
H a n d b o 1(

Finsl< Pomologi
a f

Alexandra SmirnofJ.

H e l s i n g f o r s ,
S ö d e r s t r ö m  &  C:

Förlagsaktiebolag.

p r is : 3 mark. — 2 kr. 5ö öre.

SOCIETAS
PRO

FAUNA ET FLORA FENNICA

••■CC1 ETTAS r-.
g / U R A  F E N W C A





H A N D B O K

FINSK POMOLOGI
AF

ALEXANDRA SMIRNOFF.

H E L S I N G F O R S ,  

S Ö D E R S T R Ö M  & C:o,
F Ö R L A G S A K T I E B O L A G .

#



I I I I IM I U ' I I I  11.111 IH I I IV I IU L I  L IHII

HELSINGFORS,
J. SIMEL1I ARFVJNGARS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG,

1894.



F Ö R E T A L .

Fullt medveten om det vågade i försöket, tillåter jag mig att för den för trädfruktodling intresse
rade allmänheten här framlägga grunddragen till en för vårt land lämpad pomologi. Bristerna 

i mitt arbete är jag den första att inse och erkänna. Sålunda har jag icke varit i tillfälle att angifva 
blomningstiden för de skilda äpplevarieteterna, ej häller att noggrant beskrifva bladens karaktäristiska form 
och storlek. För att fylla dessa båda uppgifter, hade det varit nödvändigt att hafva de olika variete- 
terna samlade å en enda plats i en pomologisk trädgård; något som vi icke ännu äga i vårt land. Att 
under täta resor till de kring landet spridda fruktträdgårdarne observera blomningstiden i början af som
m aren, äfvensom bladens form och storlek mot slutet af högsommaren, hade blifvit resultatlöst, allden- 
stund olika klim atiska förhållanden, jordm ån, vård m. fl. omständigheter utöfva stort inflytande på trädens 
utveckling. Då dessa brister kunna fyllas endast genom mångåriga observationer i en pomologisk träd
gård, har jag icke låtit dem afhålla mig från att utgifva detta arbete. Å andra sidan anser jag tiden 
för dess utgifvande just nu vara lämplig, enär jag varit i tillfälle att under loppet af många år studera 
och afteckna de hos oss allm ännast odlade typiska äpplesorterna.

Vid utarbetandet af terminologin har jag fritt begagnat mig af Eneroths arbete ,,Handbok i Svensk 
Pomologi“ ; hans framställning har jag ytterligare utarbetat och, på samme författares inrådan, försett med 
upplysande exempel genom hänvisning till i mitt arbete förekommande teckningar och beskrifningar.

Min afsikt är att, om hälsa och krafter icke svika, i ett följande häfte förfullständiga min fram
ställning af Finlands äpplearter genom att däri ytterligare beskrifva en mängd i landet odlade ryska och 
inhemska sorter, hvilkas beskrifning jag ännu icke varit i tillfälle att fullständigt utarbeta. Måtte tills
vidare detta häfte röna ett välvilligt emottagande från publikens sida. Detta skulle vara den bästa upp
m untran för min sträfvan att i Finland få en rationel fruktodling till stånd.

Skulle det icke förunnas mig att fullfölja min afsikt, hoppas jag dock, att med föreliggande 
häfte det viktigaste arbetet är utfördt, att grunden till en finsk pomologi är lagd.

Slutligen fyller jag blott en kär plikt, då jag u ttalar min tacksam het till de här nedan näm nda 
personerna, hvilka genom välvilligt tillmötesgående på mångfaldigt sätt m edvärkat till utgifvandet af 
detta häfte.

1 Sverige: Min lärare, afl. Doktor O. Eneroth, hvilken bevaras i ett tacksam t minne, likaså afl. 
Grefve G. Trolle-Bonde till Säfstaholm m. fl. samt nuvarande Direktören å Rosendal A. Pihl.

I  Finland  vill jag främst näm na afl. Baron F. Hisinger å Fagervik, likasom äfven nuvarande 
ägaren till samma gods, Baron E. Hisinger samt Statsrådet Z. Topelius, Björkudden. Vidare Fru Cannelin, 
Marieberg; Baron F. Linder, Svartå; Doktorinnan S. Sahlberg (afliden), Huvitus; Kommerserådinnari A. 
Sinebrychoff, H agalund; General J. af Lindfors, ordf. i Finska trädgårdsf. direktion; Direktören vid Finska 
trädgårdsf. W. E. Zätterlöf; F ru E. Hagelstam, W esterkulla; Professor O. Hjelt, Lepola; Possessionaten E. J. 
Stråhle, Storgård; Grefvinnan E. Etter, R attu la; Magister E. Duncker, Kinttula; General R. Ehrnroth, Tervik; 
Kapten A. v. Dsehn, Sippola; Grefve A. Steven-Steinheil, f. d. ägare till Saarela gård; Hofrådinnan E. 
Krogius, Granö; Boktryckar Unggren, W asa, m. fl., m. fl.

I  Ryssland: Doktor E. Regel, föreståndare för pomologiska och botaniska_trädgårdarne invid 
S:t Petersburg.j

I  Tyskland: Doktor E. Lucas, Direktör för pomologiska institutet i Reutlingen.

Helsingfors i Februari 1894.
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Åpplet rädet ,

A . Äppleträdet i botaniskt hänseende.

»Äppleträdet (Pyrus Malus. Linné) hör till klassen Icosandria i Linnés system 
och till familjen Pomacece i det „naturliga systemet”.

„Äppleträdets blomma består af ett femdeladt foder, 5 fria kronblad, 20 ståndare 
och 5 i botten sammanvuxna pistiller. Ståndarne och blombladen äro fästa i insidan af fo
dret; pistillerna i dess botten. Både pistiller och ståndare finnas vissnade lcvarsittande i 
fruktens s. k. kalkrör. Äpplefrukten företer från botanisk synpunkt en säregen bildning. 
Den är icke ett rent utväxt fruktämne, icke en „äkta“ frukt i botanisk mening. Den bildas på 
det sätt, att öfre delen af blomskaftet sväller ut öfver den s. k. torus och öfverkläder frukt
ämnet. Det färdiga fruktämnet utgöres af frökapseln. Denna har fem rum med pergament- 
artade väggar, öppna mot midten eller axeln, hvart och ett innehållande 2 eller flere kärnor. 
Fruktköttet består af celler (blåsor), ej af korn eller gryn. Skalet är glatt, segt och blir 
vid kokning ännu segare“: *)

Äppleträdets rot är som en påle djupgående och når snart den kalla alfven, men 
genom beskärning bildar den en flat rotkrona, som bidrager till trädets framgång i vårt 
land med dess tunna lager af matjord. Det odlade äppleträdets bark affaller flarnvis, då 
trädet blir äldre, men äfven detta förhållande visar sig olika hos de skilda sorterna.

Äppleträdet tillhör ej Finlands flora, ehuru man påträffar vilda stammar eller tel
ningar af detsamma i skogarna i södra delen af landet samt på Åland. Man har äfven 
någon gång flyttat i skogen funna telningar till trädgården i och för kultivering och 
lyckats komma till ganska godt resultat, i det man erhållit njutbara frukter t. ex. af 
Ekenäs pipping. **)

Den ursprungliga stammodern till alla äpplesorter antages allm änt vara Pyrus 
Malus L. växande vild i skogarna i mellersta och södra Europa samt Mindre Asien. Af 
denna moderart har uppstått en mängd underarter, numera spridda öfver hela den del af 
jorden, där det vilda äpplet kan trifvas. Vi intaga här framför alt de arter och underarter 
af detsamma, hvilka med tanke på norra Ryssland odlas i Petersburgs pomologiska träd
gård och hvilka äfven kunna blifva till stort gagn för den nordligare delen af vårt land, 
där klimatet sätter en gräns för de mera ömtåliga odlade sorternas framgång.

*) Olof Eneroth „Handbok i Svensk Pomologi“ sid. 91, 92.
**) Hedern däraf tillkommer afl. Pastor E. O. Reuter, hvars nam n man bordt gifva frukten.
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Paradisäpplet (P. Malus paradisiaca) växer i södra delen af Ryssland i buskform 
utan taggar, skjuter rik t med rotskott, hvilka användas af trädskolemännen i Tyskland 
och andra sydligare länder till grundstammar för småväxta träd, såsom dvärg- och k ruk - 
träd. Frukten liten, plattrund, gul, med söt smak. Är ställvis ömtålig i Finland.

Johannis-äpplet (P. Malus prcecox) växer vildt i södra Ryssland. Användes med 
stor fördel i sydligare länder till grundstammar för dvärgträd. Skiljer sig i F inland till 
sitt växtsätt obetydligt från vanliga äf naturen svagt växande vildstammar. Detta förhål
lande synes grunda sig på fruktträdens egenskap att i ett varmt klim at och varm lucker 
jordmån skjuta svaga årsskott med benägenhet att i stället utbilda fruktved, medan där
emot i ett kallare klim at ett motsatt förhållande äger rum.

Suräpplet (P. Malus L. a glabra). Växer vildt i Europas skogar. Trädformadt med 
taggar. Frukten sur och sammandragande.

(P. Malus L. fi genuina). Växer vildt i Europas skogar i trädform med 
taggar. Bladens undre sida ljust filtad. Fruktens smak ganska mild.

Trädgårdsäpplet (P. Malus L. X hortensis). Växer i trädform utan taggar. En stor 
del af de i trädgårdarna odlade sorterna anses (enl. Regel) härstamma från denna art.

Ledebour och de Candolle skilja följande tre underarter, hvilka dock (enl. Regel) 
troligen höra till Pyrus Malus.

Sievers-äpplet. (P. Sieversi). Växer vildt i Altai bärgen och i Dsjungariet. Träd
formadt med något rotskott. Bladens öfra sida slät, den undre starkt filtad.

A strakan äpplet. (P. Astraclianica). Växer vildt i södra Ryssland. Trädform. 
Bladen dubbelt sågtandade, på öfre sidan släta, å den undre äro endast nerverna något 
filtade.

(P. Dioica). Odlas endast i trädgårdarne. Växer i trädform. Bladens un
dre sida och kalkfördjupningen filtade. Enstaka blommor, hvilka utveckla sig långsamt.

Plommonbladigt äppleträd (Pyrus prunifolia).

Växer vildt i södra Sibirien, norra Kina och Tatarien. Skiljer sig alltid från öfriga 
vildt växande arter genom sina långa stjälkar, hvilka ofta äro dubbelt längre än fruktens 
höjd. Man antager, att alla odlade äpplesorter med långa stjälkar härstamma från plom
monbladigt äppleträd. I Kejserliga botaniska trädgården i Petersburg finnas flere under
arter af denna sort, uppdragna af från Sibirien erhållna frön. Några af dessa underarter 
anses ej allenast för sitt värde som prynadsträd utan äfven för sin användbarhet i hus
hållet vara så utm ärkta, att Regel gifvit desamma plats i den ryska pomologin.

För oss i F inland torde de i ekonomiskt afseende blifva af värde endast för norra 
delen af landet, där klimatet sätter en gräns för mera kultiverade äpplesorters trefnad.

Här nedan följa de af Regel utm ärkta underarter af Pyrus prunifolia:
a. Vanlig (Pyrus prunifolia genuina). Frukten rund, grön, ögat ofvanpå densamma,

25 mm i höjd och bredd.
b. Calvillformad (P. prunifolia Calvillea). Frukten rundad, något större i höjd än bredd.

Ogat stort, ofvanpå frukten, längs hvars sidor kanter sträcka sig nedåt från ögat. 
till stjälken. Vid fullkomlig mognad betäckes största delen af frukten med vackert 
röda, obestämda teckningar. Höjden 3 cm bredden något mindre.

c. Plattformad (P. prunifolia intermedia). Frukten plattformad; ögat i mycket grund för
djupning; kanter knapt skönjbara. Gulgrön grundfärg, till största delen öfvertäkt



med vacker blodröd färg. Stor rostrosett vid ögat och i stjälkhålan. I höjd öfver
2 cm. Fruktens bredd större än höjden. Påminner om körsbärsformade äpplet, 
men skiljer sig från detta genom ögats fördjupning.

d. Storfruktig form (P. prunifolia macrocarpa). Frukten nästan rund med ögåt i grund
fördjupning, omgifven af kanter. Som mogen gulgrön; solsidan täkt af vackra ro
senfärgade strimmor. Höjd och bredd lika eller 25 å 30 mm.

e. Äggformad (P. prunifolia oviformis). Frukten äggformad. Ögat ofvanpå densamma,
omgifvet af kanter. Som mogen gulgrön; solsidan vackert rödflammig. Höjd
3 cm bredden betydligt mindre.

En mängd former af P. prunifolia, hvilka finnas spridda omkring Petersburg i all
mogens trädgårdar, äro uppdragna af frö, och man påträffar träd med ganska stora och vackra 
frukter. Regel tror därför, att om dessa former underkastades en omsorgsfull kultur, borde 
man inom kort tid af desamma vinna många goda och i okokt tillstånd njutbara frukter- 
Det hände Regel, att han i en trädgård invid Petersburg påträffade ett träd, uppdraget af 
frö af P. prunifolia, på hvilket frukten var så väl utvecklad, att han intog sorten i sin 
Pomologi (N:o 223) under namnet Kremerova scharik.

Ehuru frukterna af P. prunifolia i allmänhet äro mycket sura och sammandragande 
till smaken, förtäras de gärna af allmogen. Detta kanske i brist på bättre. — Af frosten 
blir smaken mildare. Användes i allmänhet till kokning af s y lt

Bäräppleträdet (Pyrus baccata).

Växer vildt i sydöstra Sibirien omkring sjön Baikal. Skiljer sig betydligt från de 
förut nämda arterna genom sina vackert gröna, glänsande blad och de små bärlika fruk
terna. Vid fruktens mognad försvinner kalkröret med sina ståndare och pistiller och kvar- 
lämnar knappast någon fördjupning. Fruktens smak är sur och sammandragande men 
förmildras genom köld, då köttet blir genomskinligt. Denna omständighet förde Regel 
på den tanken, att Pyrus baccata genom befruktning af P. prunifolia eller någon odlad 
äpplesort, vore stammoder till alla de egendomligt genomskinliga ryska äpplesorterna, 
bland hvilka t. ex. de små formerna af Skwosnoj Nalif förtjäna framhållas.

Bland den mängd former af P. baccata, som odlas i Petersburgs botaniska trädgård, 
har Regel gjort följande urval:

a Vanliga bäräppleträdet (P. baccata a genuina). Bladen elliptiska. Frukten rundad, 
platt hoptrykt, bredden 12 mm, höjden mindre. Grundfärgen grum ligt gul, erhåller 
vid mognaden en dunkel röd färg. Den fullkomligt mogna frukten är mjuk, ge
nomskinlig och liknar h. o. h. ett bär; köttet är då sträft endast i ringa grad. 
Krasnoglasoff kallar detta Sibiriskt äpple.

b. Tidiga bäräpplet (P. baccata (i prcecox). Bladen elliptiska. Frukten ytterst liten, bärlik
klotrund. Höjd och bredd 9 mm. Som mogen är frukten till färgen blodröd, all
deles mjuk och genomskinlig. Har fått sitt namn tillföljd af sin tidiga mognad, 
hvilken inträffar 2 veckor förr än hos de öfriga formerna.

c. Orange bäräpplet (P. baccata X aurantiaca). E lliptiska blad. Frukten plattrund. Som
mogen 2 cm bred och 13 mm hög. Grundfärgen grumlig orange, med oregel
bundna, mörkt purpurfärgade strimmor.
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d. Bredbladigt bäräpple (P. baccata 8 latifolia). Bladen rundadt ovala. Frukten ej rund,
afsm alnar'något mot ögat och erhåller därigenom en stympad konisk form. Höjd 
och bredd lika eller 13 mm. Fruktens färg vid mognaden mörkt blodröd.

e. Körsbärsformade bäräpplet (P. baccata cerasiformis). Bladen elliptiska. Frukten stor,
körsbärsformad, plattadt rund, svagt kantig; höjd 2 cm, bredden densamma. Grund
färgen gul, vid fullkomlig mognad betäkt med klar carminrodnad. Den tid på hö
sten, då trädet ännu bär alla sina frukter, är det ovanligt vackert och en värklig 
prydnad för den plats det intager.

Denna sistnämda form är mycket spridd inom trädgårdarne i Petersburgska gu- 
vernementet ofta under namn af Kinesiska äpplet. Borde ej saknas i någon af våra frukt
trädgårdar framför alt icke i norra delarna af vårt land, där den skulle vara till både 
nytta och prydnad. Kan också med fördel användas i buskform i grupper, ty  den är sär
deles vacker såväl under blomningstiden på våren som på hösten, då de talrika, prakt
fulla frukterna teckna sig mot de mörka glänsande löfmassorna.

A lla frukter af Pyrus baccata kunna inkokas i socker och användas i hushållet, 
men isynnerhet den sistnämda formen har visat sig särdeles användbar. P å  det att kok
ningen må lyckas, skördas frukterna innan starkare köld inträffar. Genom frost förlora 
de sin syrlighet.

Finska trädgårdsföreningens skicklige och driftige direktör Hr E. Zätterlöf, som sät
ter högt värde på såväl Pyrus prunifolia som baccata, har funnit dessa träds frukter full
komligt härdiga i vårt lands klim at och använder dem därför med mycken fördel till 
grundstamHiar t. o. m. för dvärgartade träd. Hr Zätterlöf anser att dessa tvänne arter 
kunna blifva af stort värde för fruktodlingen i Finland.



B. Äppleträdet i pomologiskt hänseende.

För att beskrifva en fruktsort synes det som det vore nog att examinera endast 
frukten. Men så är ej fallet. Själfva trädet på hvilket frukten vuxit, företer egendom
ligheter, hvilka kunna vara af stor vikt för sortens särskiljande från andra och hvilka 
därför böra noga iakttagas.

Vi vilja framhålla ett belysande exempel. Å Björkudden finnas tvänne träd af 
Svensk Vinterpostof, införskrifna för 10 år sedan från olika trädskolor i Sverige. De plan
terades samtidigt i lika jordmån och erhöllo samma omsorgsfulla vård. Men då de bör
jade bära trakter förvånades man öfver att finna dessa fullkomligt olika å hvartdera trä
det. Det ena gaf fullkomligt typiska — det andra däremot h. o. h. abnorma frukter. Hade 
man då ej kän t det karaktäristiska för trädets växtsätt, så hade man ansett dem tor 
tvänne olika sorter. Det träd, som de första 5 åren lämnade så missbildade frukter, har 
nu småningom äfvergått till den typiska formen, såväl hvad fruktens utseende som smak 
beträffa. Man måste antaga att orsaken till ofvannämda förhållande är att finna i träd
skolornas olika läge, jordmån m. m. d; hvilket invärkar kraftigt på all växtlighet, men 
mest på kulturväxterna.

Beträffande kronans form, som framkallas af grenarnes olika ställning till stam
men, har man i Tyskland observerat fyra hufvudformer, hvilka kunna återfinnas äfven 
hos oss. (Fig. 1.)

