
Dyrkningsforsøg med nyere jordbærsorter 
tiltrukket ved Spangsbjerg. 

Ved Aksel Henriksen. 

512. beretning fra Statens }'orsøgsvh'ksomhed i Plantekultur. 

Gennem en årrække er der på statens forsøgsstation ved Spangsbjerg 
foretaget et forædlingsarbejde med jordbær, og de her omtalte forsøg har 
haft til opgave at prøve en del af krydsningernes ydeevne og handelsværdi 
sammenlignet med de almindeligt dyrkede jordbærsorter. Forsøgene er ud
førte ved Virum, Blangstedgaard, Spangsbjerg og Hornum i årene 1946-47. 
Resultaterne er offentliggjorte i 411. meddelelse, januar 1948. Beretningen 
er udarbejdet af assistent Aksel Henriksen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Siden oprettelsen af statens havebrugsforsøgsstationer i 1915 
er der udført en lang række forsøg og prøvedyrkninger med 
jordbærsorter. En redegørelse for resultaterne af forsøg indtil 
1932 findes i 260. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i 
Plantekultur om dyrkningsforsøg med jordbær 1926--31 ved 
forstander Edv. Christiansen. Heraf fremgår det, at ca. 50 for
skellige sorter har deltaget i afprøvningerne, men kun et fåtal 
af dem har fået blivende betydning for jordbærdyrkningen 
her i landet. Abundance, Deutsch Evern og J. A. Dybdahl var da 
og er stadig værdifulde sorter. Weserruhm, som var i forsøget 
1915-17 fik ikke megen udbredelse den gang, men er for tiden 
en del brugt som industribær. Den sildige jordbærsort Spate 
von Leopoldshall og syltebærret Roskilde Victoria har også et 
mindre dyrkningsområde. 
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I samme beretning er der givet oplysninger om erfaringer 
med en del sorters nedarvningsforhold, som viser, at Spate von 
Leopoldshall er en særdeles god sort til brug ved krydsning og 
giver et værdifuldt plantemateriale ved selvbestøvning. Den er 
derfor blevet brugt i stor udstrækning ved de nyere krydsninger. 
8 frøplanter af denne sort er prøvedyrket ved Spangsbjerg og 
herefter har nr. 4 og 5 deltaget i forsøg 1926-30 (260. beret
ning). Nr. 5 blev udsendt i handelen efteråret 1930 under navnet 
Spangsbjerg 5, medens nr. 4, der er et syltebær, fortsatte i for
søg, da den kun var prøvet ved en forsøgsstation, men den er 
aldrig udbudt i handelen. 

Da denne beretning især omhandler forsøg med krydsninger 
af jordbærsorter udført ved Spangsbjerg under forstander Edv. 
Christiansens ledelse. skal der som indledning gives en kort 
redegørelse for stationens arbejde med jordbærforædling og 
resultaterne heraf. 

F r a 192 O. 

Jordbærsorternes bestøvningsforhold og afkom efter selv
bestøvning er undersøgt i 10 sorter, ca. 5000 planter. 

Det bedste afkom var efter Spate von Leopoldshall, her 
udvalgt 8 nr., hvoraf Spangsbjerg 4 og Spangsbjerg 5. 

Fra 1924 
x 

Spiite v. Leopoldslulll 
x x 

Amazone Abundance Deutsch Evern 

Antal planter. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1062 
Udvalg.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Prøvedyrkning . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Forsøg.................. ..... O 

2257 
60 

4 
O 

2821 
110 

18 
3 

heraf Spangsbjerg 
7441 Mangefold. 

Fra 1930 Spangsbjerg 7441 Spangsbjerg 7441 Oberschlesicn 
x 

Dcutsch Evern 

Antal plantcr. . . . . 560 
Udvalg........... 247 
Prøvedyrkning. . . . 23 
Forsøg .......... . 

x 
Spangsbjerg 5 

350 
1,37 

14 
2 

Ingen dyrkningsværdige 

x 
Spangsbjerg 5 

760 
388 

25 
6 
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Fl'a 1936 

Antal planter ............... . 
Udvalg .................... . 
Prøvedyrkning ............. . 

Forsøg .................... . 

Spangsbjerg 7441 
x x 

Culver Clermont 

3300 
90 
31 
31 

5 

1650 
14 

9 
9 
O 

heraf nr. 338 Spangsbjerg Freja, nr. 516 Spangsbjerg Ydun og nr. 839 Spangsbjerg 
Rubin .. 

Modersorten til de krydsninger, der har deltaget i denne 
beretnings forsøg, er således en krydsning mellem Splite v. 
LeopoldshaII og Deutsch Evern. Fadersorten er den amerikanske 
sort Gulver, (Marshall X Howard 17) tiltrukket ved Geneva, 
New York 1923. 

Ældre forsøg. 

Der er i årene 1932-36 udført sortsforsøg med de almin
deligt dyrkede sorter Deutsch Evern, Abundance og J. A. Dyb
dahl, de to ældre Spangsbjerg 4 og Spangsbjerg 5 samt Ober
schlesien og Flandern, der da blev anbefalet til dyrkning. End
videre indgik 2 numre af krydsningen Spate v. Leopoldshall X 
Deutsch Evern. 

Hovedresultaterne, der ikke før er offentliggjort, er sam
let i tabel1. 

De almindeligt dyrkede sorter følger ret nøje tidligere 
offentliggjorte forsøgsresultater; Abundance når dog ikke op til 
den ligestilling med Deutsch Evern, som den før har haft. De to 
nyere sorter Oberschlesien og Flandern er ikke så værdifulde, 
at de kan anbefales til almindelig dyrkning; den før·ste er for 
blød og den sidste giver for lille udbytte. Spangsbjerg 5 er gået 
noget tilbage i forhold til forrige forsøgsserie. Derimod ligger 
nr. 7441 Mangefold meget højt i udbytte, ca. 50 pct. over måle
prøven, men det må tilføjes, at et meget stort antal af frugterne 
er små og hyppigt bliver dårligt udviklede hen på høstens slut
ning. Endvidere er der kun få støvdragere, og den må dyrkes 
sammen med andre sorter for at få fuldt udviklede bær. Derfor 
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Tabel 1. S o r t s f o r s ø g me d j o r d b æ r. 
Gns. Virum, Blangstedgaard, Spangsbjerg og Hornum 1932-36. 

Sortens navn 

-------

tseh Evern •.... Deu 
Ab 
J. A 
Ob 
FIa 
Spa 

undanee ........ 
. Dybdahl ..... 

ersehlesien. . . . . . 
ndern .......... 
ngsbjerg 4 ..... 
- 5 ..... 

-( Mangefold) 7441 
- 4712 

Udbytte ialt kgja 1 ___ Forholdstal for 11100 bær g 
I ns. 

