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Krybbønner:
Amtsrat Koch, ribbefri. [1935,DÆH] brede, smukke Bælge
1
Borbønner [1877? ,1881,1882,BØ]
Brune bønner, Små.[1868,1877,1878,1879,BØ] krybbønner
Canadian Wonder. [1935,DÆH] meget rigtbærende og hårdfør..
Flageolet Vox. [1888,1889,1895,1897,1898,1899,1900,BØ]
[1893,1897,1899,1901,1903,1904,DÆH] tidlig gul.DÆH skriver at den er ny, extra rigtbærende.
Flageolet Vox. [1903,1904,DÆH] Hvide frø, ny forbedret
Flageolet Vox, ny. [1899,1901,1903,1904,DÆH] forbedret med brogede bønner.
Flageolet Grøn (Haricot Vert) Chevriers. [1895,1897,1898,BØ] [1893,
1899,1901,1903,1904,DÆH] meget fin, DÆH kalder den en grøn pariser-snittebønne.
Golden Dream, voks. [1935,DÆH] meget rigtbærende og tidlig. Bælgene er ca. 14 cm lange,
kødfulde og ribbefri. Udbyttet af de fine, letsælgelige bælge meget stort.
Haricot Noir. [1935,DÆH] med sort frø, tidligeste konservesbønne.
Haricot vert (Chevriers). [1935,DÆH] grønfrøet, bedste konservesbønne, meget rigtbærende, med
smukke
Hinrichs Kæmpe, broget ribbefri. [1904,1935,DÆH] tidlig, hårdfør og rigtbærende
Hinrichs Kæmpe, hvid ribefri. [1893,19031935,DÆH] meget skær og delikat til stuvning.
Hundrede for en (Aspargesbøne). [1935,DÆH] Gulfrøet, haardfør og rigtbærende
Høstvidunder. [1935,DÆH] Lysgule, smalle, tykkødede, nærmest runde, ribbefri bælge. Meget
sildig, således at den først giver Produkt, når de andre sorter forlængst er færdige
Hvide Perle.[1868,1877?,BØ] krybbønner
Kæmpe Sabel. [1935,DÆH] middeltidlig, mellembrede, flade, smukke, Bælge, ribbefri.
Masterpiece. [1935,DÆH] meget rigtbærende og haardfør Knækbønne
Merveille de Marché [1935,DÆH] meget kødfulde bælge uden ribber, farven smørgul, temmelig
tidlig.
Neger. [1899,1900,BØ][1901,1903,1904,DÆH] grøn, tidlig, rigtbærende. Er en forbedret
Flageolet verte.
Perle eller Bræk bønner. [1893,1897, 1899,1901,DÆH]
Perle Sukker Vox, ribbefri. [1935,DÆH] med fine skøre bælge
Perle Sukker grøn. [1903,1904,DÆH] fine hvide meget skøre
Perle Tusind for En. [1904,DÆH] lille fin rigtbærende
Perle Volgers. [1904,1935,DÆH] med meget skøre bælge uden trævl.
Perlebønner. syn med Hvid Perle. Syn med Perle Sukker.
[1877(?),1877,1878,1879,1881,1882,1888,1889,1895,1897,1898,1899,1900 BØ] [1935,DÆH] fine
hvide sukkerPrinsessebønner, brune [1877?,1881,1882,1888,1889,1895,1897,1898,1899,1900,BØ]
[1893,1897, 1899,1901,1903,1904,1935,DÆH] evt samme som små brune, der udgår da disse
kommer på.
Saxonia, ribbefri (Daddel-Knækbønne)2. [1935,DÆH] rigtbærende, med meget kødfulde, skøre
Bælge, meget tidlig.
Schirmers (Casseler). [1893,1897,1899,1901,1903,1904,DÆH] voksbønne med sorte frø
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Kan muligvis være fra 1880 idet urtedelen mangler her, og sorten Borbønner kom ind i 1881 igen
Kan muligvis være synonym med Daddel-Bønne

Slagsværd-snittebønner.