F lata och rundade kronor, som äro de vanligaste hos oss, förekomma såväl bland 
våra odlade som våra inhemska kärnstamträd. Den pyramidlika formen, mest sällsynt, 
förekommer dock något bland de ryska sorterna, allmännast bland renetterna, hvilka 
tillsvidare hos oss odlas mycket sparsamt. Högbygd rundad krona förekommer oftare bland 
våra odlade svenska och ryska sorter.

Grenarne och kvistarne äro gröfre eller finare.
Kvistarnes spetsar äro antingen upprätt stående eller nedåt böjda; vid hvartdera 

växtsättet måste man fästa afseende.
Barkens färg på stam och grenar är hos några sorter karaktäristisk, t. ex. mörk

grå hos Rosenhägern; — mörkt brunröd hos röda A strakanen; — grönbrun hos Säfsta- 
holmsäpplet, m. fl. sorter.

Fruktsporrarne äro hos några arter karaktäristiska, men för att kunna igenfinna 
en typisk form, bör man få studera sporrarne på ett träd, som är minst 15 år gammalt 
och som sedan planteringen rönt en regelbunden och omsorgsfull vård.

Årsskotten äro mycket olika. En del sorter hafva tjocka och starka årsskott såsom 
Åkerö, Titofka och Charlamowsky; en del mer eller mindre filtade ss. Svensk vinterpostof; 
en del långa och fina ss. Säfstaholms äpplet; en del glänsande ss. Miron Saharnoj.

Examineringen af årsskotten bör ske i början af oktober.
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Färgen på årsskotten är mörkare och ljusare brun, rödbrun, chocoladbrun, mörkt car- 
moisibrun o. s. v.

Prickigheten på årsskotten är dels tät, ss. hos Antonofkan, Ringstads m. fl. sorter; 
dels gles ss. hos Rosenhägern.

Afståndet emellan ögonen kan vara kortare eller längre t. ex. å Säfstaholms frukten 
är afståndet långt emellan ögonen; tätt däremot på Klaräpplet, Borsdorfer m. fl. sorter.

Bladskaftstöden äro mer eller mindre utstående.
Bladögonen kunna vara antingen glänsande eller filtade.
Bladens form och storlek äro mycket olika hos de skilda sorterna; deras utveckling 

beror mycket af de förhållanden, under hvilka trädet växer.
Man särskiljer stora, medelstora och små blad.
Formen är a 9 rund; b, bredt lanzettformig; c, oval; d , äggformad; e, äggrund oval;

f ,  lanzettformig.
Färgen är mörkare eller ljusare. Y tan är glatt; hårig, rynkig, jämn; kanterna vågiga 

eller mer eller mindre sågtandade.
Examineringen af bladen bör ske i augusti månad. (Fig. 2.)
I fråga om trädets blommor är att iakttaga deras olika storlek och färg, samt trä

dens tidigare eller senare blomningstid; dessa olikheter kunna dock iakttagas endast, då 
man har de olika träden samlade å en plats i samma läge och jordmån samt under sam
ma regelbundna vård.

De i ekonomiskt pomologiskt hänseende viktigaste omständigheterna äro trädets här
dighet; dess större eller mindre ömtålighet; dess trefnad i tung ler- eller lä tt sandjord; dess 
olika bördighet, hvilken kan anses vara rik, stor, medelmåttig eller ringa.



C. Äpplefruktens yttre kännetecken.

Då man beskrifver och afritar en frukt, skall man alltid för ändamålet välja en så
dan, som är väl utvecklad och som är uppdragen på ett från säkert ursprung härstammande 
friskt träd, hvilket burit frukt minst 4 eller 5 gånger och som genom flertalet af sina fullt 
utbildade frukter gör skäl för sin härstamning. A ldrig bör man taga frukt af ett starkt 
drifvet eller vanvårdadt, ej häller från ett ungt träd dess förstlingsfrukter, hvilka vanligen 
icke äro typiska, utan ofta mycket stora, med bredare kalkrör, djupare liggande öga, kort 
stjälk m. m. d.

Normalformen, hvilken med säkerhet endast genom en flerårig jämförelse af fruk
terna kan bestämmas, är för beskrifningen alldeles nödvändig, och man bör fästa afseende 
endast vid denna grundtyp; stundom förekommande afvikelser böra endast i tillägg 
antydas.

Yid beskrifningen måste skillnad göras mellan en monografi och en systematisk 
beskrifning. Den systematiska beskrifningen bör så kort och bestämdt som möjligt an- 
gifva de såsom karaktäristiska märken tjänande kännetecknen för sorten och lämna en 
kort redogörelse för dennas uppkomst, för den ämnet i fråga rörande litteraturen samt fruk
tens användbarhet och värde. Monografin skildrar utförligt alt hvad som är bekant om 
en viss fruktsort: uppkomst, historik, likheter äfvensom olikheter i jämförelse med andra 
sorter, fruktens förändringar i anseende till underlag, jordmån, klim at o. s. v., den bör så
ledes utgöra trädets och fruktens hela historia.

Det första man bör fästa sig vid, då man tager uti en frukt i och för undersök
ning, är storleken; men skiljer emellan liten, medelstor, stor och mycket stor frukt.

Vi hafva antagit samma storleksgrader som äro bestämda för mellersta Sverige. 
Små kallas de frukter, som ej uppnå 5 cm i höjd; — medelstora emellan 5 och 6 cm; 
stora 7 cm. (Fig. 3.)

Formen hos frukten är mycket omväxlande och i följd däraf mången gång svår 
att bestämma genom ögonmått. Ögat vilseledes rätt ofta, då frukten synes betydligt högre 
i förhållande till bredden; och dock kan man vid mätning finna förhållandet vara alldeles 
motsatt.

Vi vilja här nedan återgifva afbildningarne af samma hufvudformer, som Eneroth 
enligt Mac Intosch användt i sin pomologiska handbok samt därtill ett par nya afbild- 
ningar, som vi anse redan delvis behöfliga, och längre fram vid stigande och allmän 
nare fruktodling antagligen oumbärliga vid examinering af i Finland odlade äpple
sorter. (Fig. 4.)

Näst efter denna redogörelse följer beskrifningen af omkretsen, som hos äpplefruk
ten sällan är fullkomligt rund. Denna ojämnhet i omkretsens kanter förorsakas oftast af 
högre och lägre, bredare och smalare kanter, hvilka löpa långs fruktens sidor, börja



stundom i stjälkhålan och sluta i kalkfördjupningen, hvarest de bilda bredare eller sma
lare rynkor. Stundom visar konturen vid genomskärning en sammantryckning, stundom 
en olikformighet i förhållande till omkretsen eller till hvardera hälfterna, ofta är en kant 
mera utstående än de öfriga, o. s. v.

Förklaringen till dessa kanter, säger Eneroth, ligger i den olika ställning, som 
de olika kärlknippena intaga, hvilka man vid genomskärning af hvarje äpple finner så
som på ett eller annat sätt färgade prickar i fruktköttet. Ju  mer dessa stå i jämn cirkel, 
desto jämnare cirkelrund blir äfven fruktens omkrets. En del frukter afrunda sig hastigt 
och tvärt mot stjälken (se Fig. 5); andra åter börja afrundningen på midten, se Pippin Newton.

Ögat utgöres af de vid mynningen af kalkröret kvarsittande vissna flikarne af 
fodret. Dessa kunna äfven vara karaktäristiska hos några fruktsorter t. ex. hos Söder- 
manlands-äpplet, där de äro ovanligt långa, smala, finspetsiga och tillbakaböjda, medan där
emot t. ex. Charlamowsky och Stor-klar-Astrakan m. fl. sorter hafva breda, korta, trubb- 
spetsiga foderflikar. De kunna vara långa, korta, smala, breda, hårda, mjuka, gröna, filtade. 
Ögat kallas öppet, då foderflikarne äro tillbakaböjda; — lialföppet, då de delvis äro upp- 
rä ta ; — slutet, då de sluta sig samman öfver ögat.

Den fördjupning, som omgifver foderflikarna, kallas kalkhåla eller kalkfördjupning 
och kan vara grund (a), liten (b), djup (c), eller vid (d). Finnes ingen fördjupning (e), sä-
ges ögat befinna sig ofvanpå frukten. (Fig. 6.)

Kanterna af denna fördjupning äro än jämna, än ojämna, rynkiga eller vågiga 
Stundom omgifves ögat af små pärlformade svulster i en för öfrigt jämn fördjupning.

Den fördjupning, i hvilken stjälken sitter, kallas stjälkhåla. Den kan vara ganska 
olika ss. djup och smal eller trattformad, vid och åsig, ganska sällan igenfyld ss. hos Åkerö- 
äpplet, eller med en köttsvulst ss. hos Orak almå och Björkviks-äpplet. Ofta är den öfver- 
dragen med ljusare eller mörkare rost, stundom bildad som en rosett, eller utgående som 
längre och kortare strålar, hvilka sällan sträcka sig öfver hålans kanter.

Stjälken kan vara hård eller vedartad köttig, lång och fin eller kort och tjock, stund
om nubbformad. Till färgen grön eller brunf ibland skiftande i rödt. Ofta nog beror dess 
längd på många yttre omständigheter, såsom jordmån och trädets ålder. A unga träd i 
god jordmån och med få frukter blir den vanligen mycket kort och tjock. I god jord
mån och då trädet bär riklig frukt blir stjälken längre. A gamla vanvårdade träd är stjäl
ken ofta mycket lång. Under den våta sommaren 1892 blefvo Aports m. fl. andra arters
stjälkar ovanligt långa, till hvilket troligen äfven den starka jord bidrog, i hvilken de
träd växte, hvilkas frukter vi voro i tillfälle att undersöka.

Skalet är tjokt, tunt, glatt, glänsande, tort, sträft, fetaktigt eller däfvet, detta sista snart 
öfvergående. Den fina doft eller dagg, som är egendomlig för några sorter ss. hvit- och 
röd-Astrakan, Rosenhäger m. fl., är mycket flyktig. I skalet förekommer en mängd 
mer eller mindre fina punkter, tätast kring ögat, hvilka synas vara genomskinliga; detta 
förklaras bero däraf, att cellbyggnaden på dessa punkter är lösare.

Färgen är det svåraste att bestämma vid fruktens beskrifning. Man har bestämt 
sig för tvänne hufvudfärger: Grundfärgen, som är grön, gulgrön o. s. v. visar sig alltid
på frånsidan; täckfärgen som är röd, vare sig flammig, strimmig eller 'prickig o. s. v. före
kommer oftast endast på solsidan. Svårigheten vid färgbestämningen är att kunna gifva 
uttryck åt de olika skiftningarna af grönt, gult eller rödt, hvilka karaktärisera de olika 
sorterna.

Grundfärgen är till en början grön, gräsgrön, går ofta småningom öfver i gult, som 
kan vara ganska olika till sina skiftningar ss. hvitgul, halmgul, citrongul, vaxgul, guldgul, 
orangegul o. s. v. Ofta måste man, då färgen är sammansatt, använda sådana uttryck
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som: gröngul, hvitgrön, hvitgulgrön m. m. Då en frukt saknar täckfärg, kallas den 
gnmdfärgad.

Täckfärgen kan vara vackert rosenröd, karminröd, tegelröd, carmoisiröd, brunröd, samt 
de hos oss sällan förekommande violett, blodröd och mörkt brunröd. Teckningen är mycket 
varierande. Än hestår den af bredare eller finare strimmor, hvilka äro längre eller kor
tare och, då de bli 2 mm breda, kallas band; dessa förekomma från helt korta ända till 
så långa, att de sträcka sig utefter fruktens hela sida. Ofta består hela täckfärgen af nå
gra mer eller mindre breda flammor. Kan stundom förekomma så rikt som vore frukten 
därmed öfversköljd. — Prickigheten förekommer som finspritig eller spritstrimmig ofta glest 
men äfven tätt, dock alltid så att grundfärgen är synlig. Äfven förekommer täckfärgen 
såsom marmorering, då grundfärgen ställvis mer eller mindre k lart skiner igenom. Fruk
ten kan äfven vara helt och hållet täckfärgad såsom Röd-Astrakan och Röd-sommar- 
Calvill. De ofvannämnda prickarna, som finnas i skalet, blifva å en del frukter på sol
sidan omringlade af en matt röd färg, som gifver frukten en lätt rodnad, t. ex. hos K lar
äpplet och Pippin London. De kunna äfven framträda genom en ganska tät täckfärg och 
äro då ljust omringlade ss. hos Rosenhägern och Titowkan. Regel kallar dessa senare 

forellfläckade.
Frukter, som varit utsatta för solljuset, erhålla en mer intensiv färg än frukter 

vuxna å samma träd i skuggan, hvilka senare vanligtvis sakna all rodnad. Man på
träffar ofta frukter, hvilka på solsidan äro till en del beskuggade af ett b lad; på 
dem är gränsen dragen som en skarp linie mellan grund- och täckfärgen. Genom 
lämplig samvärkau af fuktig luft, regn, dagg och solsken kort före mognaden, framkallas 
en starkare täckfärg. En sådan kan man åstadkomma på konstlad väg genom att, i fall 
det låter sig göra (t. ex. å Dvärgträd), om aftnarne öfverspola frukterna med vatten.

Många äpplesorter erhålla utbildad täckfärg först efter en tids förvaring. Luften i 
lagerrummet bör ej vara helt och hållet torr, emedan frukten, för att slutföra sin efter
mognad, behöfver en viss fuktighet.

Frukter odlade å gamla träd i torr varm jord erhålla starkare färg än sådana, som 
utvecklat*‘sig å yngre stammar i kall och fuktig mylla. Det är troligen därför södra Ryss
land på sin torra jord alstrar en mängd starkt färgade äpplen, t. ex. en del af Kaukasiens 
Calviller, Röd-Arkad, Dulevoje (hvilket är mörkt violett-rödt) m. fl. sorter. „I allmänhet 
anser man rodnaden härleda sig af, att solstrålarna bryta sig i den på fruktens yta sipp
rande daggen. De grundfärgade frukterna, hvilka aldrig antaga någon rodnad, blifva 
klarare guld- eller orangegula, då de utsättas för solljuset”. *)

Om vi på spalier odla svensk Rosenhäger, Vinterpostof m. fl. sorter, hvilka å fri
stående träd alltid erhålla mer eller mindre stark färg, bli de fullkomligt färglösa. Huru 
förklara detta? Eneroth tror orsaken ligga däruti, att spalierfrukterna ej blifva fuktade 
af regn eller dagg, och att solstrålarne i följd däraf hos dem icke finna något medium, i 
hvilket de kunna bryta sig.

Detta liksom mycket annat, som rör frukterna, är ännu outredt.
Rosten, som är karaktäristisk för en och annan art, anses vara ett slags utslags- 

fjäll på skalets yttre hinna (Epidermis). Den kan vara ljusare eller mörkare, glesare eller 
tätare. Karaktäristiska äro rostrosetterna i stjälkhålan på röda Astrakanen, runda Bors- 
dorfern m. fl. sorter. Stundom förekomma de såsom runda upphöjningar t. ex. hos runda 
Borsdorfern och Lökäpplet; i detta fall kallas de vårtor. Några fruktsorter hafva en fin 
rostlinie, vanligen på den mest utstående kanten, hvilken strimma kallas söm och före

*) Eneroth.
2
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finnes t. ex. hos Klaräpplet och Orak-almå. De förut nämda prickarna i skalet, hvilka 
under vanliga förhållanden knapt äro skönjbara för blotta ögat, framträda emellanåt 
mycket starkt och kunna då öfvergå i rostfläckar. Under det för fruktodling ogynsamma 
året 1892 funno vi t. ex. å K laräpplet stora sådana fläckar samt från stjälkhålan utgående 
långa och breda rostband. Samma förhållande iakttogs å Vinterpostof, Antonofka och 
andra arter. Frukter, hvilka vanligen hafva glatta skal, voro nämda år sträfva.

De till Renettgruppen hörande äpplena äro alltid mer eller mindre rostprickiga 
och ofta öfverdragna med ett fint rostnät.

De svarta fläckar, som under kalla och regniga somrar framträda å fina och öm
tåliga sorter, kallar man regnfläckar. De äro ett slags svampartade bildningar, som till
växa i regnig och kylig väderlek och förekomma hos frukter, hvilka hafva ett för dem 
emottagligt skal. Under sommaren 1892 voro hvita Astrakanen, Pippin London, Belij-nalif 
och Hanepus i hög grad fläckiga. I  allmänhet äro lösa sommarfrukter mera emottagliga 
därför, än sorter med fast kött och hårdt, glatt skal.

Höst och vinterfrukter få ofta vid mognadstiden en för känseln förnimbar fettartad 
utdunstning å skalet. Många pomologer anse denna betecknande för Calvillerna, hvilket 
äfven vi öfvertygat oss om vid undersökning af de hos oss odlade exemplaren; samma 
utdunstning förefinnes emellertid också på ytan af många andra hos oss odlade äpple
sorter, hvilka stå utom Calvill-gruppen.

En del frukter erhålla vid fullkomlig mognad en vällukt, som härrör af en eterisk 
olja, hvilken sipprar ur skalet. Med anledning häraf framträder smaken olika, om man 
förtär äpplet med eller utan skal. Välluktande äpplefrukter äro sällsynta hos oss. Tills
vidare känna vi endast få i detta afseende framstående, bland hvilka märkas: Hvit Astra
kan, och svensk Rosenhäger, samt det ryska Kanel— och A nanas—Kanel-äpplet med en 
säregen kryddlukt; denna framträder dock endast under gynsamma år och är af kort 
varaktighet.

Äpplefruktens inre kännetecken.

De viktigaste inre kännemärken för en frukt äro kalkröret, kärnhuset, kärnorna, 
fruktköttet samt dettas cellbyggnad, färg, lukt, smak, mognadstid, öfvermognad och hållbarhet.

Kalkröret befinner sig midtemot stjälken på fruktens motsatta sida. Rörets botten 
kan beröra kärnhusets spets, eller ock befinner det sig på längre eller kortare afstånd 
från densamma. M ynningen betäckes eller omgifves af de kvarsittande vissna foderfli- 
karna. Kalkröret, som inrymmer de vissna ståndarne och pistillerna, varierar betydligt 
i frukter af en och samma art; och det händer ofta, att man får söka länge, innan man 
finner den för en fruktsort karaktäristiska formen. Röret är stundom trattformadt som a 
och b, eller ock omvändt kägelformadt som c och d ; emellan dessa finnas många öfver- 
gångsformer. (Fig. 7.)

Under senare år hafva utlandets pomologer börjat fästa uppmärksamhet vid de 
vissna ståndarnes läge inom kalkröret, hvilket läge för hvarje varietet synes vara konstant. 
Så har D:r Hogg just på ståndarnes utgångspunkter från kalkrörets väggar grundat ett 
nytt pomologiskt system, i det han med afseende å deras vidfästning skiljer emellan tre 
olika grupper. (Fig. 8.)