I 

udbytte !' g 

1. år I 2. år I b~ge 13. årl)ll!. år I 2. år I b~gete:=e å~ 
100 110~ -'1-655---

73 i 67 i 385 

97 'I 88 ,I' 825 97 91 625 
75 70 685 

69 62 I 555 

_ ~~~ _11!J H~ 

1 
67.3 I 135.8 I 203.1 98.91 100 

I 
37.5 

I 
99.0 I 136.5 56.2 56 

47.8 131.8 179.6 92.8 71 
54.6 I 131.1 185.7 115.1 81 

I I 

39.6 I 
101.6 141.2 49.5 59 

32.0 93.s 125.3 63.9 48 I , 

51.7 117.2 168.9 I 83.5 77 I , 
91.9 207.2 299.1 I 138.8 137 

I 63.7 135.8 199.5 68.6 95 
I 

- -- -
1) Kun ved Virum og Spangsbjerg. 

er sorten ikke frigivet til almindelig dyrkning, men brugt til 
fortsat krydsning på grund af dens store ydeevne. Der har i 
enkelte år været udbudt en sort her i landet under navn af 
Mangefold, men det er ikke konstateret, om den er identisk med 
forsøgsstationens. Sorten har deltaget i svenske forsøg ved 
Rånna, se Meddelande nr. 32 från Statens Tradgårdsforsok 1946, 
men har ikke givet 'særlig stor høst. Udbyttet var omtrent det 
samme som for den svenske sort Luna. Det andet nr., 4712, har 
lidt større frugter, men når ikke måleprøven i udbytte og kvalitet. 

Om sortsbeskrivelsen af de før afprøvede sorter henvises til 
beretningerne herom, medens der for de øvrige sorter gives føl
gende oplysninger: 

O b e r s c h I e s i e n (SchindIer) er en frøplante af Sharples, 
tiltrukket 1914 og bragt i handelen 1918. Sorten er ret alminde
lig dyrket i Tyskland på grund af dens smukke bær. Væksten 
frodig med grønne, ret store blade. Bærstørrelsen noteret i 
udenlandske beskrivelser som stor til middel, men i forsøgene 
har kun de første bær været store og i gennemsnit ligget omtrent 
som for Deutsch Evern. Farven smuk rød, kødet lyst, men sma
gen er kun ret god og bærrene noget bløde. 

F I a n d e r n (J. BøUner) udsendt omkring 1920. Væksten 
middelkraftig med et jævnt stort bladfylde af grønne blade. 
Frugten ret stor til middel, rundagtig eller bred, kort kegle-



510 

formet og fast. Farven smuk rød og smagen let sød, svag 
aromatisk - omtrent som hos Deutsch Evern. Sorten ret tidlig 
eller middeltidIig og har været meget anbefalet i sit hjemland. 
men giver her for lille udbytte. 

S p a n g s b j e r g 7 4 4 1 Mangefold (Spate von Leopolds
hall X Deutsch Evern) . Væksten middelkraftig med jævnt stort 
bladfylde. Bladene grønne, ret stærkt takkede. Blomsterstande 
nærmest høje, meget stærkt forgrenede og ligger henad jorden, 
når bærrene er udviklede. Blomsterne middel eller små, med få 
eller ingen støvdragere. Bærrene ret små, de sidste mindre godt 
udviklede, kort kegleformet, jævn fast, men ikke særlig holdbar 
og smagen syrlig uden aroma. 

S p a n g s b j e r g 4 7 1 2 er af samme oprindelse som for
rige. Væksten middel kraftig og med jævnt stort bladfylde af 
middelstore grønne-mørkegrønne blade. Blomsterstængler som 
bladhøjden, ikke særlig stærkt forgrenet og blomsterne middel
store. Frugterne er middelstore-mindre, bred kegle- eller kile
formede. Farven rød til skinnende rød og smagen syrlig-svag 
uden aroma. 

Prøvedyrkning af krydsninger fra 1936. 

Som før nævnt er der af denne serie krydsninger udvalgt 
19 numre, som er indgået i prøvedyrkning ved Spangsbjerg 1942 
og 1943, og udbyUetallene for de 2 år er opført i tabel 2. 

Et stort antal af numrene ligger over måleprøven i udbytte, 
nogle endog over det dobbelte af hvad J. A. Dybdahl og Deutsch 
Evern giver, men som det ses, har ca. halvdelen af numrene kun 
få eller dårligt udviklede støvdragere og udgår derfor. Ligeså er 
der også enkelte, hvor bærstørrelsen er for lille. På grundlag af 
denne prøvedyrkning udvalgtes fem numre til videre forsøg. 

Sortsforsøg med jOl'dbærsorter 1945-47. 

I forsøget er der sammenlignet en del af de nye sorter, der 
ved krydsning er frembragt ved Spangsbjerg og ved prøvedyrk
ning her har vist sig meget yderige, målt med de almindelig 
dyrkede sorter. Følgende fem numre har deltaget i forsøget: 
338, 516, 607, 839 og 1031, målesorterne Deutsch Evern og J. A. 
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Tabel 2. Prøvedyrkning af frøjordbær. 

Spangsbjerg 1942-43. 

laIt kgja I Forhold 'I Støv- II Sortens navn eller nr.: d g ; ra ere 1942 ; I 1943 i begge år I begge 
~tall,1100 bær 
ar , g gns. 

il 732-
I 773 

J. A. Dybdahl. .... , II +1) I 
! 

J. A. Dybdahl (klon) + 
, 

I 
Deutscb Evern ...... + 
Abundance ......... + .. _ ... ,-~~-

I 
Spangsbjerg nr. 839 i + - 516 + I 

- 1202 

i 
- 338 + -- 21 
- 207 I - 5 

I - 1021 
- 607 + I - 606 : 

2937 ' I -

I 

- 236 I 
- 622 I + - 2040 I 

1031 +-0.--
- 1211 i + I - 3624 I + I 
- 1315 II I - 608 i +-0.- I 

I I 

25 I 109 I 134 
25 I 111 

I 136 

I 
41 126 167 
28 87 115 

------- -------
82 I 256 338 
68 

I 
270 338 

61 261 322 
95 

I 

201 296 
63 212 275 
76 180 256 
38 I 208 246 
55 I 186 241 
32 

I 
207 239 

46 168 214 
28 

I 

173 201 I 
25 

I 

169 194 
29 159 188 
36 118 154 
23 

I 
126 149 

I 27 114 141 
40 100 140 
26 112 138 

I 23 104 127 

80 
81 

100 
69 

~----

202 

I 662 
_il~9~ 

I, 673 
202 
193 
177 
165 
153 
147 
144 
143 
128 
120 
116 
113 
92 
89 
84 
84 
83 
76 

704 
626 
746 
489 
552 
704 
883 
813 
683 
528 
483 
731 
643 
938 
714 
522 
542 
704 

1) -+- tilstrækkelig støvdragere og -o.- få eller ingen støvdragere. 