[1868,1877?,1877,1878,1879,1881,1882,1888,1889,1895,1897,1898,1899,1900,BØ]
Største, hvide brede.krybbønner
Sværd, ekstra bred. [1893,1897, 1899,1901,1903,1904,1935,DÆH] med meget brede, lange,
grønne bælge, hvide frø
Sværd, Kejser Wilhelm. [1901,1904,1935,DÆH] tidlig, med brede bælge og meget rigtbærende
Sværd, Kejser Wilhelm forbedret. [1904,DÆH] forbedret ovenstående.
Sværd, Nordstern. [1935,DÆH] tidligeste Sværdbønne, meget rigtbærende og hårdfør, bedste for
nordlige forhold
Torvedronningen, ribbefri. [1935,DÆH] lange, slanke, temmelig flade, men kødfulde, skøre
bælge, meget tidlig
Volgers samme som Perle, Volgers.[1899,1901,1903,DÆH] ekstra fine, hvide perle
Vox Daddel. [1899,1900,1904BØ] tidlig, rigtbærende
Voxbønner. [1888,1889,1895,1897,1898,1899,1900,BØ] med sorte frø og gule bælge
Stangbønner:
Avantgarde (Juli Sværd) [1935,DÆH] stor, rigtbærende og skør sværdbønne, grøn
Borbønner [1868,1877?,1877,1881,1882,BØ] Gennemsigtige delicate.1877 med sorte frø.
Flageolet Hvid. [1935,DÆH] meget rigtbærende med hvide bønner. Gule bælge.
Flageolet Vox. [1889,1895,1897,1898,1899,1900,BØ] [1893,1897,1901,1903,1904,1935,DÆH] ny
meget hårdfør og rigtbærende, voks. DÆH skriver om samme: meget rigtbærende med lange, let
krummede Bælge og violette bønner.
Golden Dream [1935,DÆH] meget rigtbærende og tidlig, bælgene er ca 14 cm lange, kødfulde og
ribbefri. Udbyttet af de fine, letsælgelige bælge meget stort, voks.
Imperator. [1935,DÆH] sværdbønne, skør rigtbærende.
Juli Knækbønne [1904,1935,DÆH] meget rigtbærende, med tykke, grønne, letkrummede, ca 12-13
cm lange bælge.
Moerheims Sukker Sværd. [1903,1904,DÆH] meget skøre
Mont d´or [1893,1897, 1899,1901,1903,1904,DÆH] tidlig fin. Holder sig selv i fugtigt vejr uden
pletter.
Mulstopper [1935,DÆH] meget lange smukke brede bælge uden ribber, grøn, meget rigtbærende.
Perle- eller brækbønner. [1893,1897, 1899,1901,DÆH] hvide.1897 fine hvide Sukker- (evt syn.
med nedenstående)
Perle Sukker [1903,1904,1935,DÆH] haardfør, rigtbærende, tidlig.
Perle-Stangbønner.
[1868,1877,1878,1879,1881,1882,1888,1889,1895,1897,1898,1899,1900,BØ] uden
tråde, grøn.
Sabel. [1935,DÆH] umådelige rigtbærende med lange skøre brede sabelformede Bælge, meget
hårdfør og modstandsdygtig mod sygdom. Grøn.
Slagsværd-snittebønner.
[1868,1877,1878,1879,1881,1882,1888,1889,1895,1897,1898,1899,1900,BØ] største,
lange, hvide, brede stangbønner, grøn
Sværd, ekstra bred. [1893,1897,1899,1901,1903,1904,1935,DÆH] meget rigtbærende med brede,
ca 25 - 30 cm lange Bælge. Grøn.
Sværd, middelbrede. [1904,DÆH]
Sværd, ribbefri. [1935,DÆH] med lange, brede, gule bælge
Voksbøner, gule Romerske. [1903,1904,DÆH] med sorte frø

Voxbønner. [1877,1878,1879,1888,1889,1895,1897,1898,1899,1900,BØ]
[1893,1897,1899,1901,DÆH] gennemsigtige med sort frø, delikate.