Ståndare utgående från kalkrörets botten har jag ofta påträffat i sydryska äpplen 
men aldrig i frukter h it införda från västra Europa.
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Foderflikarne kunna äfven vara karaktäristiska hos några arter t. ex. Söderman- 
lands-äpplet, å hvilket de äro ovanligt långa, smala, finspetsiga och tillbakaböjda. Där
emot hafva Charlamowsky och stor-klar-Astrakan m. fl. breda, korta, trubbspetsiga foder- 
flikar. Flikarne kunna vara långa, korta, smala, breda, hårda, mjuka, gröna, filtade, fin
spetsiga och trubbspetsiga, samt antingen upprätta, tillbakaböjda eller sammanslutna öfver ögat.

Kärnhuset. Den, som sysselsätter sig något med fruktundersökningar, inser att 
stort afseende måste fästas vid kärnhusets byggnad. Denna är icke utprägladt olika hos 
hvarje fruktslag, men då man iakttager alla de utmärkande tecken som förefinnas hos 
hvarje frukt, visa sig kärnhusets egenskaper ofta vara viktiga för karaktäristiken. Ene
roth anför följande exem pel: Svensk Vinterpostof (=  Grågylling) borde vara lätt igen
känd på grund af den typiska formen. Den uppträder dock ofta mycket varierande, 
många skilda afarter hafva uppstått uti olika delar af Sverige, och frukten ter sig i följd 
däraf ofta oigenkänlig för den ytlige betraktaren. Då man genomskär frukten långsefter, 
ser man af kärnhusets form d. v. s. af kärnhusets yttre gränsliniers eller kärlknippenas 
ställning, om man har för sig en Svensk Vinterpostof eller icke; naturligtvis under för
utsättning att man genom noggrant studium uppfattat arternas typiska egenskaper. Kärn
husets form gäller som kännemärke för en mängd andra, om icke alla äpplesorter. Ge
nom längdsnittet vinner man ofta kunskap om fruktens karaktäristiska byggnad.

For att fullständigt lära känna kärnhuset, måste man genomskära frukten på 
tvänne sätt: ett längdsnitt (1) genom kalkröret, kärnhuset och stjälken; ett tvärsnitt (2) 
genom midten af kärnhuset. (Figg. 9 och 10.)

I förhållande till fruktens storlek kan man tala om ett stort (1) eller litet (2) 
kärnhus. (F ig .ll.)

Detta befinner sig antagligen ss. 1 midt i frukten, ss. 2 i den öfre delen eller ss.
3 i fruktens nedersta del.

Yttersta gränsen af kärnhuset består af de 10 kärlknippena, hvilka synas såväl i 
längd- som tvärsnittet; de utgå från stjälken och mynna ut ju st på de punkter i kalkröret, 
där ståndar-strängarne sitta, samt anses på grund däraf hafva tjänat som näringsvägar 
för ståndarne.

Det är omöjligt att redogöra för alla de olika former, under hvilka kärnhuset före
kommer. Vi meddela här afbildningar af dessa, hämtade ur utländska pomologiska arbe
ten. Eneroth har intagit dem i sin Pomologi enligt det schema som Oberdieck och Lu- 
cas uppgjort. (Fig. 12.)

Som vi se i tvärsnittet, består kärnhuset af fem rum eller kapslar; dessa hafva 
pergament-artade väggar och innehålla kärnorna. Någon gång saknas ett eller flera rum, 
sällan finnas flera än 5 sådana. Det förra inträffar nästan alltid hos de röda dufäpplena; 
det senare förhållandet anses ej vara konstant hos någon enda varietet. Frörummen växla 
till storlek och form oberoende af kärnhusets yttre omkrets. De kunna vara vida eller 
trånga, höga eller lågtrykta, stora eller små. Väggarna äro oftast glatta och glänsande, 
stundom kunna de äfven vara mycket spruckna och trasiga. Rummen äro öppna ss. 1, 
halföppna ss. 2 eller slutna ss. 3. Det senaste inträffar nästan i alla frukter, som odlas på 
mager jord eller under ogynsamma år, ss. 1892, då de flesta äpplen hvilka skördades å 
Björkudden hade slutna rum.

Kärnorna, hvilkas form och mängd omväxla betydligt, sitta ofvan hvarandra å 
rummets ena vägg. Antalet kärnor beror på fruktens större eller mindre utveckling. De 
äldre, kultiverade arterna hafva ett ringa antal kärnor, som ofta bestå af endast skal 
utan grodd, stundom finner man knapt tillstymmelse till kärnor t. ex. i det hos oss all
mänt bekanta tyska melonäpplet. Däremot hafva Rysslands unga, mindre kultiverade
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äpplesorter talrika väl matade kärnor. — I allmänhet innehåller hvarje rum endast 2 
stycken kärnor, men bland de ryska arterna hafva vi funnit ända till 18 stycken full
ständigt utbildade i en frukt af Borovinka arten. I våra inhemska kärnstamfrukter hafva 
vi funnit högst 15 stycken.

Kärnorna äro till formen långa, korta, breda, smala, tjocka, tunna, mer eller mindre 
spetsiga, äggrunda, kantiga. Till färgen äro de ljus- eller mörkbruna, och bland Rysslands 
äpplesorter finnas sådana som äro nästan svarta.

Deras beskaffenhet kan vara ganska karaktäristisk ss. hos Rosenhägern, Söder
manlands-äpplet, Säfstaholms-äpplet, hvita Astrakanen, Antonoffkan m. fl.

A tt en bestämd gräns bildas inom fruktköttet af de 10 kärlknippena bevisas däraf, 
att fruktköttets färg är olika på ömse sidor om knippena. Den inre delen är stundom 
ljusare än den yttre, vid fruktens öfvermognad antaga de skilda delarne olika färg och 
den inre blir slutligen rutten, medan köttet utanför är fullkomligt friskt. Som exempel 
tjäna Södermanlands-äpplet och Tsarskij ship ploskij, som ofta synas vara fullkomligt 
friska, men vid genomskärning visar sig köttet inom kärlknippena alldeles illafaret.

Fruktköttet, ur ekonomisk synpunkt den viktigaste delen, lämnar pomologen 
många ypperliga kännemärken. Denna del af frukten undergår betydande omgestaltningar 
i vårt land med dess så olika klim atiska förhållanden. — I södra delen af landet visa 
temperaturförhållandena i Abo och W iborg betydande olikheter. — Till sin sammansätt
ning är fruktköttet hårdt, fast, tätt eller löst, mört, fin- eller grofkornigt, saftigt, tort o. s. v. 
Den egendomliga genomskinlighet som utm ärker en mängd ryska sommaräpplen, som 
vuxit i synnerligen hög dag- och låg natt-temperatur, grundar sig på cellernas förmåga 
att uppsuga saft. I mellersta Sverige blir endast den hvita Astrakanen genomskinlig, i 
södra delen af landet får den ej denna egenskap och erhåller icke häller en så ädel smak, 
detta antagligen i följd af den jäm na och varma temperaturen.

Köttets öfvermognad yttrar sig på olika sätt. Utom det ofvannämda fallet, då det 
börjar ruttna inom kärlknippena, får en del frukter fläckar i och under skalet; några 
vissna och torka, så att skalet bildar skrynkor, andra m urkna o. s. v.

Köttets smak har lika många skiftningar, som skalets färg och är kanske det svå
raste att alldeles riktigt kunna beskrifva, ty  den beror till stor del på ett mer eller mindre 
utbildadt smaksinne. De enklaste bestämningar i detta fall äro: söt, sur, blandad, kryddad, 
obestämd eller fadd. Ofta är smaken så sammansatt, att den förefaller sötsur, vinsyrlig, 
ädel, kryddad, uppfriskande m. m. d.

Klimat, jordmån och kultur äro af stort inflytande på fruktköttets smak. och för 
att lära känna och rätt kunna bedömma detsamma bör trädet erhålla normal vård och 
frukten pröfvas flere år å rad, innan man afger sitt säkra omdöme.

Köttets färg är mycket växlande hos olika varieteter. Det skiftar från hvitt till 
hvitgrönt eller gulgrönt samt är stundom rödt mellan skalet och kärlknippena ss. hos röd 
sommar Calvill och rysk sommar Calvill; stundom är köttet rödaktigt under skalet och 
kring kalkröret, ss. hos röd Astrakan och Svensk Rosenhäger. Köttet inom kärlknippena 
är, såsom ofvan omnämts, ofta ljusare än det, som ligger utanför. Sötäpplena mörkna hasti
gare i snittet, än frukter med syrligt kött. Bibehåller fruktköttet sin gröna färg, äfven 
sedan frukten en längre tid legat magasinerad, kan man vara öfvertygad om, att arten är 
grof och icke förädlad.

Det är af stor vikt att i rätt tid nedtaga och skörda frukten samt att ändamåls
enligt behandla densamma på „lagret“. Begår man fel i dessa afseenden lider frukten i 
hög grad och det är fara värdt, att man vid pröfning fäller ett skeft omdöme. Tiden för 
skörden är mycket svår att bestämma i vårt vidsträkta land med dess olika temperatur
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förhållanden. Skilnaden på t. ex. Säfstaholmsäpplets mognadstid invid Helsingfors och 
Wiborg under åren 1887—88 utgjorde 8 å 10 dagar, Belij nalif 6 dagar, hvit Astrakan 
likaså 6 dagar; man får antaga att mognaden i sydvästra delen af landet inträdde ännu 
tidigare. Därför måste hvar och en, som ägnar sig åt fruktodling, göra egna noggranna 
iakttagelser, för att med säkerhet och kännedom behandla frukten så som den fordrar. 
Mognadstiden är beroende af trädets ålder, — äldre träd gifva i allmänhet mogen frukt 
tidigare än yngre, — väderleken, lokalen, jordmånen och odlingssättet. F rukter odlade å 
spalier och kordongträd mogna tidigare än å fristående träd. Följande iakttagelser, gjorda
i W iborg åren 1887—88 må anföras. — Hvit Astrakan mognade 6 dagar tidigare å kordong 
än å fristående träd, men höll sig endast 2 dagar, då däremot frukten från fristående träd 
höll sig 6 å 7 dagar. Säfstaholms äpplet å kordongträd mognade 8 dagar tidigare än på 
fristående träd eller ungefär samtidigt med skörden från dylika träd invid Helsingfors. 
Spalierfrukt mognade tidigare, men var af kortare hållbarhet än frukt från fristående träd.

Man indelar frukterna i sommar-, höst- och vinter frukter.
Sommarfrukterna, af hvilka de tidigaste ss. hvit Astrakan, Orak almå, Hampus, 

Belij nalif, Socker miron m. fl., uppnå sin fullkomliga mognad på trädet och äro genast 
njutbara. Deras ljusa färg och lätthet att lossna från kvisten äro säkra tecken på mognad. 
De frukter, man önskar försälja, bör man skörda 3 å 4 dagar före deras fullständiga mognad. 
Några af dessa sorter tåla kort transport. Skörden af sommarfrukt kan i södra delen af 
landet börja i slutet af augusti och pågå till inemot utgången af september. Hållbarheten 
till början af oktober, dock beroende af sommarens väderlek.

Höstfrukterna skördas hos oss vanligen de sista dagarna af september; de måste 
förvaras å läm pligt ställe så lång tid hvarje sort behöfver för att uppnå fullkomlig mognad. 
Hållbarheten är olika hos de skilda fruktslagen. Njutbara hela oktober stundom in i no
vember månad. De tidigaste höstfrukterna äro Säfstaholms- och ryska Kaneläpplet.

Vinter frukterna böra kvarblifva på trädet tills köld inträder. I Sverige anser 
man, att vinterfrukten behöfver par graders köld, för att bli fullkomligt utvecklad; skör
dad därefter och omsorgsfullt vårdad, blir den utmärkt.

Eneroth gjorde den erfarenheten, att vinterfrukt sålunda behandlad icke visade
tecken att vissna och skrumpna under förvaringstiden. Han förklarade att par dagars
kyla på hösten efter en försenad, kall sommar kunde påskynda den kemiska process, 
frukten måste genomgå, innan den skördas. — All frukt bör skördas i torr väderlek, aldrig 
tidigt på morgonen eller sent på aftonen.

Det är svårt att bestämma, till hvilken afdelning man bör hänföra frukter, erhållna 
från nära hvarandra belägna trädgårdar med olika läge, jordmån, vård m. m. Mognads
tiden måste i så fall bli olika, så att den ena trädgårdens frukt kan räknas till sensom
marfrukt, den andra till höstfrukt o. s. v. Som synes råder stor osäkerhet med afseende 
å våra förnämsta kulturväxters utveckling. Man kan härvidlag icke komma till några 
allmängiltiga bestämmelser innan landet erhållit en pomologisk trädgård, där hvarje träd 
och hvarje frukt erhåller sin normala vård.

Förvaring och behandling af den skördade frukten kan i hög grad invärka på
såväl smaken som hållbarheten. Förvaringsrummet bör vara en tämligen torr, luktfri
källare eller ett emot norr beläget frostfritt rum, hvarifrån man bör utestänga dagsljuset, 
som annars för hastigt påskyndar fruktens mognad. Temperaturen får ej öfverstiga-f- 8° C.
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och bör ej häller nedgå synnerligt därunder; så vidt möjligt skall den hållas jämn. Då 
man vädrar fruktkammaren, måste man iakttaga, att det sker vid en tid på dagen, då 
temperaturen i och utom rummet är densamma; då kan naturligtvis ingen stor afsättning 
af fuktighet äga rum. På samma gång man öfvervakar, att luften i lagerrummet ej får 
blifva för fuktig, får man lof att se till, att den ej häller är alldeles torr, emedan frukterna
1 så fall genom utdunstningen förlora sin saftighet, vissna och hoptorka i halfmoget till
stånd. Af stor vikt är, att ej låta frukterna ligga så, att de klämmas eller tryckas; högst
2 å 3 hvarf få läggas på hvarandra å hyllor på ett underlag af luktfri halm, tort löf eller 
bomull. På detta sätt underlättas sorteringen, hvilken tidt och ofta måste företagas isyn
nerhet den tid, då frukten närmar sig mognaden; då böra alla fläckiga frukter bortplockas? 
på det att de ej må framkalla dylika fläckar å de friska.

Trädets ålder. Inom Sverige har man ej lyckats utreda huru hög ålder äppleträdet 
kan uppnå. Uti våra jämförelsevis unga trädgårdar har man ännu mindre varit i tillfälle 
att i detta afseende göra några observationer. A lla forskare äro dock ense om, att det vilda 
äppleträdet uppnår en högre ålder än det odlade. Orsaken är troligen det vilda trädets 
långsamma tillväxt och hårda ved; det odlade trädet växer i allmänhet fortare med lösare 
ved. Orsaken till att några arter t. ex. hvita Astrakanen o. a. hafva synnerligen lös ved 
får sannolikt sökas ej allenast i ympningen, utan äfven i den starka jord och gödsling, 
man påför dessa sorter, hvilka orsaker sammanlagda försvaga motståndskraften hos det 
odlade trädet. Den rikare eller ringare bördigheten måste väl äfven till en del invärka 
på trädets uthållighet. Däremot kan man invända, att Lökäpple- och Borsdorfer-träden 
oaktadt sin rika bördighet uppnå en högre ålder än de odlade fruktträden i allmänhet. 
Detta förklaras genom att dessa träd samla krafter ända till 20 års ålder, då de börja bära 
frukter. Våra fruktträds ålder beror dock hufvudsakligast af den vård, man gifver dem.
— P å en egendom invid W iborg planterades på 1830-talet en mängd från Riga införskrifna 
äppleträd, hvilka rönte en regelbunden, omsorgsfull vård ända till år 1872, då stället om- 
bytte ägare. Därefter vanvårdades fruktträdgården; följderna visade sig inom några år, då 
nästan alla träd gingo ut under en vinter, som dock ej var så sträng, att icke träden förut 
öfverlefvat många dylika. Endast tvänne hvita Astrakanträd öfverlefde vintern men van
vårdades fortsättningsvis och erhöllo småningom större och mindre sprickor på en mängd 
grenar, hvilka slutligen torkade. Vid ingången af 1880-talet begynte man ånyo upparbeta 
trädgården, så kom turen till Astrakanträden. Man sågade bort de torra grenarna, putsade 
stammarna, upprykte den gräsmatta, som växte omkring träden och påförde i stället gödsel 
och god jord. Resultatet af detta ringa arbete blef öfverraskande. Redan följande vår 
sköt en mängd kraftiga skott fram, frukterna blefvo större och vackrare, och efter fem års 
omsorgsfull vård voro träden öfverfulla af vackra och väl utvecklade frukter. Hade träden 
oafbrutet fått samma omsorgsfulla vård, som de erhöllo till 1872, skulle de troligen uppnå 
en högre ålder, än hvad nu blir fallet, då deras kraft antagligen till en del blef bruten 
genom den vanvård, de genomgått.

Pörgäfves arbetade Eneroth i många år, för att komma till någon visshet angående 
det odlade äppleträdets ålder i Sverige. Den högsta ålder, han iakttog genom att räkna 
årsringarne i ett afhugget äppleträd, var 120 år. Han försökte också genom mätning af 
stammens tjocklek vinna kännedom om trädets ålder; detta förfaringssätt fann han vilse
ledande, emedan de odlade sorterna i hög grad äro beroende af den mer eller mindre starka 
jordmån, i hvilken de äro planterade. Han anstälde nämligen mätningar af stammens 
omkrets på tvänne 10 år gamla träd af samma sort, hvilka erhållit samma vård men voro 
planterade i olika jordmån. Han fann då, att omkretsen af trädet i den starkare jordmånen 
var 5 cm större än af det, som vuxit i magrare jord. Skilnaden i omkretsen måste bli
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ännu större, om träden oafbrutet en längre tid få utveckla sig under ofvan anförda för
hållanden.

Äldre träd spricka ofta längs stammen, remnorna öppna sig småningom och den 
inre veden blir utsatt för luft och väta, livarigenom den snart tar röta. Slutligen kvarstår 
endast ett skal, hvilket dock kan lefva många år och bära rikligt med god frukt. Ett 
sådant träds ålder är naturligtvis omöjlig att bestämma.

Eneroth betviflar, att äppleträdet i Sverige uppnår 200 års ålder, hvilket en och 
annan gammal fruktodlare vill göra troligt.

Det älsta äppleträd, vi påträffat här i Finland, är en kärnstam å W iurila gård 
(Halikko socken), hvilken man med säkerhet vet vara ungefär 100 år gammal *). Detta 
träd är ihåligt, men gifver god frukt.

Bördigheten hos äppleträden är mycket olika hos de skilda arterna. En del bära 
frukt redan i trädskolan; andra göra det först något senare, några t. ex. Belij Nalif och 
Boro vinka gifva sedan hvarje år ätbara frukter. De flesta hos oss odlade sorter bära frukt 
blott hvartannat år, och man anser det mellanliggande året beböfligt för hvila och samling 
af kraft. Eneroth framhåller i sin Pomologi, att man borde kunna framkalla en årlig, 
jäm n fruktsättning hos en del sorter genom att rikligt underhålla trädet med näring och 
gallra de unga karten.