Dybdahl samt et syltejordbær af ukendt oprindelse fra Nord~ 
sjælland. 

Forsøgene er udførte ved Virum, Blangstedgaard, Spangs~ 
bjerg og Hornum, og udbyttetallene er fra årene 1946 og 1947. 

Vej r e t i f o r s ø g s å r e n e. 

I de to år, hvor der er høstet afgrøder, har vejret været ret 
forskelligt både med varme og nedbør. I 1946 var sommeren 
meget regnfuld og gav gode betingelser for bedømmelse af bær
renes modstandsevne mod fugtighed og gråskimmel, og den på
følgende vinter, der var streng og med langvarig barfrost, satte 
ligeledes sorterne på en hård prøve med hensyn til at kunne tåle 
kulde og barfrost. 

Som det fremgår af tabel 3. er det et særkende for året 1946, 
at der er faldet en meget stor nedbør især ved Spangsbjerg, hvor-
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den lå 50 pet. over normalen, medens Blangstedgaard havde 
mindre nedbør end de andre stationer. Både vintermånederne 
og til dels også foråret samt juni fik store regnmængder. Varme
forholdene lå omkring det normale, foråret blev mildt og var ved 
alle stationer ca. 1 C· over middelen. 

Derimod præges året 1947 af den lave temperatur og ringe 
nedbør i vintermånederne, hvilket har givet mange frostdage, 
hvor jorden ikke har været dækket med sne. Forårstemperaturen 
lå lidt under middel, medens juni måned var særdeles varm. 
Nedbøren blev rigelig i forårsmånederne og ret lille i juni. 
Spangsbjerg havde også dette år den største regnmængde. 

F o r s ø g 's a r b e j d e t. 
Plantematerialet er leveret fra Spangsbjerg i efteråret 1944 

og planterne er priklede på forsøgsstationerne. Da udløber
dannelsen sker ret sent for krydsningerne, har det været van-

Tabel 3. T e m p e r a t u r o g n e d b ø r 1946-47. 

II 1- Temperatur CO 

II Ar ll __ ~~nter I forår I juni --ju~l1:m~ 
~=~~~~~==~=====F== 

1-:- ~:~ II ~:~ I ~~:~ g:: I ~:: Virum ............. . 

Blangstedgaard ...... . 

Spangsbjerg ........ . 

Hornum ........... . 

Virum .............. 
- .............. 

Blangstedgaard ....... 
- ....... 

Spangsbjerg ......... 
- ......... 

H ornum ............ 
- ............ 

1) Vinter og forår. 

I 
I 
I 

1946 
1947 
1946 
1947 
1946 
1947 
1946 
1947 

1946 
1947 
1946 
1947 
1946 
1947 
1946 
1947 

1.s 7.5 13.5 17.7 8.2 
-:-3.0 ! 6.1 17.0 17.2 7.6 

1.4 6.7 13.1 17.2 8.1 
-:-2.9 5.7 16.5 17.0 7.5 

-:-~:: ~:: ~~:: ll~:~ ~:~ 
II Nedbør mm 

76 
98 
74 
95 
68 

111 . 
85 

100 

11---
II vinter I forår l juni L~J~~== 

197 
40 1 

146 
31 

! 
1 

199 I 1 
83 

I 

1 
156 

67 1 

!! I 
63 
78 
86 
08 

142 42 772 
50 59 441 
86 37 605 
39 58 412 

138 108 1128 
82 104 688 

165 83 824 
46 84 506 
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skeligt at få planterne store nok til rettidig efterårsplantning, 
hvorfor kun l forsøg er tilplantet om efteråret og de øvrige 5 om 
foråret. Ved alle stationer med undtagelse af Spangsbjerg er 
blomsterne fjernede i plantningsåret. Der har været 5 fælles
parceIler, og planteafstanden var 80 X 25 cm. 

Jordbunden er ved Virum let lermuldet. Blangstedgaard ret 
svær lermuld, Spangsbjerg god, lerblandet sandmuld og Hornum 
god sandjord. 

I notaterne til forsøgene skrives fra Virum, at der er plantet 
25/4 1945 og gødet forud med staldgødning samt dækket med 
hestegødning vinteren 1945/46. Der er kun udbytte for l høstår. 
Ved Blangstedgaard var forfrugten kartofler året forud for 
plantning den 11/4 1945 og ærter før plantning 4/9 1945, der er 
således to hold ,planter. Om de efterårsplantede meddeles, at 
planterne i foråret var gode og voksede godt til, medens til
væksten i foråret 1947 var noget svag, men efterhånden ud
viklede planterne sig godt, dog med noget angreb af trips på 
Deutsch Evern og J. A. Dybdahl, måske også lidt mideangreb. 
I 1946 er der gødet med 200 kg svovlsur ammoniak og 200 kg 
40% kaligødning pr. ha og i 1947 med 300 kg svovlsur kali 
og 300 kg kalksalpeter udbragt om foråret. Der er i 1947 fore
taget vanding den 23/5 , 19/6 og 7/8 hver gang ca. 15 mm. Spangs
bjerg har plantet 28/3 1945, og der er det år gødet med 200 kg 
svovlsur kaligødning pr. ha i marts og ca. 500 kg kalksalpeter 
fordelt med halvdelen om foråret og resten efter høst; i de 
øvrige år 400 kg kalksalpeter efter høst. Ved Hornum er der 
plantet 13/4 1945 og staldgødet forud om efteråret med 35 t 
pr. ha og 200 kg kalksalpeter 4/6 1945. I 1947 er givet 30 t 
staldgødning 16/4 , nedbragt ved radrensning. Nyplantning fore
taget 26/4 1946. De fleste steder er der i 1946 pudret med Gesarol 
mod hindbærbiller. 

F o r s ø g e t s r e s u l t a t e r. 

I det følgende er der gjort rede for udbyttet i de enkelte 
år og forsøgssteder, frugternes sorteringer, tidlighed og bær
vægt samt oplysninger om frugternes kvalitet. 

D e t å r l i g e u d b y t t e. Som det fremgår af tabel 4 
har der været 6 forsøg, fire plantet i foråret 1945, eet i foråret 

34 



Tabel 4. Ud'bytte de enkelte år og f,orsøgssteder. 

I alt kg pr. a. 

