
 

 

Rosenholm. 

        
Kilde: A. Pedersen Danmarks frugtsorter.   C. Matthiesen. 
Billeder: Pometet Tåstrup. 
Oprindelses sted: Omkring 1870 – Rosenholms Have ved Hornslet Station i Jylland. 

Anvendelse: Ligner et spiseæble, men er det ikke. Rigtig godt madæble til alle formål. 

Beskrivelse af frugten: Stor til meget stor.  

Form: Bred kegleform til fladrund. Frugten ujævn og lidt kantet. Pænt og anseeligt æble. 

Farve og hud: Grundfarven bliver hen mod afplukningstiden gullig. Senere mere varm gul eller 

grålig gullig. Solsiden kan være næsen helt dækket af en smuk rød farve. Som først har en brunlig 

tone, som senere bliver lysere og skinnende. Kan være stribet. Huden er glinsende, fedtet, tyk og 

sej. Farven meget varierende efter år og voksested.  

Kød og smag: Kødet er gullighvidt, fast og saftigt og af en behagelig syrlig og kun lidt aromatisk 

smag. Det er noget groft. Lugten svag. Ved henliggende bliver æblet hurtigt overmodent og 

kedeligt.  

Modningstid: Sæson i september-november. Men plukkes ofte allerede sidst i august. 

Historie: Rosenholm. Rosenholms æble. Broholms Rosenæble. 

C. Matthiesen beskriver sorten i Dansk Frugt 1913, og meddeler, at træet formenes at være 

kommen frem i Rosenholms have ved Hornslet Station i Jylland. Det er ca. 40 år gammelt eller lidt 

ældre og står meget indeklemt mellem store allé træer, det er årligt meget frugtbart. Gartner N. P. 

Jensen, Rosenholm, meddeler i 1939, at ovennævnte træ endnu lever, men er ved at være for 

gammelt. Dette træ er imidlertid podet og er således ikke modertræet. Handelsgartner N J Bang, 

Skødstrup, der i sin tid var gartner på Rosenholm, har interesseret sig en del for sorten. Han 

bemærker i et brev, at Fynboerne har et andet og stærkere farvet æble af samme navn. Sortens 

udbredelse på Fyn kan vist føres tilbage til Bogense Planteskole, hvis ejer, Chr. Pedersen, har 

interesseret sig for den. Planteskoleejeren oplyser, at han for 30 år siden fik podekviste af sorten 

fra et træ i Guldbjerg Stations have. Ved senere efterforskning har han kunnet spore sorten tilbage 

til afdøde Skovfoged Nielsen, Hugget, som for mange år siden forsynede omegnen med 

frugttræer; han kaldte sorten for Broholms Rosenæble. Der er efter dette meget, der taler for, at 

sorten er af fynsk oprindelse. Rosenholm er nu en del plantet, mest på Fyn og i Jylland.  

 