P å  Björkudden hafva vi i 7 års tid varit i tillfälle att anställa försök med regle
ring af fruktsättningen enligt ofvannämda anvisning och gått tillväga på följande sätt. 
Så snart trädet börjat gifva frukt, påförde vi årligen i oktober månad väl brunnen drif- 
bänksgödsel; på våren vid fruktbildningen underkastade vi trädet en grundlig vattning, 
om väderleken varit torr. Resultatet af försöken ha visat, att följande äpplesorter gifvit 
medelgoda skördar under de senaste 5 åren, inberäknadt 1892, näm ligen: Vinterpostof
Björk viksäpplet, Beloborodofka och Tsarskij-schip-ploskij.

Denna iakttagelse får ej gälla som regel, men måhända kan den utgöra ett ringa 
inlägg i utredandet af denna så viktiga fråga inom fruktodlingen.

Om skördens riklighet från träd af skilda arter hafva vi ringa erfarenhet från vårt 
land, då vi endast å Björkudden varit i tillfälle till dylika observationer. Men ehuru 
träden å sistnämda ställe äro ganska unga, lofva de godt för framtiden. Vi vilja endast 
omnämna några resultat från det ogynsamma året 1892. Svensk Vinterpostof (10 år gam
mal) gaf 65 liter ( =  13 kpr); Koritschnevoje (8 år) 40 liter ( =  8 kpr);; Beloborodofka (8 
år), illa skadadt 30 liter ( =  6 kpr), Tsarskij-schip-ploskij (8 år) 30 liter ( =  6 kpr).

Dessutom hafva vi att omtala ett ganska uppmuntrande exempel från vårt land, 
hvad inkomsten beträffar. Å en egendom i västra Nyland erhöll man på 1870-talet frukt 
för 120 mk från ett träd, som enligt uppgift var knapt 40 år gammalt. Troligen hafva 
många dylika fall inträffat i vårt land, ehuru de icke blifvit allmännare kända. Ännu 
ett exempel på livilka enorma skördar ett äppleträd kan gifva, visar oss Eneroth i sin 
Pomologi, där han bland annat omtalar en trädgård i Strängnäs, i hvilken på 1860-talet 
funnos tvänne gamla, välvårdade äppleträd, hvilka under gynsamma fruktår hvartdera 
gåfvo 33 å 41 Vä Hekt.lit:rs skörd ( =  20 å 25 tnr).

Visserligen hör man af en och annan fruktodlare i vårt land, att han erhållit så 
och så stor inkomst från sin fruktträdgård; från högst få ställen får man däremot veta, 
hur mycket hvarje träd gifvit. Detta vore dock af största vikt, för att utröna de skilda 
sorternas bördighet i olika delar af landet- För att få samarbete till stånd mellan våra 
fruktodlare fordras, att hvar och en inser betydelsen af noggranna iakttagelser och anteck

*j Uppdragen ur kärna af Grefvinnan Armfelt född Taube. Gift 1796.
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ningar rörande hvarje träd i fruktträdgården, samt att ägaren af denna står i förbindelse 
med den pomologiska trädgård, hvilken vi äro djärfva nog att hoppas få se förvärkligad i 
en snar framtid.

Fruktens namn bör noga iakttagas, ty förloras namnlappen, som bör medfölja trädet 
ur trädskolan, händer det att nya namn komponeras alldeles afvikande från det antagna 
pomologiska, och så uppstår lätt stor oreda.

I Sverige har man otaliga exempel på sådana namnförväxlingar, och Eneroth arbe
tade många år, för att få reda på de skilda äpplesorternas rätta namn. Vi vilja här nedan 
anföra en del af de svårigheter, hvilka han i detta afseende hade att öfvervinna.

Då Eneroth började med sina fruktundersökningar, fann han i hvarje trädgård öf- 
verflöd på „Gyllingar“. Det fanns stora, små, enkla, sommar, höst, vinter, rosen, röd, grå, 
grön, hvit, gul, prick, persike, ungersk- och klargylling. Vid närmare skärskådning fann han, 
att ingen gemensam egenskap utm ärkte alla dessa „gyllingar“. Man tyckes hafva till
gripit detta „Gylling“, då man önskat gifva en frukt ett namn utom det speciella, som 
åtminstone angaf det karaktäristiska i färgen, storleken m. m. — Småningom blef detta 
kollektivnamn nationelt svenskt, så att hvarje fruktodlare ansåg sig böra odla gyllingar i 
sin trädgård.

Eneroth råkade en gång fara förbi ett enstaka torp, utanför hvilket ett vac
kert äppleträd, öfverfyldt med stora frukter, ådrog sig den resandes uppmärksamhet. 
Ställets värdinna blef tillfrågad om trädet och dess namn, hvartill hon svarade: „förstås 
storgylling“.

Eneroth ansåg det slutligen omöjligt, att komma till klarhet med alla dessa 
„gyllingar“ och måste öfverlämna namnfrågan åt framtiden, då pomologin vunnit så all
mänt erkännande bland fruktodlarne, att hvar och en kommit till insikt om nödvändig
heten att bibehålla trädets rätta namn. De enda sorter, för hvilka Eneroth ansåg „gylling“- 
namnet böra bibehållas äro: Sommargyllingen =  Virginskt rosenäpple samt Orågyllingen =  
Svensk Vinterpostof; dessa pomologiska namn blefvo svåra för folket att ihågkomma. — 
Gylling-namnet har antagligen för längesedan inkommit till Sverige från Tyskland med 
träd kallade „Gulderling“ eller från England med namnet „Gildiling“, hvilket småningom 
blifvit försvenskadt. I Norge och Danmark förekommer icke „gylling“-namnet. „IJipping“ 
är ett annat kollektivnamn, som också är mycket spridt i Sverige. Det användes i all
mänhet särdeles godtyckligt på alla små, mer eller mindre hårda och runda frukter. 
Namnet är ursprungligen engelskt och begagnas i England för kärnstams frukter utan 
afseende på den naturliga grupp, till hvilken arten hör. Således råder där samma namn- 
förbistring, som på 1860-talet härskade i Sverige.

De såkallade Parmänerna tyckas ännu vara tämligen litet kända i Sverige och 
hos oss troligen ännu mindre, men man kan hoppas, att åtminstone denna grupp ej blir 
så borttrasslad, då redan inom Svenska pomologin uppstått en typ för densamma, se Ene- 
roths Pom. II pag. 116.

Namnet Rosenäpple har i Sverige blifvit användt för en mängd sorter, utan att 
man därför kunnat uppställa någon bestämd grupp med detta namn.

Hvad som mest förvånar oss är, att till och med namnet Astrakan blifvit miss- 
brukadt och tilldeladt en hel mängd sorter, hvilka helt och hålle t afvika från den allmänt 
kända hvita Astrakanen såsom rosenäpplen, ramhourer samt t. o. m. renetter.

Rosenhäger kallas allm änt i Danmark en mängd fruktsorter, m ärkbart olika den i 
Sverige odlade Rosenhägern. För att särskildt utm ärka den i Sverige odlade, har Eneroth 
betecknat den med namnet: Svensk Rosenhäger.
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Codlin namnet har de senare åren kommit till Sverige och användes där med något 
skäl på en mängd hushållsfrukter; man benämner i England med detta namn en hel 
grupp, som egentligen är kokfrukt. På W ibyholm fanns en mängd träd af dessa sorter; 
ehuru de odlades i varm kalkgrund, blefvo de aldrig ädlare än kokfrukt.

Då vi nu hafva reda på alla de ofvan anförda namnförväxlingarna i Sverige, borde 
vi kunna undvika dessa svårigheter genom att, från det man planterar träden, strängt 
hålla reda på namnen. Och för att underlätta detta, bör man upprätta en enkel men 
ytterst noggrann karta öfver fruktträdgården med tydligt angifna nummer och namn på 
alla träd.

Vi hafva här ofvan uttalat en djärf förhoppning om en framtida pomologisk träd
gård i Finland samt om det samarbete, som skulle förena landets fruktodlare med den
samma. För att ytterligare klargöra vår tanke i denna fråga, vilja vi här införa formen 
för den journal*), som vi anse lämplig och nödig för ett sådant samarbete.

*) Mallen för denna journal är inlemnad till Finska trädgårdsföreningen.
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Äpplefrukten i pomologiskt-systematiskt hänseende,

I alla utländska pomologiska handböcker ingår en framställning af de allmännast 
kända och använda pomologiska systemen; därför tillåta vi oss att här efter Eneroth med
dela det viktigaste af Diels, Lucas’, Dochnahls och Hoggs klassifikationer.

Diel.

Detta „system“ är indeladt i 7 klasser och hvarje klass i Ordningar och Under-
afdelningar.

I Klass. Kantäpplen.
Frukter med tydliga, framstående åsar eller kanter, gående öfver hela frukten från 

ögat ner mot afrundningen vid stjälken, utan att dock vanställa fruktens form; med stora, 
öppna, ofta oregelbundna kärnhus.

1 Ordningen. Äkta Calviller.
1. Frukterna aftaga i omkrets från midten mot ögat. 2. Skalet är betäkt med lätt 

doft, medan äpplet ännu sitter på trädet och belägges efter en tids förvaring med en fettlik- 
nande utdunstning. 3. Frukterna äro strimmiga, ehuru aldrig klart och tydligt. 4. Köttet 
är löst, mört och fint samt dess smak balsamiskt smultron- eller hallonlik.

2 Ordningen. Schlotter-äpplen.
1. Formen platt, konisk, cylindrisk eller tillspetsad. 2. Skalet ej täkt med doft 

och icke fetaktigt. 3. Köttet icke balsamiskt, utan endast syrligt eller sött; substansen 
kornig, lös, stundom grof.

3 Ordningen. Gulderlinge.
1. P latta eller koniska, kring ögat i högsta grad kantiga. 3. Köttet icke balsamiskt, 

men väl kryddadt, fint och fast, påminnande om renetternas.

II Klass. Rosenäpplen.

1. Skalet under utvecklingstiden försedt med doft, efter magasinering icke fet
aktigt. 2. Kärnhuset regelmässigt, icke oproportionerligt stort. 3. F rukterna blifva väl



20

luktande, då do gnidas; regelbundna kanter eller ryggar finnas kring ögat, ofta öfver 
hela frukten. 4. Köttet löst, mört, finkornigt, med fin rosen-, fenkol-eller anis-smak. 5. Var
aktigheten kort. 6. Färgen vanligen stiimmig.

1 Ordningen. Frukterna spetsiga eller aflånga. 2 Ordningen. Frukterna runda 
eller platta.

III Klass. Rambour-äpplen.

1. Stora frukter. (De största äpplesorter förekomma i denna klass). 2. Fruktens 
ena halfva nästan alltid större och högre än den andra. 3. Kantiga eller rynkiga kring 
ögat; kanterna äro breda, ofta fortföpande öfver hela frukten, genom att den ena tränger 
sig fram öfver den andra, erhåller frukten ofta nog en ojämn form. 4 A lltid mera 
breda än höga, stundom dock skeribarligen högtbygda. 5. Köttet löst, grofkornigt, dess 
smak ofta angenäm.

L Ordningen. F rukter med stort kärnhus. 2 Ordningen. F rukter med litet kärnhus.

IV Klass. Renetter.%

1. Köttet finkornigt, tätt, fast, dock tillika mjält. 2. Formen regelbunden, vacker, 
typisk för äppleformen, rundad, likformigt aftagande uppåt och nedåt, 3. Skalet med 
rostprickar eller rostöfverdrag; endast någon gång fetaktigt. 4. Smaken aromatisk, sötsur, 
uppfriskande (den så kallade renettsmaJcen)• 5. En stor del arter vissna eller skrumpna 
snart och böra därför kvarblifva på trädet så länge som möjligt. 6. De söta, men tillika 
kryddade, äpplesorterna höra till renetterna, endast om de hafva den här angifna formen, 
rostigt skal, fint, fast kött; (ett fint, tätt, i brottet hårdt kött gifver äfven frukter, som icke 
utgöra någon klass för sig, en plats bland renetterna, t. ex. de vanliga pippingarne).

1 Ordningen. Enfärgade Renetter.

1. F rukterna grundfärgade, från grön till vacker guld färg; de, som vuxit i solljus, 
hafva en röd antrykning; roststrimmor förekomma oftare än rostöfverdrag.

2 Ordningen. Röda Renetter.

Likna de till föregående ordning hörande, men med en klart röd, icke rostblandad
solsida.

2 Ordningen. Gråa Renetter.

Grundfärgade från grön till en ful, dunkel, oren gul färg. Rostöfverdrag förekomma 
öfver större delen af frukten; solsidan är ofta orent, brunaktigt eller ockerfärgadt röd.

4 Ordningen. Guld Renetter.

Solsidan vackert carmoisirödt flammig eller strimmig. Grundfärgen blir efter en 
tids förvaring vackert höggul; öfver hela frukten eller en del däraf lätta rostflingor, som 
ibland utbreda sig till rostöfverdrag.
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V Klass. Streiflinge eller Strimlingar.

1. Större eller mindre del af ytan är nästan alltid täkt af korta röda strimmor. 
Dessa kunna stundom löpa tillsammans, på frånsidan visa de sig alltid skilda. 2. Kärn
huset är regelbundet. 3. Smaken söt, syrlig eller vinsyrlig, liknar aldrig rosenäpplenas. 
4. Frukterna vissna icke, så framt de ej blifvit i förtid nedtagna eller hunnit öfvermogna.
o. Till största delen hushållsfrukter.

1 Ordningen. Platta.

1. Tämligen likformiga i afrundningen mot ögat och stjälkhålan. 2. Bredtrykta. 
Bredden öfverskjuter höjden med åtminstone 13 mm. ( =  Va tum.)

2 Ordningen. Spetsiga.

Afven dessa äro i högre grad breda än höga, konislct eller pyramidalt smalnande 
från midtcn mot ögat, hvarigenom den öfre och nedre delen af frukten blifva alldeles olika.

3 Ordningen. Aflånga eller Valsformiga.

Höjden ocb bredden nästan lika; smalnande mot ögat nedifrån eller ock aftagande
i omkrets mot hvardera ändan.

4 Ordningen. Runda.

Afsmalningen mot bägge ändarne likformig. Bredd och höjd differera högst 6,5 
mm. (— Vi tum); sedda från sidan förefalla de klotrunda.

VI Klass. Spetsäpplen.

1. Kärnhuset regelbundet. 2. Skalet saknar doft. 3. Antingen enfärgade eller 
på solsidan flammiga; aldrig strimmiga. 4. Frukterna spetsiga mot ögat. o. Smaken söt, 
vinsyrlig eller sur; vissna icke gärna.

1 Ordningen. Aflånga, Valsformiga eller Koniska.

Samma kännetecken som 3:dje ordningen bländ strimlingarne.

2 Ordningen. Spetsiga.

Samma kännetecken som 2:dra Ordningen bland strimlingarne.

VII Klass. Plattäpplen.

1. Bredden större än höjden. 2. Frukterna, som aldrig äro strimmiga, visa sig an
tingen enfärgade eller på solsidan flammiga. 3. Kärnhuset oregelbundet. 4. Skalet aldrig 
tetaktigt. 5. Vissna icke gärna. 6. Smaken söt eller sur.
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1 Ordningen. Platta.

Bredden alltid 13 mm. ( =  x/a tum) större än höjden.

2 Ordningen. Klotrunda.

Bredden sällan 6,5 mm. ( =  Vt tum) större än höjden.

„Vi hafva ganska fullständigt redogjort för detta system, emedan många stora tyska 
pomologiska arbeten blifvit uppstälda enligt dess bestämmelser. För den, som äger sinne 
för följdriktighet och system, torde vid första påseendet framgå, att det icke i ringaste mån 
motsvarar de fordringar, man ställer på ett allm ängiltigt system. A tt det under en längre 
tid ansetts vara förtjänt af att följas, torde förklaras af bristen på något bättre samt af det 
anseende författaren åtnjöt.

Många tyskar hafva lagt detta s. k. „naturliga“, d. v. s. enligt varieteternas natur
liga frändskap uppstälda system till grund för sina nya planläggningar. Den siste, som 
hittils företagit sig ett sådant arbete, är den om pomologin högt förtjänte E. Lucas. Det 
skulle bli för vidlyftigt, att i detalj redogöra för hans system. Yi uppräkna endast dess 
klasser och ordningar41.

Lucas.

Calviller. Ordningar: 1 grundfärgade; 2 täckfärgade; 3 strimmiga.
Underordningar: a) med öppet öga. b) med slutet öga. 

Schlotteräpplen. Samma ordningar och underordningar.
Gulderlinge. D:o D:o.
Rosenäpplen. D:o D:o.
Dufäpplen,
Pund-(mark) äpplen eller Rambours. Samma ordningar och underordningar. 
Rambour-Renetter. Ordningar: 1 glattskaliga; 2 sträfskaliga.

Underordningar: a) med öppet öga; b) med slutet öga. 
Enfärgade Renetter eller Vax-Renetter. Samma ordningar och underordningar. 
Borsdorfer-Renetter. Ordningar: 1 grundfärgade; 2  täckfärgade; 3 strimmiga.

Underordningar: samma som i de föregående klasserna. 
Röda Renetter. Ordningar: 1 täckfärgade; 2  strimmiga.

Underordningar: som fö reg.
Gråa Renetter eller Läderäpplen. Ordningar och underordningar samma som

hos Kl. IX  m. fl.
Guld-Renetter. Ordningar och underordningar som föreg.
Streiflinge eller Strimlingar. Ordningar: 1 rundade; 2  spetsade; 3 kantiga.

Underordningar som föreg.
Spetsäpplen. Ordningar och underordningar såsom hos klassen X. 
Plattäpplen. D:o D:o.

Klass I.

------ II.
-------- III.
------ IV.
----- V.

------ VI.
------VII.

------ VIII.
-  — IX.

X.

------ XI.

------XII,
------ XIII.

------ XIV.
------ XV.
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„Att detta system icke torde vara tillfyllestgörande, hafva vi i det föregående an- 
tydt. När ögats d. v. s. foderflikarnes inbördes ställning beror af olika yttre omständig
heter, och man om en frukt på sin höjd kan säga, att den i fullt utbildadt tillstånd van
ligen har öppet kalkrör eller öppet öga, torde det vara tydligt, att ett sådant kännemärke 
är altför o bestäm dt, för att göras till indelningsgrund i ett system“.

„Vid uppställningen af sitt „artificiella“ system har Lucas, i likhet med Hogg m. 
fl. lagt mognadstiden till grund för indelningen af klasserna, men därjämte har han fäst 
afseende vid fruktens form. Han har uppstält tolf klasser:

1. Platta. Sommaräpplen,
2. Rundade.
3. Tillspetsade.
4. Aflånga.
5. Platta. Höstäpplen.
6. Rundade.
7. Tillspetsade. ',1
8. Aflånga. V
9. Platta. Vinteräpplen.