~ \ I Forsøgssted: Virum Blangstedgaard Spangsbjerg Hornum \ Hornum 

Plantetid: forår 1945 forår 1945 I efterår 1945 

-I 
forår 1945 

I 
forår 1945 forår 1946 

Høst: 1946 1946 I 1947 I 1946 1947 1946 I 1947 1946 I 1947 I 1947 

Deutsch Evern ............ 143.6 128.8 64.5 42.4 92.7 109.0 69.9 83.3 38.7 49.4 
J. A. Dybdahl.. ........... 112.9 100.4 48.2 50 .• 82.2 131.4 84.3 73.6 39.4 49.0 
Nr. 338 Spangsbjerg Freja. 200.7 186.7 144.7 79.1 212.2 221.8 150.7 178.6 89,4 117.9 
- 516 - Ydun. 251.5 265.6 228.0 91.4 236.0 275.8 174.1 226.3 119.8 163.8 
- 607 - ..... . 238.4 144.1 169.6 76.6 191.4 223.4 166.4 126.2 87.9 53.7 
- 839 - Rubin. 190.0 159.4 157.1 81.6 174.8 263.1 189.9 208.3 142.6 122.0 
- 1031 - ...... 119.1 102.2 128.4 25.4 135.5 146.6 101.4 100.5 82.4 

I 
74.7 

Syltebær (Nordsjælland). '" 88.2 98.4 72.8 46.4 73.2 131.0 70.5 70.1 32.7 -
Gennemsnit ...... . 168.1 I 148.2 126.7 I 61.7 149.8 187.8 I 125.9 I 133.4 79.1 (90.1) 
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1946 samt eet plantet om efteråret 1945, Der er 6 første års 
og 4 andet års høstresultater . 

I det første høstår 1946 efter forårsplantning har Spangs
bjerg det højeste udbytte med et gennemsnit på 188 kg pr. a., 
Virum 168 kg, Blangstedgaard 148 og Hornum 133, medens der 
ikke i det andet år 1947 er særlig store afvigelser i udbyttet 
ved Blangstedgaard og Spangsbjerg, men et ret lille udbytte 
ved Hornum hvilket skyldes de mere ugunstige vejrforhold. 

Sammenlignes rækkefølgen af sorterne i alle forsøg, ses 
det, at' Spangsbjerg Ydun ligger meget højt og er nr. 1, kun 
i ,andet høstår ved Spangsbjerg og Hornum har Spangsbjerg 
Rubin førstepladsen. 

Herefter følger Spangsbjerg Rubin, Freja og nr. 607, men 
disse varierer noget i rækkefølgen og skiftes til at være nr. '2, 
3 og 4. Målesorterne Deutsch Evern og J. A. Dybdahl svinger 
ret stærkt i udbytte gennem hele forsøgsserien og opnåede i 
gennemsnit 6. og 7. pladsen. 

I tabel 5 er der en samlet opgørelse af udbyttets sortering 
i store, små og syge, bærvægt og udbyttets fordeling i plukke~ 
tidens 1., 2. og 3. del. 

S o r t e r i n g e r. Deutsch Evern har procentvis det mindste 
udbytte af store bær. J. A. Dybdahl og de tre udsendte Spangs
bjergsorter ligger på samme højde med omkring 79 pct. store 
bær. I gruppen små bær er der færrest i Spangsbjerg Ydun og 
Rubin, herefter følger J. A. Dybdahl og Spangsbjerg Freja og 
flest i syltebær (Nordsjælland) og Deutsch Evern. Numrene 
607 og 1031 haren del syge og affaldsfrugter ; ligeledes Deutsch 
Evern, der i fugtige år er stærkt udsat for angreb af gråskimmel; 
procentvis omtrent dobbelt så mange syge i det regn rige år 1946. 
De øvrige sorter har fra 10-c---::-13 pct. syge bær. 

B æ r v æ g t. I det første høstår lå bærstørrelsen højest 
for nr. 1031 og nr. 607, lidt mindre var Spangsbjerg Rubi~ og 
J. A. Dybdahl, midt imellem Spangsbjerg Freja og Ydun og 
lavest Deutseh Evern og Syltebær. Omtrent samme 'rækkefølge 
er der i det andet år med undtagelse af Spangsbjerg Ydun, 
der rykker op fra 6. til 3. pladsen, og som tallene viser, holder 
den samme bærstørrelse i begge år. Spangsbjerg Freja falder 
21 pet. i størrelse fra 1. til 2. år; også for nr. 1031 og J. A. Dyb-

34* 
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Tabel 5. S.() r t e r i n g e r, b re r s t ø r re.! s e r o g t i d l i g h e d. 
Gennemsnit af alle forsøg. 

100 pet. af udbyttet i 
Høst- Udbytte kg/a bær plukkeperioden 
hl) 

i alt I store I små I 
gns. 

1. I 2. 3. syge g 

Deutseh Evern .... 1. 102.81 67.61 13.2 I 22.0 I 622 39 I 48 13 
2. 66.5 49.1 9.9 7.5 516 50 42 8 

begge 169.3 11 !~.71 23.1 
t 

29.5 569 43 
I 

46 
I 

11 
pct. 14 17 

J. A. DybdahL .... 1. 93.51 72.81 9.5 I 11.2 730 23 
I 

58 
I 

19 
2. 63.5 50.3 6.3 6.9 652 26 62 12 

begge 157.0 11~~.1 1 15.8 
1 

18.1 691 24 
I 

59 
1 

17 
pet. 10 12 

Spangsbjerg .•.... 1. 181.1 1142.51 19.2 
I 

19.4 684 15 
I 

57 
I 

28 
Freja 2. 149.3 117.5 18.1 13.7 544 28 58 14 

begge 330.41 2~~.0 1 37.3 
1 

33.1 614 21 
1 

57 
I 

22 
pet. 11 10 

I 
I--

I I 
Spangsbjerg Ydun 1. 236.61 185.6 1 20.8 30.2 668 6 50 44 

2. 189.5 152.7 13.2 23.6 678 22 54 24 
begge 426.1 1 3~~.s I 34.0 

I 
53.8 673 14 

1 
51 

1 
35 

pet. 8 13 

I 

~ 

I I 
Nr. 607 ........... 1. 157.21 114.4 1 13.4 29.4 857 19 61 20 

2. 153.8 120.4 11.6 21.8 773 30 55 15 
begge 311.0 1 2~~.81 25.0 

1 
51.2 B15 24 

1 
58 I 18 

pet. 8 17 
--

I I I 
Spangsbjerg Rubin 1. 188.61 149.2 1 15.0 24.4 736 8 57 35 

2. 166.1 129.9 13.3 22.9 620 12 63 25 
begge 354.71 2;~.1 I 28.3 

1 
47.8 678 10 

1 
60 

1 
30 

pet. 8 13 
-

I I I 
Nr. 1031.. ........ 1. 108.61 78.61 8 .• 21.5 908 20 68 12 

'. 2. 111.9 83.5 8.6 19.8 741 31 57 12 
-:--

220.511~~.1 1 17.1 
1 

41.3 825 25 
1 

63 
I 

12 begge 
pet. 8 19 

-

I I I 
Syltebær 1. 96.91 69.9/ 17.8 9.2 537 I 14 53 33 
Nordsjælland ...... 2. 62.s 46.2 8.8 7.3 ::q 17 61 22 

