Æblefestival Assens Kommune og Flemløse Voldtofte Landsbylaug
Registrering af de 4 æblesorter, der blev udtaget til podning 28. februar 2017.
1 gps koordinat N 55° 14.070´ E 010° 02.014´
Træet på Tommerup Assensbanen ca 300 m øst for Høed Trinbræt ved ejendommen Ruegyde 5, 5620
Assens. Træet er fundet af Kaj Andersen, der bor på ovennævnte ejendom. Det er et selvsået træ, sikkert et
resultat af et æbleskrog smidt ud af toget af en rejsende.
Træet har fået navnet Kaj. Det indgik i popup-projektet ”Selvsåede æbletræer mellem Flemløse Station og
Høed Trinbræt” under Mod.Strøm, som i 2017 blev gennem ført af Fyns Kulturregion. Popup-projektet blev
gennemført som et samarbejde mellem Æblefestival Assens, Flemløse Voldtofte Landsbylaug, Lilleskov
Teglværk og Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Træet blev Årets Træ 2017 under Æblefestiavel Assens
Kommune
Træet er fundet af Kaj Andersen, der bor på ovennævnte ejendom.

Træ og æble fotograferet 23. september 2017. Æblet er modent med fin æblesmag, let syrlig. Hvidt kød. Der
er nedfaldsæbler.
2 gps koordinat N 55°14.002´ E 010°02.507´
Træet i vejgrøften ca 100 m øst for Høed Gamle Skole, Ebberupvej 37, 5620 Glamsbjerg. Træet er fundet af
Kaj Andersen under markarbejde. Det er et selvsået træ, sikkert et resultat af et æbleskrog smidt af
vejfarende. Træet har fået navnet Kaja.

Træ og æble fotograferet 23. september 2017. Æblet er knapt modent, men lover en fin æblesmag. Hvidt
kød. Der er ikke nedfaldsæbler. Bag træet i baggrunden ses træerne i Høed Gamle Skolehave.
3 gps koordinat N 55°14.394 E 010°04.698´
Træet i hækken på stendiget aller østligst ud mod Voldtoftevej i haven til ejendommen Voldtoftevej 28,
5620 Glamsbjerg. Træet er fundet i 2015 i forbindelse med en byvandring med æbler som tema under
Æblefestival Assens Kommune. Træet har fået navnet Jytte efter ejeren af ejendommen – Jytte Berg.
Træet er sikkert selvsået, et skrog smidt ind i hækken.

Træ og æbler fotograferet hhv. 18. januar og 23. september 2017. Æblet er meget modent og smager meget
sødt (ikke syligt) og aromatisk, nærmest vingummiagtigt. Der er hvidt kød. Der var ikke flere æbler på træet
23. september, men der lå nogle i vejkanten.
4 gps koordinat N 55°14.777´ E 010°04.032´
Træet i haven ved Flemløse Station, Stationsvej 1, 5620 Glamsbjerg. Træet er gammelt, og stod i haven, da
stationen blev nedlagt i 1966. Træet er blevet podet af Thor Hestnes ca 1995 og træet fik dengang navnet
Flemløse Stationsæble.

Træ og æble fotograferet 23. september 2017. Der er få æbler på træet, og der er og havde været rigelig
med nedfaldsfrugt. Æblet er meget modent med en mild, rigtig æblesmag. Der er hvidt kød.

Henning Holm er ved at sortere de mange æbler fra Stationsæbletræet . Terrassen i stationhaven i Flemløse.
23. september 2017.

Dern 22. oktober 2017 blev de 4 træer plantet i æblehaven i Flemløse som en del af Assens Kommunes
Æblefestivals arrangementer, dog var det Flemløse Voldtofte Landsbylaug, der stod for gennemførelsen og
betalte de 4 træer. Træerne blev leveret af Assens Planteskole
Tidligere
plantet
31 Dronning Margrethe
41 Jytte
29 Kathja
42 Kaja

nord

25 Marie Grejsen
43 Kaj
22 Yduns Æble
44 Flemløse Stationsæble
21 Maren Nis