10. Rundade. ??
11. Tillspetsade. V
12. Aflånga. 55

,,Ordningarne“ inom klasserna äro bestämda enligt färg och beskaffenhet och „under- 
ordningarne“ enligt kalkrörsöppningens byggnad d. v. s. om denna är sluten eller öppen. — 
Möjligen kan man, genom att tillämpa bägge dessa system, komma till någon klarhet i fråga 
om de skilda varieteternas ,,plats i systemet". Här framställa vi dem blott såsom ett 
historiskt bidrag i systemfrågan41.

Dochnahl
har gifvit sitt systems afdelningar latinska namn. Han indelar alla äpple-arter i l:o Sektioner. 
2:o Klasser. 3:o Ordningar. 4:o Grupper. Grundlinierna af hans system äro följande:

1 Sektionen. Pleuroidea. Kantiga eller ryggade frukter.
I  Klass. Mala Cydonaria. Kvittenformade äpplen.

1 Ordningen: Calvilla. Calviller.
1 Gruppen: Fructus rubri: röda.
2 „ Fructus bicolores: gula, mycket rödstrimmiga eller röd-

flammiga.
3 „ Fructus lutei: helt och hållet gula.

2 Ordningen: Pseudo-Calvilla. Bastard-Calviller. Grupperna desamma som
i föregående ordning.

I I  Klass. Mala Pyraria. Päronformade frukter.
1 Ordningen: Tremaria, med fria kärnor.

1 Gruppen: Fructus unicolores.
2 „ „ bicolores.
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2 Ordningen: Rambura. Rambouräpplen.
1 Gruppen: Capsulis amplis.
2 „ „ augustis.

II Sektionen. Sphceroidea. Klotformade äpplen.
I I I  Klass. Mala Mespilaria. Mespilformade frukter.

1 Ordningen: Apiana. Api- eller Rosenäpplen.
1 Gruppen: Fructus oblongi.
2 „ „ sphcerici.

2 Ordningen: Reinetta. Renetter.
1 Gruppen: Fructus unicolores.
2 „ „ rubri.
3 „ „ ravi (rostiga).
4 „ „ aurei.

I V  Klass. Mala malaria. Rent äppleformade.
1 Ordningen: Striola. Strimmiga.

1 Gruppen: Fructus depressi (platta).
2 „ „ acuminati (spetsiga).
3 „ „ oblongi.
4 „ „ sphcerici.

2 ordningen: Contubernalia. Hushållsäpplen.
1 Gruppen: Fructus acuminati.
2 „ „ depressi.

„Vi angifva icke här kännemärkena för hvarje sektion och klass. De, som önska 
inhämta kännedom därom, torde skaffa sig de systematiska pomologiska arbetena14.

Hogg.
Detta system anses enklare, klarare, mera praktiskt:

I Sommaräpplen. Mogna å trädet eller omedelbart efter nedtagningen, hållbara endast 
till början af oktober.

A. Runda, rundade eller plattrykta.
1. Blekt färgade: antingen enfärgade eller med en ytterst svag rodnad.

Ex. Hvit Sommarcalvill.
Early Harvest.

2. Strimmiga. Helt och hållet eller delvis strimmiga på blek eller färgad botten.
Ex. Charlamowsky,

3. Röda. Helröda eller med starkt rödflammig solsida.
Ex. Röd Sommarcalvill.

Röd Astrakan.
B. Aflånga, aflångt rundade, koniska eller ovala.

1. Blekt färgade.
Ex. Keswick Codlin.

Hvit Astrakan.
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2. Strimmiga.

3. Röda.
Ex. Margaretäpplet. 

Ex. Hollow Core.

II. Höstäpplen. Mognande eller njutbara från insamlingstiden till jul.
A. Runda o. s. v. (se indeln. af sommaräpplena).

1. Blekt färgade.
Ex. Franklins guldpippin.

Downtons D:o.
Breedons D:o.

2. Strimmiga.

3. Röda.

4. Rostiga.

B. Aflånga o. s. v.
1. Blekt färgade.

2. Strimmiga.

3. Röda.

4. Rostiga.

Ex. Gravensteiner. 
Chester Parmän.

Ex. BorsdorfFer.
Röd Höstcalvill. 
Hawthornden.

Ex. Cornish Aromatie.

Ex. Transparent Codlin.

Ex. Alexander.
Sommarparmän.

Ex. Pigeon.

Ex. Bowyers Russet.

III. Vinteräpplen. Njutbara under vintern (efter jul) och våren.
A. Runda o. s. v.

1. Blekt färgade.

2. Strimmiga.

3. Röda.

Ex. Hvit Vintercalvill.
Golden Pippin.
Gul Newtonpippin.

Ex. Röd Vintercalvill.
Guldrenett.
Ribston Pippin.

Ex. Broddicks Nonpareil.
Court pendu plat ( =  Königlicher Kurzstiel).
Newton Pippin
Renette blanche d’Espagne.

4
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4. Rostiga.
Ex. Reinette grise. 

Sykhouse Russet.
B. Aflånga o. s. v.

Samma underafdelningar.

„Vi anmärka i fråga om detta system, att det endast kan gälla i de länder, hvilkas 
klimatförhållanden äro så likartade, att frukterna mogna samtidigt; och att en större eller 
mindre afvikelse i färg eller form är en nog villkorlig indelningsgrund. A lt beror på, att 
man genom öfning och fortsatta iakttagelser kommer därhän, att man lär sig uppfatta 
fruktens normala utseende. Om man en gång hunnit så långt, är klassifikationen enligt 
detta system utan tvifvel förenad med ringa svårigheter."

Sedan Eneroth utgaf sin Pomologi, som upptog de här ofvan intagna systemen, 
hafva pomologerna fortsatt att bygga system, utan att man iyckats komma till något an- 
märkningsvärdt resultat. En man, som sedan lång tid tillbaka gjort sig bem ärkt på detta 
område, är engelsmannen Robert Hogg. Han utgaf år 1851 sitt pomologiska arbete British 
Pomology, där han på ett enkelt och tydligt sätt beskrifver 942 äpplearter, öfver hvilka 
han själf utfört afbildningar. Dessutom har han bifogat det här förut intagna systemet, 
hvilket af Eneroth ansågs vara det bäst utarbetade af alla hittils uppgjorda. Hogg själf 
fann det dock ej vara ändamålsenligt, då han år 1875 utarbetade ett nytt system, hvilket 
grundar sig på följande kännemärken: 1 ståndarnes ställning i kalkröret; 2 det tratt eller 
valsformade kalkröret; 3 det öppna eller slutna kärnhuset; 4 det slutna eller öppna ögat.

Enligt dessa kännemärken uppställer Hogg 24 afdelningar, hvilka han indelar i 
underafdelningar på grund af många omständigheter s. s. fruktens form: a) runda, rundade 
och platta, b) kägelformade, långa eller ägg formade; kalkröret, som kan vara: a) kort, b) långt. 
Hela systemet är indeladt i 48 klasser och hvarje klass i 2 ordningar; altså inalles 96 
underafdelningar.

Ehuru dessa män, hvilka offrat en dyrbar tid på uppställandet af system, ej 
kommit till målet, hafva de dock för utredandet af denna fråga efterlämnat ett akt- 
ningsvärdt förarbete, hvilket måste vinna erkännande af alla, som ägna sig åt pomo
logiskt arbete.

Slutligen vilja vi omnämna det system D:r Regel uppstält för de ryska äpplesor
terna; han lägger vikt vid följande kännemärken: det mer eller mindre öppna kärnhuset 
och köttets olika smak. P å  dessa grunder har han uppstält klasser, ordningar och under
ordningar.

Regel har i enlighet med Diels metod indelat frukterna uti grupper, i hvilka de 
arter, som äga vissa öfverensstämmande yttre och inre egenskaper höra tillsamman. Dessa 
fruktsorter, som odlas i mellersta Ryssland, äro redan till en del pröfvade hos oss; troligen 
skola många flere under en stigande fruktodling införlifvas i våra trädgårdar.

Yi anse oss därför böra här nedan redogöra för de af D:r Regel uppstälda grupperna.
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Calvill. Frakten medelstor, sällan därutöfver, med många och höga kanter, 
stundom större i bredd än i höjd, men alltid mera afsmalnande mot ögat än mot stjälk
hålan. Skalet slätt, mjukt, på trädet försedt med „doft“, vid mognadstiden oljigt, kan vara 
enfärgadt, men är oftare flammigt eller täkt med vacker röd färg. Köttet fint, mjält, alltid 
med mer eller mindre kryddad smak; rodnad under skalet och kring kärlknippena.

Ex. Svensk Rosenhäger, Röd sommar Calvill (rysk sort). — Röd sommar Calvill, 
Titofka m. fl.

Fruktens former inom denna grupp omväxla betydligt, men de hafva dock vissa 
gemensamma karaktärsdrag, hvilka göra dem lä tt igenkänliga.

A lla till gruppen hörande arter äro något känsliga för köld, hvarför man endast i 
södra delen af vårt land kan odla desamma, och äfven där blott under gynsamma för
hållanden.

Dufäpplen (Pigeons). Frukten liten eller medelstor, långdragen eller rundad, ko- 
nisk, cylindrisk, vanligen utan kanter. Skalet glatt, glänsande, på trädet med „doft“, 
sällan enfärgadt, alltid mer eller mindre röda skiftningar å solsidan. Köttet tätt, finkor
nigt, saftigt, sött eller syrligt med kryddad smak. Ex. Malinofka.

Rambour eller pfundäpple. Frukten vanligen mycket stor med högre eller lägre 
kanter och i följd däraf ojämn; ena sidan högre, afsmalnande mot ögat, sällan platt. Skalet 
glatt, glänsande, sällan med roststrimmor, enfärgadt, kan äfven vara mer eller mindre 
rödfärgadt å solsidan. Köttet grofkornigt, vanligen surt, stundom sött, mycket sällan 
kryddadt.

Lämpar sig i allmänhet för hushållet. Den finaste i denna grupp, anses vara 
Aport, hvars smak blir kryddad, då frukten odlas under gynsamma förhållanden.

Schlotter-äpplet (Skaller äpplet). Frukten medelstor, ofta därutöfver, sällan där
under, kantig, omväxlande till höjd och bredd: än högbygd, än platt. Skalet slätt, glän
sande, sällan oljigt, ibland å solsidan vackert färgadt, men oftast helt och hållet grund- 
färgadt. Köttet surt, ibland med rå, sammandragande eftersmak; några sorter bli genom
skinliga och erhålla då en fin vinsyrlig smak. För det mesta hushållsfrukter.

Spetsiga äpplet. Medelstora frukter, någon gång stora, koniska, mer eller mindre 
afsmalnande mot ögat. Skalet glatt, glänsande, enfärgadt. Om den röda färgen förefinnes, 
täcker den endast en liten del af solsidan, som sällan är helt och hållet rödfärgad. Köttet 
vanligen luckert, sällan fast; smaken söt, sur eller mycket sur; någon gång kryddad.

Plattäpplet. Frukten medelstor, platt, utan eller med knapt skönjbara kanter, 
sällan rundad eller afsmalnande mot ögat eller stjälkhålan. Skalet glatt, glänsande, på 
trädet med „doft“, någon gång med fina roststrimmor. Köttet tä tt eller mört, sött eller syr
ligt, sällan med kryddsmak. Sorter med mera luckert eller mera tort kött hafva ofta en 
vinsyrlig smak, som påminner om renettens.

Strimmäpplet. Frukten omväxlar betydligt i anseende till storlek och form; färgen 
är inom denna grupp det bestämmande. Skalet glänsande, ofta t. o. m. med „doft“ och vid 
mognaden oljigt, sällan sträft. Solsidan täkt med tunn, röd färg, öfver hvilken en mängd
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bredare eller smalare strimmor äro dragna, stundom teckna de sig direkte mot grund
färgen. Köttet luckert, finkornigt eller mjält, blir ofta mjöligt; smaken söt eller sur. En
dast sorterna med fint kött hafva därjämte en kryddad smak samt någon gång rodnad 
under skalet.

Renetter. Frukten medelstor eller större, svagt kantig. Formen antingen platt 
eller rundad, afsmalnande mot ögat. Skalet, sällan glatt, är vanligen täk t med fina rost
prickar eller strimmor, hvilka ofta bilda ett fint nät öfver hela frukten. Solsidan kan hafva 
en svagt gulröd eller guldgul skiftning såsom t. ex. Guldrenetten, som odlas i Sverige; 
kan äfven vara gulgrön, ibland med röda flammor; någon gång kan hela solsidan vara 
öfversköljd med matt röd färg, t. ex. Röda renetten. Köttet elastiskt, fint, tätt, mört, i 
i allmänhet vinsött, med en behaglig, för dessa sorter egendomlig, kryddad arom, den s. 
k. renett-smaken.

Ehuru denna grupp ej kan erhålla någon allmännare spridning inom vårt nordliga 
land, hafva vi dock intagit densamma för att, om också blott helt kort, återgifva det mest 
karaktäristiska för Renetten. I händelse någon vore intresserad af att försöka odla denna 
fruktsort, vilja vi påpeka, att några af de i Sverige odlade Renetterna äfven i södra delen 
af vårt land troligen kunde uppnå fullkomlig utveckling och mognad — dock endast å 
spalier eller kordong.

Borsdorffer. Frukten liten, uppnår aldrig medelstorlek, plattformad, stundom något 
smalare mot ögat; vanligen rund utan kan ter; finnas sådana någon gång, äro de knapt 
skönjbara. Skalet glänsande, slätt, vanligen med små rostprickar kring ögat, samt en och 
annan vårt-artad upphöjning. Solsidan med mer eller mindre mörk rodnad. Köttet fint, 
tä tt och mört, elastiskt, med en söt, kryddad och för Borsdorffern egendomlig smak. Ex. 
Rund Borsdorffer.

Hvit Astrakan.
Bild 1.

Literatur och synonymer: Hvit Astrakan. Eneroths Pom. II, p. 1. — Hvit k lar 
Astrakan. Lundströms Trädgårdsb. p. 191. — Weisser Astrakan, lllustr. Handb. der Obstk. I 
N:o 28. — Weisser Astrakan. W. Lauches Pom. p. 244. — Weisser Astrakan. Regels Pom. I, 
p. 441. — Hvid Astrakan. H. C. Bredsteds Dansk Pom. II, p. 15. — Pomme d‘astracan. 
Haand-Protecol over Frugttrsee-Sorterne, som befindes i den Kongelige Frugttrsee-Plante- 
skole ved Odense 1795. — Glacée d’été. Nicolas de Bonnefond, Le jardinier frangais 1653 
p. 107. — Astracanischer Sommerapfel, Moscoviter Apfel, Russischer Eisapfel, Zikadapfel, 
Transparente, Pomme gelée, Pomme blanche glacée. Diel, 1804 VI, p. 77. — W hite Astracan. 
Glace de Zélande. Lindley, A guide to the archard and kitchen garden, 1831, N:o 11, p. 7.
— R  Hogg, The fruit manual, 1884, p. 23,8. — Downing, The fruits and fruittrees of
Amerika, 1886. p. 401, — Astracan blanche. M. Mas, Le verger N:o 4. — André Leroy, 
Dictionnair de pomologi N:o 19.
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Hos oss är odlingen af Astrakanen ieke så gammal, att sorten hunnit få några bi
namn. I Sverige däremot har en mängd sådana uppstått, hvilka insmugit sig i handels- 
trädgårdsmästarnes listor och hvilka kunna framkalla mycken oreda inom fruktträdgårdarne 
äfven hos oss i Finland, så länge vi införskrifva träd så väl från Sverige som från Tysk
land. Enligt Eneroth skall arten t. o. m. hos s. k. „pomologer“ förekomma under olika 
namn. I  Sverige har namnet „A strakan“ blifvit missbrukadt på en mängd olika 
äpplesorter.

Beskrifning.

Frukten i allmänhet under medelstorlek, blir å yngre träd medelstor och någon 
gång därutöfver.

Formen konisk, mer eller mindre afsmalnande mot ögat, kantig, ofta med en kant 
mer bred och utstående än de öfriga. Omkretsen ojämn, ibland hoptrykt med obetydliga 
kanter.

Ögat slutet af långa, smala foderflikar i grund fördjupning. Kalkröret bredt och 
ganska djupt.

Stjälken kort, ofta köttig i håla med ganska vid, ljus rostrosett.
Ytan fin, glatt, fetaktig, med doft eller dagg, ömtålig, får lätt regnfläckar under 

kalla och fuktiga somrar. Skalet ganska tjokt.
Färgen grönhvit, under mycket gynsamma förhållanden hvitgrön, tä tt med prickar, 

hvilka kvarstå, ehuru frukten blir genomskinlig, solsidan stundom med fina rosenstrim
mor, hvilka saknas, då frukten utvecklat sig i skugga eller under solfattiga somrar.

Kärnhuset bredt, lökformigt, stora rum med 8—10 stora, flata men tjocka, väl- 
matade kärnor.

Köttet hvitt, löst, ovanligt rik t på saft. Smaken mildt vinsyrlig. Frukten ofta 
fläckvis, stundom helt och hållet genomskinlig. Lukten ganska stark och särdeles ange
näm. En ädel och fin bordsfrukt, som mognar tidigast i början, vanligen i medlet af sep
tember. Ä r frukten genomskinlig, medan den kvarsitter på trädet, blir den snart mjölig 
och är då hållbar blott några få dagar; icke genomskinlig bibehåller den sig par veckor 
i godt skick.

Trädets växtsätt. Kronan är oregelbunden, utbredd. Bladen äggrunda, ej stora. 
Årsskotten grofva, rödt kastanj ebruna. Å äldre träd är stammen någon gång vrfden. 
Ovanligt härdigt. Gifver hvarje år något frukt, hvart annat synnerligen ymnigt. Trifves 
i alt slags jord. Odlad på spalier, blir frukten stor och utm ärkt vacker samt nästan 
alltid genomskinlig.

Historik och spridning. Eneroth ansåg arten härstamma från Ryssland, men i lik 
het med flere pomologer erkände han den icke vara äkta rysk. Gammal tyckes frukten 
ej vara; i tryck omnämnes den först år 1780 hos Bergius samt i slutet af 1700-talet hos Christ 
och Diel. Arten öfverensstämmer ej med Belij Nalif, hvilket Regel till en början ville 
påstå. Han sammanför Astrakanen med Moskauer Nalivia (jfr Oberdich et Lucas Illustr. 
Handbuch I, N:o 81), som är en vinterfrukt och uppträder i en helt annan form. Eneroth 
trodde länge, att hvit Astrakan vore identisk med Rischkaja Skwosnina, som dock i 
många afseenden skiljer sig från den förra, framför alt genom sin stora ömtålighet; i 
Petersburgs närhet fördärfvades den genom köld åren 1861—62, ehuru den var planterad 
i torr lucker jord. Däremot är hvit Astrakan en af de härdigaste arter i norden.
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I sin Pomologi sid. 141 talar Regel om denna äpplesort, hvilken han pröfvat ge
nom en ymp, erhållen från Eneroth; på samma gång återtager han sitt påstående om ar
tens likhet med Belij Nalif, samt förklarar sig ieke med säkerhet kunna uttala sig om 
saken, förrän han varit i tillfälle att odla både de inhemska arterna och den från Sverige 
erhållna hvita Astrakanen, hvilken han tror vara en form af Skwosnoj Nalif. Endast i 
fall de fått uppväxa bredvid hvarandra i samma jordmån och under samma vård, kan man 
afgöra, huruvida de äro identiska, själfständiga eller olika former af samma art.