~I 159.21116.1 I 26.6 

1 

16.5 15 

I 
56 

1 

29 
pet. 73 17 10 

l) 1. høstår 5 forsøg og 2. høstår 4 forsøg. 

dahl er der en ret stærk nedgang. Gennemsnitsstørrelsen for 
begge år er meget nær den samme for Spangsbjerg Ydun, 
Rubin og J. A. Dybdahl, henholdsvis 673, 678 og 691 g pr. 100 
bær, medens Spangsbjerg Freja kun nåede 614 g og Deutsch 
Evern 569 g. 
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T i d I i g h e d. Plukketiden er opdelt i 3 perioder og ud
byttet for hver er opført i tabellen som pct. af det samlede ud
bytte. Af tallene fremgår det, at udbyttet i den første periode 
procentvis er noget mindre første år end andet år. 

Som almindelig kendt er Deutsch Evern vor tidligste jord
bærsort, den giver i dette forsøg 43 pct. af høsten i 1. periode, 
dernæst følger J. A. Dybdal med 24 og Spangsbjerg Freja med 
21 pet., og disse må således regnes til de tidlige sorter, medens 
Spangsbjerg y dun og Rubin er middeltidlige eller halvsildige 
med 14 og 10 pet. i første og 35 og 30 pct. i sidste periode. 
Procenttallene er kun udtryk for den enkelte sorts tidlighed 
og ikke dens udbytte i perioden. Ganges det samlede udbytte 
med procenten, får man tal for sortens ydeevne og herved kan 
en ret sen sort med et højt udbytte i 1. periode få et stort tal 
for ydeevne. De omregnede tal for 2 års udbytte giver pr. a i 
1. periode for Deutsch Evern 73 kg, J. A. Dybdahl 38 kg, Spangs
bjerg Freja 69 kg, Ydun 60 kg og Rubin 35 kg. Spangsbjerg 
Freja når ret nær samme udbytte som Deutsch Evern og 
Spangsbjerg Ydun lidt mindre. 

F r u g t e r n e s s m a g o g k val i t e t. Optegnelserne 
herom er samlede i tabel 6. Det viser sig ved bedømmelsen af 
smagen, at den menneskelige smagsevne er ret varierende. Ved 
vurderinger på Spangsbjerg, hvori deltog 4 hold fremmede dom
mere, var der 3 gentagelser af hver sort med anonyme løbenr. 
Fællesprøverne havde endog ret store svingninger i bedøm
melsen og ligeledes for sorterne, mest ensartet lå tallene for 
J. A. Dybdahl og Spangsbjerg Ydun. 

Da smagskaraktererne ikke er givet efter samme norm, 
må vurderingen af sorterne ses for hvert af forsøgsstederne. 
Deutsch Evern og J. A. Dybdahl har de sødeste frugter og sidst
nævnte den bedste aroma; Spangsbjerg Ydun er saftig, syrlig 
med en ret stærk rød farve og ved stærk modning lidt skør 
i huden, Spangsbjerg Freja har den samme karakter for sødme 
og surhed uden særlig smag eller aroma og Spangsbjerg Rubin 
er ret saftig, sød-syrlig, frugterne lidt bløde og af varierende 
udseende. Syltebær (Nordsjælland) har et mørktfarvet, syrligt 
og fast bær, noget varierende i størrelse og form. De to andre 
numre er af for dårlig smag og med mindre god holdbarhed. 



Tabel 6. B e d ø m m e l s e a f f r u g t e r n e s s m a g o g k val i t e t. 

II 
II Blangstedgaard _11_ Spangsbjerg karakter 1-101) 

I 
Hornum karakter 1-10 

Virum 

I 
mild-

I I helheds-II I fast- I sødme I værdi I smag I 1-10 sød sur kraftig aroma indtryk I farve hed 

Deutsch Evern ..... saftig, sød 9 6.3 3.7 5.8 6.3 6.0 l 3 

I 
8 7 10 

J. A. Dybdahl. ..... sød, let 
aromatisk 8 6.3 3.7 6.9 6.8 6.8 6 I 8 7 8 I 

Spangsbjerg Freja .. let tør 6, noget melet 

I og tør 4.7 5.3 6.5 5.7 6.1 6 7 6 7 
Spangsbjerg Ydun .. saftig, let syrlig; 9, velsmagende 

bedste af kryds- godt handels-
ningerne bær 4.2 5.8 7.2 6.4 7.0 8 6 5 7 

Nr. 607 ............ pænt, uden 7, ret velsma- I 
smag gen de, mindre 

god farve 3.3 6.7 7.0 5.7 6.0 7 7 4 8 
Spangsbjerg Rubin saftig, syr lig 8, varierer i 

bærrenes ud-
seende 5.6 4.4 6.5 6.1 6.3 6 5 5 5 

Nr. 1031. .......... tør, trevlet 4, pænt bær, 
ringe hold-
barhed 4 7 5 6 

Syltebær (Nord- lidt tør, syrlig 8, pænt syltebær 
sjælland) ........ 9 8 4 6 

1) Gennemsmt af 4 dommerholds bedømmelse. 
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Deutsch Evern J. A. Dybdahl 

Spangsbjerg Freja Spangsbjerg Ydun 
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V æ k s t e n. Det, der præger de nye Spangsbjergsorter, 
er deres meget store vækstevne. Både toppen og rødderne, se 
billederne, er ualmindelige kraftige. Sorternes ret dybtgående 
og store mængder af rødder gør, at de klarer sig bedre under 
noget ugunstige dyrkningskår. Planterne på billederne er et år 
,gamle (forårsplantede) og viser, at Deutsch Evern har et ret 
åbent rodnet og ret få nye rødder, medens J. A. Dybdahl er lidt 
kraftigere og med et tættere rodnet. V æks,tkaraktererne var hen., 
boldsvis 5 og 7 for disse, 2 sorter. Derimod har Spangsbjerg 
Ydun og Freja en meget kraftig rodmasse både af ældre og 
yngre rødder, der er ca. 10 cm længere end ved målesorterne, og 
vækstkarakteren ligger omkring 9. 

