På æbletur til Sonneruplund
- Sådan skabes nye æblesorter:
Lige før æbleblomsten åbner sig, piller Flemming alle bladene af. Brutalt, men formålet har
vide perspektiver: Med en lille pensel bestøver han de jomfruelige blomster-grifler med
pollen fra de sorter, han vil videreføre. Han beskytter den nøgne blomst med et lille net, og
henover sommeren vokser et æble frem - men uden blomst, den pillede han jo af. Fra det
æble opdyrker han kernerne, de bliver til små nye træer i hans helt egen blanding af
sorter. Og han eksperimenterer meget, på Sonneruplund står over hundrede unikke
æbletræer fra hele verden. På www.Sonneruplund.dk, under ”Så et æbletræ” i venstre
side, er der fotos af hele processen.

Eva Bløcher var med på Æbleturen til Sonneruplund:
Mandag den 13. maj kl. 18.00 mødtes ca. 25 medlemmer af Æbleværkstedet hos Flemming
Thorninger, som bor på gården Sonneruplund tæt på Gislinge. Vi var alle forventningsfulde; vi
skulle nemlig høre en masse om Flemmings store interesse – Æbler, æbler i alle afskygninger,
podning, udvikling af nye æblesorter gennem krydsbestøvning og sågar bekæmpelse af mosegrise.
Alle vore forventninger blev opfyldt til fulde. Vi startede i en af de hyggelige stuer på gården, hvor
vi fik kaffe og te og den skønneste æblekage, som vores formand Peter Løn havde lavet til
lejligheden. Efter at Peter Løn havde budt velkommen, tog Flemming over og fortalte, hvordan han
var kommet i gang med sit ”æbleeventyr”! Det hele tog fart, da Flemming læste Ritt Bjerregårds
bog ”Mine Æbler”. I bogen beskrives bl.a. om frustrationerne, når ens økologiske æbler får skurv
med det til følge, at de er usælgelige i butikkerne. Flemming satte sig derfor for at udvikle nye
æblesorter, der har en god spisekvalitet, og som kan dyrkes økologisk.
Sonneruplund har 6,4 ha jord. Ca. 3,5 ha er udlagt med græs, hvor der går Gotlandsk pelsfår, og på
resten af jorden er der natur og Flemmings æbletræer. Han har samlet og lavet ca. 130 forskellige
nye og gamle sjældne æblesorter, og der vil hele tiden komme nye til samlingen.
Vi fik en spændende rundtur på markerne, hvor vi fik set både de helt nye æbletræer og træerne, der
havde lidt flere år på bagen. Flere af os var interesserede i, hvordan han ”holdt rent” omkring
træerne, og det viste sig, at han har fundet frem til, at en minifræser er en rigtig god hjælp. Vi ved jo
alle, hvor vigtigt det er, at græsset ikke får lov til at gro helt ind omkring stammen i de første år
efter plantningen.
Sidste stop på turen var i og uden for Flemmings drivhus, hvor han inde i drivhuset havde adskillige
helt nypodede æbletræer og potter med masser af nye skud fra æblekerner. Uden for drivhuset på et
langbord så vi, hvordan Flemming havde gang i flere ”eksperimenter”, som han udtrykte det! Vi så
f.eks., hvordan han havde podet et træ med en podekvist, som han med vilje havde vendt forkert, så
knopperne vendte nedad! I en skål stod flere podekviste i rødbedevand. På den måde kunne man
holde øje med, hvor lang tid kvisten var om at trække vandet op!
Vi sluttede den spændende aften af inde i stuen på gården, hvor Æbleværkstedet bød på en øl eller
vand og takkede Flemming for de spændende og inspirerende timer på hans skønne gård
Sonneruplund.

Billeder fra æbleturen.