Genom resor, forskningar inom eget land och en omfattande brefväxling med ut
ländska pomologer angående denna frukts härkomst, kom Eneroth till det resultat, att 
alla voro ense med honom om sortens ryska ursprung. Från Tyskland kunde den icke 
hafva kommit, ty där blef den senare känd och det först i norra delen af landet, hvilket 
tyder på, att frukten inkommit norrifrån. Yid ett tillfälle förmodade Eneroth, att man 
kunde leta sig till fruktens härstam ning genom dess sydryska namn. Det hade dock va
rit föga möjligt, att med de dåliga kommunikationer, som på 1700-talet voro rådande i 
Europa och icke minst i det glest befolkade Ryssland, kunna erhålla ympkvistar från en 
så aflägsen ort som det sydryska Astrakan. Enligt vår åsikt har detta ej häller varit möj
lig t; vi hafva tänkt oss saken på följande sätt:

Efter Carl XII:s nederlag i Ryssland blefvo en mängd svenska krigsfångar spridda 
öfveralt i detta land, antagligen äfven i södra delen, där de framkommo till Astrakan. 
För mången blef fångenskapen ganska lång, och man kan tänka sig, att fångarna under 
sin fleråriga vistelse där nere omöjligt kunde förbli likgiltiga för alla de yppiga växtalster, 
hvilka utvecklade sig i den härliga naturen och hvilka de såsom nordbor i hög grad 
måste uppskatta. Hvad var då naturligare och lättare, än att vid återkomsten från fån
genskapen i Ryssland till Sverige medföra några kärnor af de mest utm ärkta äpplesorterna 
och att vid hemkomsten så dem i den svenska jorden. Sålunda kunde ju  såväl röd som 
hvit Astrakan hafva uppvuxit i Sverige. Hade sådden blifvit gjord i en herrgårdsträd
gård, skulle man nog hafva bevarat minnet däraf, men satte en gammal lefnadstrött Ca- 
rolin kärnorna i jorden vid något enstaka torp, i en aflägsen del af landet, bortdog lätt 
såväl namnet som minnet af den man, som sålunda skänkt många tusende i norden 
njutningen af frukter, sådana som den hvita och den röda Astrakanen. Tiden efter stora 
ofredens dagar låg så tung öfver Svea land, att man ej uppmärksammade något sådant 
som ett äppleträd, dess frukt må hafva varit aldrig så god.

Hvit Astrakan finnes numera i hvarje trädgård i Sverige ända upp till Ånger
manland.

I Norge odlas och mognar den vid 64 °.

I Tyskland blef den känd först i norra delen af landet och har därifrån spridt sig 
söderut, ehuru frukten där aldrig blir så klar och till smaken så utm ärkt som den i 
mellersta Sverige odlade — en erfarenhet, som Eneroth gjort under sina resor i Tyskland.

Till Finland inkom denna art redan i slutet af förra seklet, utan tvifvel tillika med 
en mängd andra fruktsorter, hvilka från Sverige införskrefvos till den af Bärgsrådet A. 
Hisinger vid den tiden anlagda fruktträdgården å Fagervik (Ingå socken).

På Åminne i Halikko socken skördades samma sort i stor mängd åren 1809—19.
Äfven å Svartå har Astrakanen länge med framgång odlats och sprides fortfarande 

ur trädskolan därstädes.
Till Huvitus inkom sorten på 1830-talet från Booths trädskola och har där alla år 

visat sig blifva utm ärkt både till utseende och smak. Odlingen inskränktes emellertid till
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få träd, då ingen möjlighet fans att kunna afyttra den för långväga transport så öm
tåliga frukten.

Arten förekommer dessutom å de flesta gamla herregods inom Åbo län.
Nordligast odlas hvit Astrakan i Wasa, dit den på 1840-talet infördes af då

varande Presidenten F. Brander, hvilken gjort sig känd som stor fruktvän och skicklig 
trädgårdsodlare. Ympkvistar, tagna från moderträdet af Boktryckar Unggren i nya Wasa, 
hafva utvecklat sig särdeles väl och årligen gifvit frukt, som nästan alltid hunnit mogna. 
Hösten 1891 skördadas där omkring den 20 sept. fullkomligt mogna klara Astrakaner.

Ostligast hafva vi sett frukten odlad å Saarela gård invid Wiborg. Träden, öf
ver 50 år gamla, stodo alldeles friska, ehuru de blifvit vanvårdade och genomgått många 
kalla vintrar och vårar. Frukterna blefvo vanligtvis klara och njutbara i medlet af september.

Westerkulla invid Helsingfors är sedan gam malt kändt för sina utm ärkta Astrakaner.
Å Hagalund, äfven det invid Helsingfors, ha vi varit i tillfälle att se och pröfva de 

största hos oss odlade Astrakaner.
Af Finska trädgårdsföreningen odlas sorten å fristående spalier, frukten har blifvit 

ganska stor och alldeles genomskinlig.

Egenskaper och värde. Trädets härdighet och bördighet samt fruktens utm ärkta 
egenskaper äro under många årtionden erkända på så olika lägen inom vårt land, att 
ingen numera betviflar sortens trefnad hos oss. Då man dessutom odlat arten så högt 
som invid Wasa, är det uppmuntrande för dem, hvilka där intressera sig för frukt
odling, att så långt norrut som möjligt försöka fortsätta odlandet af denna sort. In 
gen art har så allm änt som denna vunnit erkännande och beröm, åtminstone ett sådant 
träd bör förekomma i hvarje fruktträdgård. Man bör dock iakttaga, att icke i det inre 
landet med dess dåliga kommunikationer odla mera, än som finner användning på plat
sen. Fruktens ytterliga känslighet gör, att den vid minsta stöt spricker eller blir 
brun och i så fall osäljbar, då den som bordsfrukt förlorar hela sitt handelsvärde. Invid 
städer och järnvägsstationer, där frukten lättare kan afyttras, borde Astrakanen kunna od
las i större mängd, än hvad nu är fallet. I Helsingfors ha vi någon gång sett i förhål
lande till efterfrågan obetydliga kvantiteter utbjudna till försäljning.

Hampus.
Bild 2.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 7. — Regels Pom., p. 454. — 
Heinrich Behrens, Travemiinder Baumschulen, beschreibendes Verzeichniss von Obstsor- 
ten, 1854. — H. O. Bredsted, Dansk Pom. II, p. 25.

Hos oss i F inland har den hittils fått bibehålla sitt pomologiska namn.

I södra Sverige går den ofta under namnen: Vinäpple, Paradisäpple och Säby- 
holmsäpple.
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Beskrifning.

Frukten under medelstorlek.
Formen plattrund, något afsmalnande mot ögat, lä tt bredkantig, ena sidan högre. 

Omkretsen nästan rund.
Ögat slutet af långa, jämbreda foderflikar, som ligga öfver detsamma. Fördjup

ningen mycket grund, vid, finrynkig, stundom med små pärlformade svulster. Kalkröret 
bredt, når ofta kärnhusets spets.

Stjälken vanligen kort, 2 sällan 3 cm, hård, grönbrun, alltid omgifven af grönbrun 
rostrosett. Den befinner sig i en håla, som stundom är fyld med svulster, då stjälken 
synes intrykt.

Ytan fin, glatt, öfverdragen af dagg. Skalet tjokt.
Färgen grönhvit, glest besatt med stora, ljusa prickar, solsidan täkt med tunn 

brunröd färg, hvarå fina, korta och glesa carmoisistrimmor förekomma.
Kärnhuset lökformadt, lågt, med några små, till formen ojämna, välmatade kärnor.
Köttet hvitgrönt, fint, löst, ovanligt saftigt, af en ädel, egendomlig vinsmak. Mog

nadstiden i trakten af Helsingfors vanligen inom utgången af september. Hållbarheten i 
allm änhet kort, vissa år har frukten dock bibehållit sig en månad.

Ofvanstående beskrifning är gjord enligt frukter, odlade i närheten af Helsingfors.
Västerut t. ex. vid Fagervilc blir frukten helt och hållet lik  den af Eneroth i hans 

Pomologi sid. 7 beskrifna Hampus och mognar vanligen 10 å 12 dagar tidigare än vid 
Helsingfors. Ostligare än trakten kring Fredrikshamn hafva vi ej funnit denna art odlad 
med framgång.

Trädet växer med mycket gles, något utbredd krona. Bladen äro små och jäm 
breda, skarpt tillspetsade, ojämt tandade, undre sidan ljust filtad. Årsskotten mörkbruna, 
glest belagda med fina, långdragna prickar. Härdigt i södra delen af landet, dock ej längre 
österut än till trakten af Fredrikshamn. Trifves bäst i lättare jordmån och varmt läge. 
Bördigheten god.

Historik och spridning. I Sverige ansåg man länge, att sorten vore af svenskt 
ursprung; namnet förmodades vara efter Hampus Mörner. P å  1840-talet utsändes ymp- 
kvistar till Travemunde trädskolor. Under 1850-talet inkommo därifrån till Skåne träd 
under namn af „Schwedisclie Nationalfrucht“. Frukter, utsända till Oberdich i Hannover, 
erkändes ej som tyska eller annan känd utländsk sort. Då Eneroth började sina pomo
logiska forskningar, kunde ingen upplysa honom om, i hvilken trakt af Sverige denna 
sort först uppdragits. Han påträffade en mängd äldre träd under namn af Vinäpple, Pa
radisäpple, Säbyholmsäpple m. fl., hvilka voro identiska med Hampus. De älsta träden 
påstod man vara införskrifna från utlandet. Ju  noggrannare Eneroth undersökte förhål
landet, desto mer intrasslad tyktes Hampus’ historik blifva, och han misströstade nästan 
om att någonsin erhålla klarhet öfver dess ursprung. Från första stund betviflade Eneroth, 
på grund af trädets klena och svaga växtsätt, att det vore hemma i Sverige. Efter par års 
arbete lärde han slutligen känna en man, allm änt bekant som nitisk fruktodlare, Kapten 
Brummer (Föllinge, Halland). Denne viste ett och hvarje rörande de äldre fruktslagens 
odling i Sverige. Under brefväxling med honom bekräftades de tvifvel, Eneroth hyst an-
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gående artens svenska ursprung. Nämde Bruinmer kunde upplysa om, att Vinäpplet- 
Hampus sedan år 1800 odlats i Halland, dit det inkommit med en Major Ehrencrona från 
Hofdala i Skåne. Till Hofdala anses arten blifvit införd från Frankrike eller Holland af 
en Michael Ehrenberg (morbror till nämde Ehrencrona), som ingick i holländsk tjänst år 
1746; år 1759 återvände han till Sverige och Hofdala. Uppgiften har af den längesedan
aflidne mannen meddelats kapten Brummer under dennes ungdom.

Denna äpplesort lät Eneroth erfara, huru svårt det är att lära känna en frukt då, 
såsom här var fallet, en mängd äldre och yngre träd af samma sort, men under olika 
namn, funnos spridda på flere ställen i södra Sverige. Arten odlas numera öfveralt i mel
lersta Sverige, där den af mången ställes framom hvit Astrakan. Under senare år har 
den med framgång odlats i Gefleborgs och stora Kopparbergs län. Noggrannare upplys
ningar angående historiken stå att erhållas i Eneroths Pomologi II, p. 33.

Till Finland inkom Hampus i början af detta sekel till Fagerviks bruk, 
där frukten odlades många år, tills den slutligen utgick, utan att man kunde förklara an
ledningen. Hösten 1880 skördades utm ärkt vackra frukter af en profymp — insatt 
1887 i hvit Astrakan — fullkomligt lika goda, som de i mellersta Sverige odlade, blott att 
mognadstiden inföll några dagar senare. Vid Brödtorp odlas frukten med god framgång;
likaså å Svartå, där den alltid uppnår sin fullkomligaste, finaste smak.

Å Westerkulla gård i närheten af Helsingfors har samma sort, planterad i lerjord, 
odlats i många år och alltid med godt resultat — år 1891 var frukten fullkomligt mogen 
omkring den 25 september. Under det för fruktodling så otjänliga året 1892 utbildades 
frukten till det yttre fullkomligt, skördades sista dagarna af september och var i medlet 
af oktober så mogen, den kunde blifva under så ogynsamma förhållanden. Köttet var saf
tigt, men hade ej sin äkta Hampus-smak.

I Brunnsparken (Helsingfors) odlas sorten å ett dvärgträd i ganska tung jord, 
hvilket det oaktadt bär riklig frukt. Under de år man gallrat trädet, har det gifvit större 
och saftigare frukter.

Ostligast odlas frukten med framgång å Willniemi invid Fredrikshamn, där den 
vissa år mognar redan i medlet af september. Den har visat sig härdig och bördig samt 
anses smakligast af alla sommarfrukter. Trädgården består där af ren sandmylla.

Å Saarela invid W iborg förfrysa årligen ej allenast årsskotten utan äfven äl
dre kvistar.

I Petersburgs pomologiska trädgård har man, ehuru utan framgång, anstält försök 
att odla denna art. Telningarna förstördes af köld under vintern 1866—67. Regel anser 
sorten icke vara passande för Petersburgs klimat.

Egenskaper och värde. Denna fruktsort har hittills tämligen sparsamt förekom
mit hos oss, men å de ställen i västra delen af landet, där den odlats, har den blifvit full
komligt utbildad. Kan trygt förordas till odling i södra Finland, dock ej längre österut 
än till Fredrikshamns trakten, som tyckes utgöra gränsen för dess trefnad. En gång 
mera känd, kommer Hampus att täfla med hvita Astrakanen, som den t. o. m. anses öf- 
verträffa. Odlad i närheten af en afsättningsplats, borde den kunna betinga sig ett högt 
pris. Kan icke transporteras långa vägar, ty det i hög grad lösa och saftiga köttet tål ej 
stötar, så tjokt skalet än är. — Bör ej saknas i någon herrgårds trädgård.

5
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Former. Ä W ibyholm odlades under namnet Höst-hampus en sort, som mognade 
en månad senare än ofvan beskrifna. Yäxtsättet var kraftigare, bördigheten mindre och 
det oaktadt ansåg Eneroth denna vara identisk med Hampus. Äfven förekommer en frukt 
under namnet Kaniker, som dock är en helt annan art. Se Eneroths Pom. II, sid. 153. 
Detta hafva vi omnämt för dem, hvilka möjligen erhållit någon af dessa former från Sve
riges trädskolor. Den pomologiska trädgård, som i en ej altför aflägsen framtid hos oss 
torde kunna fås till stånd, måste utreda dessa olika formers utveckling, trefnad i olika 
jordmån m. m. d.

Pippin London.
Bild 3.

Som namnet angifver bör man söka sorten inom Englands pomologi. En vinter
frukt med detta namn fins i Tyskland.

Beskrifning.

Frukten medelstor och därunder.
Formen stympad konisk, knapt skönjbara kanter. Omkretsen nästan rund.
Ögat slutet af upprätta, breda, gröna, spetsiga foderflikar i slät vågig fördjupning. 

Kalkröret grundt jämbredt.
Stjälken alltid lång, omkring 3 cm, rödbrun, tjockare vid fästet, i djup håla med 

rostrosett, kantad af röd skiftning.
Ytan glatt, glänsande; skalet tjokt.
Färgen ljust gulgrön, solsidan rödgul, hela frukten finprickig, prickarna å solsidan 

större, omgifna af oklar carmoisiskiftning; under regniga och kalla somrar förekomma 
kring ögat regnfläckar, omgifna af violett skiftning.

Kärnhuset lökformadt, öppet axelrör, slutna vida rum, trasiga väggar med få stora, 
breda, flata, välmatade kärnor.

Köttet gulhvitt, löst, flödande af saft. Smaken särdeles behaglig, mildt vinsyrlig. 
God bordsfrukt. Mogen i medlet af september.

Hållbarheten kort, i godt skick någon vecka.
Trädets växtsätt — oregelbunden pyramidform. Bladen stora, ovala, rundade, 

grundt trubbigt tandade, stora undernerven och skaftet röda. Årsskotten brunröda, glest 
örsedda med gula prickar, refflor under ögonen. Är fullkomligt härdigt; trifves lika väl 

i tung lerjord som i sandjord. Bördigheten mycket rik, men frukten måste gallras, för att 
erhålla den storlek, som vidstående teckning visar.

Historik och spridning. Jäm te flere andra sorter är äfven denna från Booths träd
gårdsskola införskrifven af professor Sahlberg till hans stora fruktträdgård i Yläne, där 
sorten redan vid de första skördarna visade sig lämplig för våra klimatiska förhållanden. 
Då den stora fruktträdgården af ekonomiska skäl indrogs, anlades vid gården en mindre
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sådan, dit en mängd unga träd flyttades. Bland dem fans äfven ett exemplar Pippin, som 
syntes trifvas förträffligt, ehuru det blef flyttadt till fullkomligt rå grusjord, icke närmelse- 
vis motsvarande den kraftiga och väl bearbetade jord, i hvilken trädet dittills vuxit. Från 
den trädskola, som fans vid Huvitus, vann denna äpplesort spridning inom Yläne försam
ling och till de närmast liggande socknarna i Åbo samt Nylands län. I närheten af Hel
singfors odlas ett träd, som trifves och växer i tung lerjord och årligen gifver rikt med frukt. 
Invid Wiborg funnos några unga träd af samma sort; de voro härdiga, utvecklade sig ha
stigt med årligen mognade årsskott; vi hafva ej varit i tillfälle att se dem bära frukt.

Egenskaper och värde. Vi äro nog lyckliga, att inom södra delen af landet hafva 
erhållit en mängd väl pröfvade sommaräpplen, bland hvilka detta för sin härdighet samt 
sina vackra egendomligt tecknade och välsmakliga frukter intager en framstående plats. 
Det är att hoppas, att en stor mängd af dessa arter kunna flyttas längre norrut, och att 
de, genom att trifvas, skola uppmuntra odlaren till fortsatt arbete. Pippin London är just 
en af de frukter, hvilka lämpa sig för en sådan flyttning — att börja med till mellersta de
len af vårt land. — Den härdighet och rika fruktsättning trädet under ganska ogynsam- 
ma förhållanden visat i södra delen af landet, borgar för dess trefnad äfven i en nordligare 
trakt. Såsom en mycket saftig sommarfrukt är den känslig för transport och minsta stöt 
framkallar bruna fläckar. Det är därför rådligast, att icke odla mer, än det man själf kan 
använda. Finnes afsättningsplats i närheten, bestämmer man antalet träd efter den beräk
nade konsumtionens storlek. Den tidiga, vackra och välsmakliga frukten betalar sig väl.