S a m m e n d r a g a f u d b y t t e t a I I e n e. En oversigt 
med de forskellige udbyttebestemmelser er givet i tabel 7. Der 
har været 5 forsøg med 1. års høst efter forårsplantning (et 
efterårsplantet forsøg ved Blangstedgaard ikke medregnet) og 
i det andet høstår 4 forsøg, 3 forårsplantede og 1 efterårsplantet. 
Målesorterne Deutsch Evern og J. A. Dybdahl ligger omtrent på 
samme linje som i ældre forsøg. Den første er meget tidlig med 
43 pet. bær i plukketidens første l/a, men har temmelig mange 
rådne og syge bær; den store nedbør i det ene år har fremmet 
denne sorts tilbøjelighed for skimmelangreb. J.A. Dybdahl er 
omkring 1 uge senere moden og har ret store frugter, især ved 
høstens begyndelse. Den højest ydende sort Spangsbjerg Ydun 
har i 2 høstår givet 426 kg pr. a med 237 kg i det første og 
189 kg i andet år eller 2% gang mere end J. A. Dybdahl. Som 
det fremgår af bærvægten, holder denne samme vægt første og 
andet år, men sorten er ret sildig med kun 14 pet. af høsten i 
første periode. Spangsbjerg Rubin følger herefter med et 2 års 
udbytte på 355 kg pr. a, har den største bærvægt af de udsendte 
sorter og er ret sildig. Spangsbjerg Freja er omtrent lige så 
tidlig som J. A. Dybdahl, har et udbytte på 330 kg pr. a for 
begge høstår og kun et lille procenttal for syge og affalds
frugter. Bærvægten er første år middelstor og i det andet år 
ret lille, ligesom for- Deutsch Evern. De to nr. 607 og 1031 er 
af for dårlig kvalitet til almindelig dyrkning og syltebær fra 
Nordsjælland overgår næppe Abundance i ydeevne og kvalitet. 



~3Jbel 7. O v e r s i g t o v e r s o r t s f o r s ø g m e d j o r d b æ r. 
Gns. Virum 1945-46 og Blangstedgaard, Spangsbjerg og Hornum 1945--47. 

kg pr. a pet. pet. udbytte 100 bær gns. g Forholdstal for udbytte 

l) I 2) I syge og i plukke-

L høst.!2. høst-
begge fejl- rådne tidens- 1. høst- 2. høst- begge år 1. høstår!2. høstår år 

! 

fri første 
gns.5 gns.4 i alt bær bær trediedel år I år år år 

I fejlfri forsøg forsøg ialt 

Deutseh Evern ...... , .. 102.8 66.5 169.3 139.8 17 43 622 516 110 105 108 101 
J. A. Dybdahl.. ........ 93.5 63.5 157.0 138.9 12 24 730 652 100 100 100 100 
Spangsbjerg Freja ...... 181.1 149.9 330.' 297.9 10 21 684 644 194 235 210 214 
Spangsbjerg Ydun ....•. 236.6 189.1i 426.1 372.9 13 14 668 678 253 298 271 268 
Spangsbjerg nr. 607 .... 157.2 153.8 311.0 259.8 16 24 857 773 168 242 198 187 
Spangsbjerg Rubin ..... 188.6 166.1 354.7 307.4 13 10 736 620 202 262 226 221 
Spangsbjerg nr. 1031 ... 108.6 111.9 220.5 179.2 19 25 908 741 116 176 140 129 
Syltebær (Nordsjælland) 96.9 62.9 159.8 142.7 10 I 15 537 564 104 98 101 103 

l) Forårsplantet. høst følgende år. 
") 3 forsøg forårsplantet og 1 eflerårsplantet. 
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B e s k r i vel s e a f s o r t e r n e. 

D e u t s c h E v e r n er tiltrukken af J. BøUner og bragt 
i handelen af hans ven Soltwedel i Deutsch Evern ved Liine
burg omkring 1900 og opgives at være en krydsning af 2 frø
planter efter Helgoland X King of the Earliest (K6nig der 
Friihe) og King of the Earliest X Garleninspektor Ad. Koch og 
har således meget blod i sig af King of the Earliest fra hvil
ken den har arvet tidlighed og smag. Den er udbudt i han
delen i Danmark 1905. 

Væksten er ret tæt og busket med middelstore, lysegrønne 
blade og lange ret stærkt forgrenede blomsterstængler. Blom
strer meget tidligt og skades undertiden af nattefrost. Bærrene 
er mest kegleformede og bliver oftest meget små henimod 
høstens slutning. Kødet hvidt og ret fast. Smagen er sød og 
mild. Det er indtil nu den tidligste af alle de her dyrkede sorter 
og bruges .derfor meget til drivning i hus og bænk. Det er en 
yderig sort, der sædvanligt giver omtrent samme udbytte som 
J. A. Dybdahl. 

J. A. D y b d a h I er en dansk sort, tiltrukket af gartner 
Larsen, Rislund ved Aarhus, der meddeler, at erindringen om 
afstamningen i årenes løb er gået tabt, men at det er frøudsæd 
fra krydsninger foretaget 1896 mellem daværende populære 
sorter. Den er bragt i handelen 1909. Edv. Christiansen skriver i 
260. beretning om jordbærsorter 1926-1931, at sorten ligner 
King George V( Royal Souvereign X Louis Gauthier), men 
denne er svagere voksende og mindre vinterfast. 

Den har en åben, ikke særlig fyldig bladvækst af ret store 
grønne til mørkegrønne blade. De første bær er store kam- eller 
mejselformede og senere afrundet kegleform og med ret højt
siddende bæger. Farven ensartet skinnende rød og kødet lyse
rødt. Smagen frisk og aromatisk. Modning ca. l uge senere end 
Deutsch Evern. Sorten er meget udbredt her i landet både i 
private og erhvervshaver og udgør antagelig omkring 2/3 af det 
dyrkede jordbærareal. 

Som før nævnt er de 5 følgende sorter krydsninger af en 
frøplante (Spåte v. Leopoldshall X Deutsch Evern, 1924) og den 
amerikanske sort Culver foretaget ved statens forsøgsstation, 
Spangsbjerg 1936 af forstander Edv. Christiansen og 3 sorter er 
bragt i handelen 1948. 
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Undersøgelse over kromosomtallene foretaget ved Landbo
højskolens Arvelighedslaboratorium viste, at de 3 Spangsbjerg 
sorter Ydun, Freja og Rubin alle havde det for det dyrkede 
jordbær kendte kromosomtal 56, hvilket tal også findes hos 
J. A. Dybdahl. 

S p a n g s b j e r g F r e j a, se billede. Væksten er kraftig, 
noget udbredt, men med et stort bladfylde af ret store grønne 
eller lyse-grønne blade. Bærrene er oftest regelmæssigt kegle
formede, en del dog af varierende form, middelstore,' i sidste 
plukkeperiode små. Frugtstanden ret lang og noget nedliggencle. 
Farven er skinnende rød med"rysere farvet kød. Jævnt faste og 
ret holdbare bær. Smagen svag syrlig uden aroma. Modner 
omtrent samtidig med J. A. Dybdahl, men ligger betydeligt over 
denne i ydeevne. Derimod er bærrene mindre og er under Dyb
dahl både i kvalitet o~t'Smag. 

S p a n g s b j e r g Y d u n, se billede. Væksten er kraftig, 
tæt og mere opret end ved Freja og med lidt mørkere blade, og 
der findes ret ofte fire- og enkelte femkoblede bt~de: Sorten er 
ret sildig. Bærrene ret stor.e, omtrent som J. A. Oybdahl, regel
mæssig kegle- til høj kegt~form og enkelte kileformede, med 
middelstort tiltrykt bæger. Farvefi.",kraftig klar rød og lyserødt 
kød. God, fyldig ogkl'aftigsyrlig sn1ag. Har ved alle forsøgs
stationer givet det største udbytte, holder en ensartet bær
størrelse omtrent hele høsttiden og i begge år og har af nogle 
dommere fået betegnelsen: et godt handelsbær. 

S p a n g s b j e r g. nr. 6 O 7. Kraftig til middelkraftig vækst. 
Bærrene store, rundagtige eller uregelmæssige ofte med en dyb 
fure ned ad siden (tvillingbær ). Ret faste, mørkerøde, syrlige 
bær uden aroma. Bærrene har et noget groft udseende og for 
ubetydelig en smag. ' 

S P a n g s b j e r g R u b i n, se billede. Middelkraftig vækst 
og grønne, middelstore blade. Bærrene af middelstørrelse nær
mest brede, kort noget uregelmæssig kegleformet, lidt blød i 
huden. Farven smuk lysende lakrød til mørkrød. Smagen saftig, 
ret syrlig og med svag aroma. Det er den sildigste af de prøvede 
sorter. Den har senere vist nogen tilbøjelighed til at fremkomme 
med enkelte mindre værdifulde planter. 

S p a n g s b j e r g nr. 10 3 1, har en ualmindelig kraftig 
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og sund vækst med et stort· bladfylde. Bægeret er stort og fast
siddende. Bærrene store til meget store rundagtige med en klar 
lyserød farve og en mild, syrlig, svagt aromatisk smag. Bærrene 
er for bløde, ofte lidt svampede og med for lys farve. Egner sig 
derfor ikke til handelsbær. 

S y I t e b æ r f r a N o r d s j æ l l a n d. Er af ukendt op
rindelse. Sorten har betydelig kraftigere bladfylde end Abun
dance. Bærrene er faste og af god farve, men noget uregelmæssig 
af størrelse og ret små. Smagen kraftig syrlig. Overgår dog 
næppe Abundance i ydeevne og kvalitet. Har nogen lighed med 
Roskilde Victoria. 

R e s u l t a t a f k o n s e r v e r i n g s t o r s ø g. 

Siden forsøgenes afslutning har sorterne været til bedøm
melse for værdi til frysning og brug i konserveringsindustrien. 

F r y s n i n g. I meddelelse nr. 15 fra Køleteknisk Forsk
ningsinstitut om Forsøg med udvælgelse af fryseegnede bær og 
grønsager 1948-49, er der ved civilingeniør K o n d r u p udar
bejdet en meget udførlig beretning om jordbærsorternes værdi 
som frysebær. 

Undersøgelserne er foretaget med jordbær høstet ved Virum 
og Spangsbjerg og de fundne kvalitetstal stemmer nøje overens 
til trods for, at jordbærrene har været dyrket under forskellige 
klima og jordbundsforhold. Meget kort refereret er resultaterne 
for fryseegnethed følgende: 

Abundance ............ . 
Spangsbjerg nr. 607 .... . 

» Rubin ..... . 
J. A. Dybdahl. ........ . 
Spangsbjerg Ydun ...... . 
Spangsbjerg Freja ...... . 
Deutsch Evern ......... . 

Fryseegnethed i 
forhold til 

Abundance 
Kvalitetstal l) 

O 
-;.-5 
-;.-9 

-;.-15 
-;.-20 

-;.-20 
-;.-20 

Forsøgets 
konklusion 

velegnet 
forholdsvis velegnet 

» » 

absolut uegnet 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

l) Udseende point X 4 + aroma point X 5 + konsistens point X L 
Point O som Abundance, -;.-1 lidt dårli!!ere, -;.- 3 noget dårligere. 

Resultaterne viser, at de prøvede Spangsbjergsorter ikke er 
egnede til frysebrug. 
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K o n s e r v e r i n g. I beretningen om sortsforsøg med frugt 
og grønsager 1949-51 fra Laboratoriet for Levnedsmiddel
konservering, Danmarks Tekniske Højskole 1953, er der gjort 
rede for jordbærsorternes egnethed til fremstilling af syltetøj, 
marmelade og saft. Resultaterne er fra 2 års forsøg og de friske 
bær er bedømt for farve, smag, konsistens, bærstørrelse og 
eguethed for transport efter skalaen 5-1, hvor 5 er særdeles 
god og l slet, ved bærstørrelsen er 5 store bær og l små bær. 

Gennemsnit og karaktersummen for ovennævnte egenskaber 
i de to forsøgs år gav følgende tal: 

Karaktersum for 
samtlige samtlige 

egenskaber egenskaber 
--:-- bærstørrelsen 

J. A. Dybdahl. ....... 19.4 16.2 

ydun ................ 18.5 15.7 

Abundance ........... 17.2 15.0 

Rubin ................ 16.0 12.5 

Freja ................ 14.8 11.9 

Karakter 
for 

transport
egnethed 

3.5 

3.2 

4.2 

2.5 

2.5 

Om værdien af bærrene efter konserveringen oplyses føl
gende i sammel'ldrag. Forsøgene har som ventet vist, at Abun
dance til alle de undersøgte formål er blandt de bedst egnede. 
Følgende sorter er fundet brugbare til: 

S y l t e t ø j: Ydun og måske Dybdahl. 
M a r m e l a d e: Samtlige sorter (idet dog måske Rubin og 

Frej a er knap så gode som de øvrige). 
S a f t: Freja og Ydun (Freja bør dog måske tilsættes farve). 
Y dun synes således at være velegnet til samtlige konser

veringsmåder . 
D y r k n i n g i u d l a n d e t. Sorterne har deltaget i norske 

jordbærforsøg i årene 1950-51 og 1951-52. Beretning herom 
findes i Melding nr. 26 fra Institutt for fruktdyrkning og frukt
konservering ved Norges Landbrukshøgskole omhandlende sorts
forsøg med jordbær udarbejdet af Bjarne Ljones. 