Margunoffs sommaräpple.
Bild 4.

Fruktarten har erhållit sitt namn efter Statsrådet Margunoff, som uppmärksammat 
den och räddat den undan glömska och förintelse till fromma för fruktodlingen i landet.

Beskrifning.
Frukten öfver medelstorlek.
Formen hög, oregelbunden, konisk, ena sidan högre, bredast vid basen, stundom 

valsformad och då något afsmalnande mot stjälken, utan några regelbundna kanter. Om
kretsen ofta hoptrykt och i så fall ojämn med ena sidan mera utstående.

Ögat öppet med korta trubbiga foderblad i bred och tjock, rynkig, smal fördjup
ning. Kalkröret litet, grundt, trubbspetsadt.

Stjälken kort, grön, i grund, nästan rostfri håla.
Ytan fin, glänsande, oljig.
Färgen vid fullkomlig mognad ljusgul, solsidan något mörkare med en och annan 

röd prick eller kort strimma i carmoisifärg. Hela frukten besatt med fina prickar, tä
tast vid ögat.
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Kärnhuset fikonformadt, delvis öppet, med vida rum, trasiga väggar och några små, 
mörkbruna, tjocka kärnor.

Köttet hvit t, fint, mjält, saftigt; af mild, angenäm, sötsyrlig smak utan all krydda. 
Fin bordsfrukt. Mogen i medlet af september. Hållbar kort tid i godt skick.

Trädets växtsätt är svårt att bestämma, emedan vi af denna sort varit i tillfälle att 
pröfva endast ett exemplar, hvars krona är missbildad genom grenars ut- och afsågning 
och hela trädet antagligen sjukt i följd af den olämpliga plats, där det växer. Bladen äro 
mycket långa och ojämt tandade. Årsskotten rödbruna, glest besatta med runda grågula 
prickar; kort afstånd emellan ögonen; utstående bladskaftstöd; filtade bladögon.

Historik. Det enda exemplar, vi känna af detta fruktträd, står inne på gården n:o 
23 vid Konstantinsgatan i Helsingfors i en låg, skuggig trädgård, omgifven af byggnader 
och träd. Den sluttande gårdsplanen tillför trädgården mycken väta, som naturligtvis 
framkallar syra och menligt invärkar på all växtlighet. Trädet ser lidande ut och går 
sin undergång till mötes. Den tjocka stammen tyder på en ålder öfverstigande 50 år — 
den stympade kronan berättar om mången svår kamp för tillvaron. Oaktadt sitt sorgliga 
utseende och sitt mindre gynsamma läge gifver trädet ännu rikligt med god frukt, 
Hvarifrån det härstammar är obekant. Frukten har ej befunnits identisk med någon 
af oss känd svensk eller rysk pomologisk sort. Med en tysk art från Östersjö
provinserna, (Illust. Obstb. der Obstkunde, IV N:o 287. Rigaer Birnapfel), öfverensstäm- 
mer den i många afseenden- Ingen klarhet öfver dessa frukters förhållande till hvarandra 
kan dock vinnas, innan man erhållit exemplar, som utvecklats under i alla afseenden nor
mala förhållanden.

I och för spridning af arten har Statsrådet Margunoff visat tillmötesgående genom 
att årligen gifva ympkvistar från moderträdet till F inska trädgårdsföreningen, hvarifrån 
sorten blifvit vidare spridd inom landet genom försäljning af unga träd.

Egenskaper och värde. Ehuru historiken tillsvidare är höljd i dunkel, kunna vi 
ej underlåta att intaga denna sort med tanke på de utmärkta egenskaper, frukten och trä
det visat sig äga, oaktadt de mindre gynsamma förhållanden, det under sin långa tillvaro 
genomlefvat. Trädet måste således vara härdigt. Frukten är särdeles välsmakande och 
har ett stort företräde framför många andra sena sommarfrukter i köttets fasthet och stora 
hållbarhet. Den kan med lätthet transporteras och betingar sig i marknaden ett för od
laren fördelaktigt pris. Bör kunna odlas öfveralt i södra delen af landet och troligen 
ganska långt norrut.
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Yirginiskt rosenäpple
Bild 5.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 18. — Hvitgylling. Lundströms 
Trädgårdsb. p. 190. — Yirginischer-Rosenapfel. Illustr. Handb. der Obstk. I, N:o 99. — 
Yirginischer Sommer-Rosenapfel. Diel, Kernobstsorten, 12:s Heft. 1816. p. 57. — Virginsk 
Rosenseble. O. H. Bredsted, Dansk Pom. II, p. 32. — Millerosa virginiana. — Riezvé 
virzfnske. Thomayer, Ceske Ovoce, N:o 19. — Yirginischer Apfel, Malus sylvestris virgi
niana. Christ, N:o 324, (B̂ örf. beskrifver ej frukten, så man ej vet om den är identisk med 
den frukt, vi kalla Virginiskt rosenäpple). — Virginischer Sommerrosenapfel och Yirginischer 
Glasapfel. Diel X II, p. 57. — Transparente jaune, de Revel, Revelstone Pepping, Grand 
Sultan, Transparente de S:t Léger. Leroy, Diet. Pom. N:o 514. — S:t Germainapfel. Luc. 
Monatshft 1865, p. 14. — Sibirischer Glasapfel, Liefländer Liebling, Pomme de Jérusalem, 
Double de Witte. Stoll, Oesterreich-Ungar. Pomol.

I Sverige kallar man frukten allm ännast Hvitgylling och Sommargylling, hvilka 
namn troligen komma att bibehållas, oaktadt de sakna all pomologisk betydelse.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen rundadt äggrund, något afsmalnande mot ögat; kanterna otydliga, bil

dande rynkor vid ögat och ojämnheter i stjälkhålan. Omkretsen ojämn.
Ögat öppet mellan upprätta, vid basen fjuniga, gröna, tillbakaböjda foderflikar i 

grof, rynkig fördjupning. Kalkröret kan förete olika former, vanligen är det dock kort, 
trubbspetsadt, någon gång bredt och djupt.

Stjälken kort, omkring 2 cm, hård, rödbrun, i rostfri håla, som dock ibland kan 
hafva några fina, ljusa roststrimmor.

Ytan fin, slät, öfverdragen med doft.
Färgen ljusgul (citron), hvita prickar öfver hela frukten, solsidan fin, rosenspritig 

med några korta, breda carmoisistrimmor.
Kärnhuset pikformadt, vanligen halföppet med många dels tjocka dels flata, spet

siga, medelstora, välmatade kärnor.
Köttet gulhvitt, fint, löst, saftigt, af angenäm, mildt syrlig smak. Lukten särdeles 

behaglig. Mognadstiden — medlet af september. Hållbar ungefär en månad.
Trädet växer snabt och blir starkt. Kronan är tämligen rund å unga stammar. 

A äldre träd böja sig grenarna nedåt, så att kronan blir mer eller mindre utbredd. Bla
den äro ovanligt stora, ända till 12 cm långa, ljusgröna, tunna och hårda, trubbigt såg- 
tandade i kanten. Årsskotten stadiga, bruna, ställvis skiftande i grönt, glest filtade; små 
bladskaftstöd; bladögonen små och filtade, försedda med glest sittande långa, hvitgrå 
prickar. Ovanligt härdigt och mycket bördigt, isynnerhet hvart annat år. Trifves såväl i 
sand- som lerjord.



38

Historik och spridning. Då Eneroth började sina pomologiska forskningar, fann 
han denna art mycket spridd öfver hela Sverige, hvarför han genast misstänkte, att den 
måste vara någon för långa tider sedan till Sverige införd sort, hvars hemland han an
tog vara Tyskland, emedan han i södra Sverige påträffade unga träd, hvilka inkommit 
från Tyskland. Under en resa i sistnämda land fann han redan i Lixbeck träd af 
samma ursprung, som det svenska hvit- eller sommargylling-trädet. Sedan påträf
fade han samma sort på många andra ställen i Tyskland, så att något tvifvel om 
den svenska Hvitgyllingens och det tyska „W irginische Rosenapfels“ identitet icke 
kan komma i fråga.

I „Illustr. Handbuch der Obstkunde“ angifves denna sort vara föga odlad och 
känd. Den beskrifves första gången på 1800-talet af Diel, som erhöll frukten från Holland 
och gaf densamma dess nuvarande, pomologiska namn. Dochnald förmodar, att samma 
sort länge odlats i Holland under namn af Schwanenapfel.

Skattas i Tyskland mycket högt och förordas till odling framför hvarje annat 
sommaräpple. Skall där vid hög utveckling till smaken påminna om Gravensteiner.

P å  grund af artens stora spridning antager Eneroth, att vi i densamma hafva „en 
af Europas älsta fruktsorter“.

A tt den inkommit till Finland i slutet af förra seklet, vet man med säkerhet, 
emedan den förekommit bland de första fruktträd, som planterades i trädgården å Fager
vik. Till Åminne (Halikko socken) måtte den inkommit ungefär samtidigt ty där fun- 
nos emellan åren 1809—19 några unga träd, hvilka gåfvo riklig frukt, som gick under 
namn af Sommargylling.

A Huvitus odlades på 1870-talet utm ärkt vackra och till sitt inre väl utvecklade 
frukter af detta slag ; likaså å Hagalund invid Helsingfors. På flere ställen i södra delen 
af vårt land finner man träd tillhörande denna art, och alla odlare äro ense om fruktens 
härdighet och bördighet samt dess goda smak.

Nordligast odlad af boktryckar Unggren invid Wasa, utvecklade sig frukten året 
1891 ovanligt väl, så väl att man måste anse denna sort vara gångbar så långt norrut, som 
äppleodling öfverhufvud taget är möjlig. Där blef den mogen först sista dagarna af 
september.

Ostligast har sorten odlats å Saarela invid Wiborg, där träden växte kraftigt 
och de frukter, som utvecklades under åren 1887—88, förtjäna att uppmärksammas af 
fruktodlare i trakten af Wiborg.

Egenskaper och värde. I jämförelse med hvit Astrakan har denna art visat en 
anmärkningsvärd härdighet och förmåga att trifvas. Då densamma med stor fram
gång odlats så högt norrut som i Wasa, kan man förorda den till odling öfveralt i mel
lersta delen af vårt land. Bör ej saknas hvarken i herrgårdens eller den minsta 
stugas trädgård. Med sina framstående egenskaper är frukten användbar för alla än
damål. Fullkom ligt utvecklad, är den njutbar som bordsfrukt och för hushållets 
behof är den oöfverträfffig. Betalar sig bra i handeln just den tid, då hvit Astra
kan och Belij-Nalif tagit slut. En gång känd, blir denna frukt troligen också hos 
oss ett „favoritäpple“ såsom på många ställen i Sverige, där man till och med föredrager 
den framför hvit Astrakan.
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Röd sommar Calvill.
Bild 6.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 5. — Oal ville rouge d’été. Lund
ströms Trädgårdsb. p. 191. — Rother Sommer-Calvill. Illustr. Handb. der Obstk. IV  N:o 
385. — Sommer-Calvill, rother. Regels Pom. I, p. 445. — Passe pomme rouge. C. H. 
Bredsted II p. 40. — Tidleg Passepome rouge. Haand Protecol over Frugttrsee-Sorterne 
som befindes i den Kongelige Fruktrsee-Planteskole ved Odense 1795, p. 151, N:o 29. — 
Calville d’Esté. Quintinye. — Calville d’Esté. Merlet. — Rode Zomer-Calville. Knoop. — 
Red Calville, Lindley. — Rother Sommer-Calville. Diel. — Calville rouge d’été. Hogg — 
Passe pomme rouge, Duhamel I  p. 277. — Sommer-Erdbeerapfel, Sickler.

Grår i Sverige allm änt under namn af Smultronäpple.

Beskrifning.

Frukten under medelstorlek eller liten.
Formen konisk, toppig; täta smala kanter gående långs med hela frukten, i följd 

däraf är omkretsen ojämn.
Ögat nästan slutet af långa, gröna foderflikar i grund, kantig och finrynkig för

djupning. Kalkröret jämbredt, litet.
Stjälken kort, grön, sittande i grund, vågig, rostfri håla.
Ytan fin, glänsande, oljig.
Färgen grönhvit med earmoisispritning och flammor, solsidan af mörkaste körsbärs- 

färg, hvarå ljusare, i gulbrunt skiftande prickar förekomma.
Kärnhuset lökformadt, stort i förhållande till frukten, slutet; bredt axelrör med 

många små, ojämna kärnor.
Köttet hvitt, mjält, saftigt, med rodnad och röda kärlknippen. Smaken mycket 

angenäm, fint syrlig, men saknande all krydda.
Mognadstiden inträffar första dagarna af oktober. Hållbarheten kort.
Trädets växtsätt är svagt, det å Huvitus förekommande lågstammigt med utbredd, 

något oregelbunden krona, hvilken omständighet kan härleda sig af bristande beskärning. 
Bladen äggformiga, tandade. Årsskotten bruna, finprickiga, fjuniga. Trädet härdigt och 
bördigt, sätter rik t med frukt och bör därför gallras; genom denna åtgärd uppnår fruk
ten sin normala storlek, under det den icke gallrad blir särdeles liten och full
komligt värdelös.

Historik och spridning. Professor Sahlberg erhöll sorten till Huvitus från Booths 
trädskola invid Lybeck. Trädets trefnad på platsen, dess goda bördighet samt fruktens 
fina utseende och smak gåfvo anledning till att försöka sorten äfven på andra orter. 
Därför har den numera från trädskolan blifvit spridd till olika delar af landet, 
dock mest inom Åbo län. Trädet har visat sig härdigt i Huvitus’ varma läge och 
sandiga jordmån.



40

Egenskaper och värde. Då nian jämför denna frukt med de i mellersta Sverige å 
kalkgrund odlade, kan man ej förorda den till allmännare odling hos oss. Endast 
i sydvästra delen af landet och på Å land kunde den odlas på försök, såväl i stamform 
som å spalier i trädgårdar, där man vill och kan gifva trädet den omsorgsfullaste vård. 
På detta sätt hör det visa sig, om frukten hos oss uppnår sin fullkomliga utveckling och 
erhåller den fina, kryddade smak, som är karaktäristisk för densamma, men hvilken den 
ej erhöll ens vid Huvitus, ehuru jordmånen och klimatet därstädes anses vara hland de 
mest gynsamma i vårt land.

Mången torde förvåna sig öfver, att vi intagit Röd sommar Calvill i vårt arbete, 
ehuru vi ej kunna förorda sorten till allm än odling inom vårt land. Men då vi veta, att 
arten på 1870 talet blef spridd från Huvitus trädskola och numera ställvis finnes odlad i 
Åbo län, anse vi det för vår p lik t att delgifva våra undersökningar angående frukten, på 
det odlaren själf må lära känna den och dess värde samt jämföra denna med öfriga hos 
oss odlade sorter. P å  så sätt kunde man komma till insikt, om frukten här förtjänar vidare 
spridning eller ej.

För att ytterligare belysa vårt uttalande om denna sort, vilja vi i korthet intaga 
Eneroths historik och det omdöme han fäller. Se Eneroths Pom. II, p. 5—6.

„Anses härstamma från Frankrike. Sannolikt inkommen till Sverige i medlet af 
1700 talet. Dess odling är allmän i Europa. Sträcker sig inom Sverige ända upp till 
Mälaren; lyckas dock bättre i södra än i mellersta Sverige; tämligen allmän i Kalmar 
trakten.

P å  grund af trädets svaga växtlighet och ömtålighet är det af betydelse endast för 
södra Sverige och måste t. o. m. där anses vara af mindre värde, jämförd med de flesta 
andra i Eneroths arbete intagna sommarfrukter.

Trädet är särdeles bördigt, men en stor del af frukterna hinner ej till medelstorlek, 
om de icke gallras. På Gottland ha vi funnit denna sort utm ärkt vacker och god. Den 
bör dock förordas till odling endast i rike mäns trädgårdar".

Klaräpple.
Bild 7.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 11. — Förekommer i Sverige under 
åtskilliga namn, ss. „Pomme d’or“, „Vinäpple'4, „Fransk gylling“ m. fl. I mellersta Sve
rige hör man frukten ofta kallas Klargylling.

Beskrifning.

Frukten öfver medelstorlek.
Formen jämbred, obetydligt afsmalnande mot ögat, breda kanter, af hvilka en är 

mera utstående än de öfriga samt försedd med en söm eller en fin roststrimma, gående från 
ögat ned till stjälkhålan.
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Ög-at är slutet af gröna, upprätt stående foderflikar; det omgifves af små svulster 
i mycket grund fördjupning. Kalkröret kort, bredt och trubbspetsigt.

Stjälken tjock, rödbrun, stundom ganska kort, grön och köttig, alltid i rostfri håla.
Ytan vacker, glatt och glänsande, skalet tjokt.
Färgen ljust citrongul med grönt omringlade prickar, å solsidan omgifna af en 

gulröd skiftning.
Kärnhuset stort, lökformadt med öppna rum samt många stora, tjocka, kantiga 

och välmatade kärnor.
Köttet hvitgult, snarare löst än fast, mycket saftigt, af liflig men tillika mild vin- 

syrlig smak. Under gynsamma år blir frukten fläckvis klar, i synnerhet inom kärlknip
pena. F u llt utvecklad, är den en vacker, tung och god bordsfrukt. Mognadstid i trakten 
omkring Helsingfors början och medlet af oktober. Bibehåller sin friskhet högst par veckor.

Under det ogynsamma året 1892 blef frukten till storlek och form fullkomligt ty
pisk, men färgen höll sig gröngul, alla prickar öfvergingo i rost, dessutom uppstodo rost
strimmor öfver hela frukten; köttet blef grönhvitt och mycket saftigt, men smaken full
komligt outvecklad.

Trädet blir mycket stort med utbredd, gles, regelbunden krona, starka grenar och 
kvistar samt aflånga blad. Årsskotten brunröda, ofta skiftande i grönt, glest filtade med 
fina, aflånga, smala prickar, utstående bladskaftstöd och filtade bladögon. Ganska bördigt, 
fullkomligt härdigt.

Historik och spridning. Det kostade Eneroth både resor och brefväxling med Tysk
lands pomologer, innan han kunde komma till fullkomlig klarhet om, huruvida denna 
äpplesort var identisk med något annat sommaräpple. Tysk är den ursprungligen icke. 
Oberdich antog med säkerhet, att arten kommit från Östersjöprovinserna till norra Tysk
lands trädskolor, hvarifrån den numera vinner spridning. Han förenade sig med Ene
roth om, att arten är af ryskt ursprung. Men Regel har ej funnit den identisk med 
någon nu odlad rysk äpplefrukt.