Som det ses, ligger de 3 Spangsbjergsorter højt i udbytte 
sammenlignet med Abundance, men de norske undersøgelser 
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over kvalitetsegenskaber ved fryseforsøg falder sammen med de 
danske. Også her er Abundance den bedst egnede og Spangs
bjergsorterne ikke egnede. 

Middel af 2 års udbytte viser i forholdstal for: 

Forsøg I Forsøg II 

Abundance ............. 100 100 
Deutsch Evern .......... 47 77 
Freja .................. 131 142 
Rubin .................. 169 250 
ydun .................. 116 241 

I sammendraget af sortsforsøget skrives: »De 3 danske 
sorter, Freja, Rubin og Ydun har givet større udbytte end Abun
dance, som for tiden er hovedsort i Norge. De har også større 
bær, men på grund af kvalitetsegenskaberne kan de ikke erstatte 
Abundance. Når der tages hensyn til kvaliteten, er Ydun den 
mest værdifulde af de 3 og et værdifuldt tillæg til jordbærsorti
mentet under dyrkningskår som her.« 

I årene efter sorternes udsendelse opgives i fag- og dags
pressen, at der eksporteres endog store mængder af planter 
både til Sverige og U.S.A., men der er endnu ikke fremkommet 
talmæssige oplysninger om udbytte og dyrkningsværdi i disse 
lande. 

Sorten Ydun føres nu i tyske plantekataloger, og i det tyske 
fagblad »Gartnerzeitung« kan i 1954 læses følgende: »Den danske 
sort »Y dun« er god at nye frisk, men mindre egnet til konser
vering, noget modtagelig for råd i fugtigt vejr. Den må trods 
dette anbefales på grund af dens enorme frugtbarhed. Den gav 
det første år større udbytte end de fleste sorter i andet år. En 
værdifuld sort.« 

SUMMARY 

During a number of yearsa breeding work with slrawberries 
has been carrie d out at the Research Station Spangsbjerg, and in the 
experiments described here 2 commonly grown varieties, 5 more 
recent crosses, and a variety from Northsealand, used for canning, 
have been oompared. 

The ;experimenls were carried out at the folIowing Research 
Stations: Virum, Blangstedgaard, Spangsbjerg and Hornum. The plan
ting f.ook place in the spring of 1945 and the yields in 1946 and 1947 
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were recorded. The folIowing results ,are averages of 5 first year 
yields, 4 second year yields, the total for bol'h years, and size or 
berries. 

Total yield in kilos per 100 Weight of 100 
squaremetres berries in grams 

1st year of 2ndyear ofl both average of both 

picking picking years years 

Standard varieties. 
Deutsch Evern ........... 103 66 169 569 
J. A. DybdahL ........... 94 63 157 691 

Crosses. 

Spangsbjerg Freja ........ 181 149 330 614 

- ydun ........ 237 189 426 673 

- Rubin ....... 189 166 355 678 
~ nr. 607 ..... 157 154 311 857 

- nr. 1031. .... 109 112 221 825 

Deutsch Evern and J. A. Dybdahl yielded about the same as in 
som e earlier experiments. Deutsch Evern is' an extremely early 
variety, 43 per cent of the total yield is produced in the first third 
.of the picking season, but it produces quite a number of decayed and 
diseased fruits especiaIly under wet weather conditions. J. A. Dyb
.dahl ripens a litUe laterand produces rather big berries, particularly 
in the beginning of the picking season. 

Spangs,bjerg Ydun, the highest yielding variety, has as a total for 
both years produced 426 kilos per 100 squaremetres, with 237 kilos 
in the first year and 189 kilos in the second year of harvesting, or two 
and a half times as much as J. A. Dybdahl, the berries are of medium 
.size but ripen rather Iate. Spangsbjerg Rubin follows with 355 kilos 
for both years Wiith berries a little bigger Y dun, but rather late tO'O. 
,Spangsbjerg Freja ripens about with J. A. Dybdahl, it produced 
,330 kilos in both years with medium sized berries in the first year 
and rather small ones in the second year. 

On account of lack of quality the numbers 607 and 1031 were not 
-commercially introduced. 

Deutsch EVfrn is a well known. German variety, originated by 
.J. Bi:ittner and introduced commercially in 1900:- it is stated to be a 
'cross ,between two F i plants (Helgoland X Konig der Friihe X 

·Garteninspektor A. Koch). The growth is rather thickly bushy with 
medium sized, light green leaves. The flowering season is very early 
.so the flowersare sometimes damaged by late frost. The berries are 
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conicai or comb-shaped often rather small towards the end of the 
picking season. The flavour is sweet and mild. So far it is earliest of 
all varieties commonly grown in this country. 

J. A. Dybdahl is a Danish variety originated by gardener Larsen, 
Rislund near Aarhus, and introduced commercially in 1909. Parentage 
unknown. The growth is a liUle open but with rather big green or 
dark green leaves. The first berries are comb- or chisel- shaped and 
later on conicai and with rather high placed calyx. The colour is 
uniform bright red, flavour fresh and aromatic. Ripensabout a week 
later than Deutsch Evern. 

The 5 Spangsbjerg varieties are all crosses between a F 1 plant 
(Spa'te v,on Leopoldshall x Deutsch Evern) and the American variety 
Culver, the cross was made at the Research Station Spangsbjerg in 
1936 (Edv. Christiansen), 3 of these varieties were introdueed com
mercially in 1948. 

Spangsbjerg Freja: The growth is vigorous, a litne spread with 
great foliage DC ragher big green Dr ligth green le,aves. The berries 
uniform, mosny eonie shaped, size medium 'but towards the end of lhe 
piekingseason rather small. The flavour is eub aeid nonaromatic. 
Ripens aboul with J. A. Dybdahl but yields considerably more 
whereas the berries are smaller and of a poorer quality. 

Spangsbjerg y dun: The growth is extremely vi go rous, tight and 
more upright ,than Fl'Cja, the leaves being a Htlle darker and 
quadriseet Dr quinate leaves are Dften lo be seen. It is a fairly late 
variety. The berries are rather big and the shape is uniformly conie 
or high conic, the ealyx is pretly big and close. Colour intense 
bright red, flavour good, acidulous strawberry taste. Y dun has in all 
the trials given the highest yield of uniform medium sized berries 
in both years. It is now eommonly grown in Denmark. 

Spangsbjerg Rubin: The growth less vigorous with medium sized 
green lea ves. Berries medium, rather broad, short and a litne irregu
larly conicai, the skin is alittle soft. Colour nice bright red or dark 
red. Flavour juicy, rather aeidulous lightaromatic. It ripens latest 
of all the tested varieties, and hans in recent years show ed a tendeney 
to split into less valuable plants. 
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