Att denna sort är mycket gammal i Sverige, bekräfta de ovanligt stora, åldriga 
träd, som finnas i trakten af Strängnäs samt på orten bosatta ålderstigna personers utsago, 
att i deras ungdom många sådana mycket gamla träd dött ut. Folknamnet „Gustaf I:s 
munäpple“ tyder på, att denna sort vore från „kung Göstas dagar4* och således en af de 
älsta inom Sverige. Eneroth kom med sina forskningar till det resultat, att arten antag
ligen kommit från Östersjöprovinserna direkt öfver till Sverige under den tid, då nämda 
provinser lydde under svenskt herravälde och således vore en af de få sorter, som öfver- 
lefde 1709 års stränga vinter.

Detta slags äpplen odlas fortfarande allmänt i Östersjöprovinserna i synnerhet i 
trakten af Riga, hvarifrån den sprides genom Wagners trädskola.

Till Finland inkom fruktsorten i slutet af förra seklet till Fagervik och Åminne 
samt antagligen till de flesta större egendomar i sydvästra delen af landet. Så t. ex. od
lades arten med framgång af afl. öfverste Nyberg å Oammelby gård i Thusby socken; 
längre österut å Willniemi invid Fredrikshamn nådde frukten sin fullkomliga utveckling 
såväl till yttre som inre egenskaper, att döma af annotationer, gjorda af odlaren. På 1880- 
talet odladt i närheten af Wiborg, visade sig trädet härdigt; ehuru det var planteradt i 
tung jord och utsatt för nordliga vindar uthärdade det ganska bistra vintrar. Frukten 
blef till det yttre typisk, men erhöll ej samma angenäma smak, som frukter odlade kring 
Helsingfors. Å Björkudden finnes ett träd, intaget från mellersta Sverige; det växer kraf
tigt och gifver under gynsamma år utm ärkt vackra frukter.

6
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Egenskaper och värde. Trädets härdighet, fruktens egendomligt vackra utseende 
och användbarhet till alla ändamål berättigar arten till en plats i hvarje trädgård. Mog
nadstiden, som inträffar i oktober, då alla tidiga sommaräpplen äro slut, gör frukten vär
defull i handeln. U thärdar väl transport å kortare sträckor.

Sparreholms (Astrakan) äpple.
Bild 8.

Namnet härleder sig af egendomen Sparreholm i Södermanland i Sverige, där 
trädet blifvit uppdraget från kärna. Förekommer ofta i Sverige under namnet Sparreholms 
Astrakan.

Beskrifning.

Frukten öfver medelstorlek.
Formen rundadt äggrund med ena sidan högre; breda kanter sträckande, sig längs 

fruktens sidor från stjälken till ögat. Omkretsen mycket ojämn.
Ögat, som är slutet af långa, gröna foderflikar, hvilka sträcka sig i en spets öfver 

detsamma, befinner sig i mycket ojämn, vågig fördjupning. Kalkröret djupt, jämbredt, når 
kärnhusets spets.

Stjälken kort, tjock; i djup, smal håla med tunna, ljusa roststrålar.
Färgen hvitgrön; hela frukten glest prickig. Solsidan med vacker rosenspritning, 

livarå förekomma längre och kortare mörka strimmor.
Kärnhuset lökformadt, bredt, öppet, med trasiga väggar, innesluter ända till 15 

dels runda, dels flata, för det mesta slöa kärnor.
Ytan fin, glatt, glänsande. Skalet tunt.
Köttet hvitt, mjält, saftigt, löst, af utm ärkt fin, kryddad astrakan-smak. V älluk

tande. Ypperlig bordsfrukt. Mognadstid — början af oktober. Hållbarhet — i godt skick
par veckor.

Trädet växer ovanligt kraftigt med stora, mörka, runda, tandade blad. Sätter ofta 
frukt i spetsarna af årsskotten, hvilka äro grofva och starka. Härdigt och ganska bördigt.

Historik och spridning. I „Tidning för trädgårdsodlare" N:o 6 af år 1874 finnes 
intagen en historik med åtföljande beskrifning och teckning af denna frukt. Hedern 
af att hafva räddat den undan förintelse tillkommer trädgårdsmästar L. Gr. Hedlund. Då 
denne år 1860 tillträdde sin tjänst hos baron Sprengtporten å Sparreholm, fann han i träd
skolan en frötelning, som utmärkte sig för sin kraftiga växt och sina stora, mörka löf. 
Denna flyttade han utan vidare förädling till en skyddad plats för att se, om den skulle 
frambringa värdefull frukt. Efter 6 år bar trädet frukt, som dock var maskstungen och 
outvecklad. Först år 1868 erhöllos 30 å 40 stycken stora, vackra äpplen, hvilka blefvo 
klara som Astrakaner, då de fingo sitta kvar på trädet till fullkomlig mognad. Köttet
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var löst, smaken fann man vara Rosenhägerns. Ansågs vara en bastard af dessa tvänne 
fruktsorter, ty på flere ställen i trädgården stodo sådana träd invid hvarandra. Redan på 
1870 talet spridd öfveralt i Södermanland, är sorten numera upptagen i alla trädskolors 
prisförteckningar.

Hösten år 1873 besökte vi Sparreholm och funno då moderträdet till denna äpple
sort planteradt å en gammal körväg, där jorden bestod af grund matmylla på ett lager af 
styf lera och tegelgrus. Det oaktadt växte trädet kraftigt och yppigt samt bar några 
frukter, karaktäristiskt hängande på kvistarnas yttersta spetsar. Vi böra ock framhålla, 
att trädet hade ett mycket skyddadt läge: byggnader och träd hindrade, att det blef utsatt 
för stark blåst. Däremot hade solen fritt tillträde hela dagen, hvarför den starka värmen 
troligen ersatte de ofvannämda bristerna i omgifningen. Detta fall lärde oss, hvad vi 
framför alt böra iakttaga: ett tort, varmt, soligt läge, skyddadt mot svåra stormar.

I Finland tyckes frukten utveckla sig årligen endast i sydvästra delen af landet 
där den framstår som en* god bordsfrukt. Under ett ogynsamt år blef frukten outvecklad. 
I W iborg hafva vi pröfvat sorten några år, men utan nämnvärda resultat. Trädet trifdes 
ganska bra, men frukten blef liten och outvecklad. De första tvänne åren efter plan
teringen bortfröso årsskotten. Jordmånen var våt, lerblandad sandjord. Träden härstam
made från Experimentalfältet Albano. Resultatet för östra Finland blefve troligen bättre, 
om man finge i egna trädskolor uppdragna och förädlade träd.

Egenskaper och värde. Ehuru ung, har denna frukt genom sin vackra yta och sina 
goda inre egenskaper tillvunnit sig en inom den svenska pomologin långt mer framskjuten 
plats, än många äldre sorter med sekelgamla anor. Hos oss i Finland är den glest odlad 
och känd föga mera än till namnet, hvarför man åt den Pomologiska trädgården borde 
lämna i uppdrag, att närmare utreda artens läm plighet för vårt land. Då vi varit i till
fälle att erhålla väl utbildade frukter från sydvästra delen af landet, kunna vi ej under
låta att rekommendera denna fruktsort till odling i trädgårdar med varmt och tort läge i 
Abo län och västra delen af Nyland samt Åland. Vi äro förvissade om, att den ekono
miska vinsten rikligen skall ersätta odlarens möda. Om man skördar frukten par dagar 
före dess fulla mognad, förlorar den icke sin fina smak och kan transporteras långa sträc
kor per järnväg.
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Röd Astrakan.
Bild 9.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. p. 3. — Röda Astrakaner. Lundströms 
Trädgårdsb. p. 191. — Rother-Astrakan. Illustr. Handb. der Obstk. I, N:o 24. Regels
Pom. I, p. 441. — Rod Astrakan. H. O. Bredsted, Dansk Pom. II, p. 22. — R»d Astra
kaner. Bentzien, Handbog for Frugttraeedyrkere, 1861, N:o 1. — Red Astracan. Lindley, 
A guide to the orchard and kitchen garden, 1831. — Red Astrachan. R. Hogg, The
apple and its varieties, 1859, N:o 7. — R. Hogg, Thefruit manual, 1884, p. 185. — Vermil-
lon d’été. The fruits and fruit-trees of America, 1886, p. 323. — Astracan rouge. M. Mas, 
Le verger, V, p. 2. — André Leroy, Dictionnaire de pomologi, N:o 20.

Beskrifning.
i

Frukten medelstor.
Formen platt, rundad, något afsmalnande mot ögat, utan kanter; omkretsen nä

stan rund.
Ögat slutet af långa, gröna, spetsiga, tillbakaböjda foderflikar i grund, finrynkig 

eller ojämn fördjupning.
Stjälken vanligen kort, grön, solsidan rödbrun, köttig, sällan härd och vedartad, i 

djup håla med stor rostrosett.
Ytan fin, slät, fetaktig, öfverdragen med i blekblått skiftande dagg.
Färgen. Grundfärgen gulhvit, hela frukten vanligen jäm t betäkt af mörk car-

moisifärg, hvarå finnas giest spridda fina, ljusare, här och där bruna prickar.
Kärnhuset lökformadt, halföppet, med många mörkbruna, välmatade kärnor.
Köttet hvitt, under skalet och kring kalkröret rodnande, fint, mört, rik t saftigt, af 

särdeles angenäm syrlig smak. God bordsfrukt. Mogen i oktober. Hållbarheten kort, nå
gon vecka i godt skick.

Trädet växer med regelbunden, rund krona. Bladen mörkgröna, breda, rundadt 
ovala. Årsskotten mörkt violettbruna, glest besatta med långa, fina, grågula prickar. 
Stammen aldrig vriden. Härdigt i hela södra delen af landet. Bördigheten god. Trädet 
synes vara känsligt för stötar eller slag. I jämförelse med andra sorter ss. Säfstaholms 
äpplet, Hvita Astrakanen m. fl. behöfver ett litet sår lång tid för att gro igen. Tilläggas 
bör, att en sådan känslighet visat sig å träd, planterade i tung lerjord. Trifves bäst i ler-
blandad sandjord med tort, varmt läge.

Historik och spridning. Den älsta uppgift man har angående denna sort, den 
„röda astrakanska“, är lämnad af Bergius (Sverige) år 1780. Om denna frukts ryska 
ursprung äro alla utländska pomologer ense, ty man har icke funnit den identisk med 
någon utländsk sort. Äfven fruktens inre egenskaper tyda på, att den härstammar från 
norden, hvarför Eneroth vill tro, att denna art har samma ursprung, som den hvita Astra
kanen. I Sverige är sorten lika härdig och bördig samt odlas lika högt norrut som den 
sistnämda. Det sakförhållandet, att frukten år 1816 kom till England från Sverige har 
kunnat bidraga till Eneroths ofvannämda förmodan. I Tyskland odlades denna sort till
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en början i norra delen af landet, men blef hastigt känd och värderad samt sprides nu
mera allmänt ur Tysklands trädskolor. Omtykt som bordsfrukt, äfven god hushålls- 
frukt, värderas den ställvis högre än hvit Astrakan.

I Ryssland, den röda Astrakanens ursprungliga hemland, har man ganska litet att 
förtälja om denna härliga frukt. Regel hade från Lucas i Reutlingen, erhållit ympar 
hvilka visade sig fullkomligt härdiga t. o. m. under den stränga vintern 1866—67; ännu 
på 1870-talet hade de dock ej ännu burit några frukter, och han kunde därför icke upp
lysa Eneroth, om denna art möjligen kunde vara identisk med någon odlad rysk sort. 
I Östersjöprovinserna är frukten sedan länge bekant och sprides fortfarande ur Wagners 
trädskola invid Riga.

Till Finland kom, enligt uppgift af afl. baron F. Hisinger å Fagervik, den röda 
A strakanen senare än den hvita. Å Åminne gård fans i början af detta sekel, mellan åren 
1810—20, röd#> jämte hvit Astrakan m. fl. andra från Sverige intagna frukträd. Redan 
länge tyckes sorten hafva funnits i Åbo län, där den fortfarande odlas med mycken fram
gång. Vi hafva påträffat gamla, vanvårdade träd med mosslupna stammar och grenar 
samt marken omkring stammen bevuxen med gräs; oaktadt ett sådant behandlings
sätt har trädet synts kraftigt och gifvit frukter, ehuru dessa naturligtvis varit i ringa grad 
utvecklade. Det anförda bevisar, att trädet kan uthärda ganska ogynsamma förhållanden.

Å Hagalund invid Helsingfors blir frukten fullkomligt typisk till både utseende 
och smak.

I Finska trädgårdsföreningens ägo finnas träd, bland hvilka äfven ett dvärg träd, 
hvilka trifvas väl och gifva fullkomligt typiska frukter, jämgoda med de i mellersta 
Sverige odlade. Äfven bördigheten har varit god.

Å Björkudden har trädet visat sig härdigt, men burit föga frukt, hvartill orsaken 
torde ligga i den skuggiga plats, där det växer.

Å Willniemi har sorten odlats länge och synts trifvas i den rena, sandiga jord, 
hvaraf trädgården består.

Å Saarela invid Wiborg funnos några träd, hvilka växte kraftigt och buro utbil
dade frukter, men emedan vi voro i tillfälle att pröfva sorten endast 3 år, hvilka voro 
för fruktodling särdeles gynsamma, kunna vi ej afgöra, huruvida arten lämpar sig för 
trakten kring W iborg eller ej.

Egenskaper och värde. Denna äpplesort förtjänar på grund af sin härdighet en 
plats i hvarje trädgård i södra delen af landet; det torde emellertid vara af intresse att 
äfven i nordligare belägna trakter försöka sig på odling, för att öfvertyga sig om, att 
frukten här så som i Sverige kan odlas i bredd med den hvita Astrakanen. Den ange
näma smaken och det vackra utseendet göra röda Astrakanen till en handelsfrukt af 
högt värde. Den mognar just vid den tid, då hvit Astrakan och andra tidiga sommar
frukter försvunnit från marknaden. Känslig som alla sommarfrukter, tål den ej altför 
lång transport. Man bör odla den i och för försäljning endast i händelse man bor i när
heten af afsättningsplatsen, å mera afsides belägna orter kan man ej med fördel odla mera, 
än man själf behöfver.

Ännu vilja vi omnämna några erfarenheter, vi gjort i fråga om den röda A stra
kanen. De kunna möjligtvis tjäna till ledning för den, som framdeles kan och vill när
mare studera fruktens historia.
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Den som något sysslat med fruktstudier känner, att den röda Astrakanens vackra 
färg är ganska sällsynt hos våra nordiska frukter, men däremot utmärkande för en stor 
del af södra Rysslands äpplesorter. Detta gaf oss anledning att anställa jämförelser mellan 
röda Astrakanen och några äpplesorter, hvilka vi i början af 1893 erhållit från Krim, 
Batum, Baku och Bessarabien. Bland dessa fans en Calvill från Krim, till färgen så för
villande lik vår röda Astrakan, att man ej längre kan tvifla på den sistnämdas sydländska 
härkomst; t. o. m. grundfärgen, köttets färg och kärnornas form voro de samma. K an
terna och den fina, ädla smak, som är egen för alla Calviller, skilde dem emellertid 
från hvarandra.

Stor klar Astrakan.
Bild 10.

Är antagligen en form af den hvita Astrakanen, men kan uppställas som en själf- 
ständig art, emedan den i många afseenden skiljer sig från denna.

Beskrifning.
Frukten stor.
Formen plattad, något afsmalnande mot ögat, kantig, i följd hvaraf omkretsen är 

mycket ojämn.
Ögat slutet af korta, trubbspetsade foderflikar i grund, åsig och med svulster fyld 

fördjupning. Kalkröret bredt, trubbigt.
Stjälken kort, brun, ofta in trykt i en af stjälksvulst fyld håla, omgifven af 

stor rostrosett. Under gynsamma år är solsidan försedd med rödskiftande kant. Ofta 
sträcker sig en fin roststrimma längs frukten.

Ytan slät.
Färgen vid fullkomlig mognad ljust gulgrön, solsidan med gulröd skiftning, hela 

frukten täk t med glesa prickar å solsidan, som antager en rödbrun färg.
Kärnhuset lökformadt, med stora rum och trasiga väggar, innehåller många stora, 

dels platta, dels runda, alltid välmatade kärnor.
Köttet hvitgrönt, löst, saftigt, inom kärlknippena helt och hållet upplöst i saft. 

Smaken läskande, svagt vinsyrlig. Mognar och skördas senare än hvit Astrakan. Hösten 
1891 var frukten i Finska trädgårdsföreningens trädgård fullkomligt mogen och klar den 
23 september. Blir vanligen klar under gynsamma år och är då mycket tung. H ållbar
heten beror af årets väderleksförhållanden. I k lart tillstånd bibehåller sig frukten en
dast några dagar och blir lätt mjölig.

Trädets växtsätt skiljer sig betydligt från den hvita Astrakanens. Stor klar Astra
kan har utbredd, regelbunden krona, fina grenar och böjliga kvistar samt stora, mörka blad- 
Årsskotten fina, brunröda, tätt besatta med långsträkta prickar; något utstående blad
skaftstöd, filtade ögon. Är fullkomligt, härdigt, men ej så bördigt, som hvit Astrakan.
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Historik och spridning-. Vi känna ej, hvar denna sort till först uppstått. Från 
Sverige har den under de sonaste decennierna kommit öfver till Finland, och odlas nu 
ställvis öfver hela södra delen af landet. Något exemplar från Åbo län ha vi ej va
rit i tillfälle att undersöka, men man måste antaga, att frukten där blir jämgod med 
de i mellersta Sverige odlade; vid Marieberg (i Ingå) erhåller man frukter till utseende 
och smak fullkomligt väl utvecklade. T. o. m. under det ogynsamma år 1892 blef fruk
ten å sistnämda ställe till storlek och utseende alldeles typisk; smaken hann dock ej 
nå sin fullkomliga utveckling, då man för tidigt skördade frukten. Höll sig till slutet af 
oktober och var då utm ärkt för hushållet.

Vid Finska trädgårdsföreningen har denna sort under flere års tid odlats med fram
gång. Den 23 sept. år 1891 var frukten fullkomligt klar och hade sin äkta Astrakan-smak, 
hvilken dock ej framträdde så fint, som hos den hvita.

Å Saarela invid Wiborg, där denna frukt ostligast förekommer, hafva vi i fyra år 
observerat densamma och hvarje år funnit frukten stor och till det yttre typisk, men aldrig 
h. o. h. klar. Hvit Astrakan blef däremot klar hvarje år; under det att den senare 
var fullkomligt mogen den 15 sept. 1887—88, kunde den förra ej skördas, förr än de sista 
dagarna af samma månad. Tilläggas bör, att jordmånen var tung, samt läget öppet för ost
liga vindar.

Egenskaper och värde. Trädet är härdigt och bördigheten ganska god. Frukten, 
alltid af värde, är som klar utmärkt, icke klar äfven välsmaklig och till kokning särdeles 
användbar. Odlas med framgång österut ända till Kymmene. I Wiborgs län bör trä
det, för att frukten skall uppnå fullkomlig mognad, få ett skyddadt läge, varm grund 
och lätt, kraftig jord.

Oranie-äpplet.
Bild 11.

Literaiur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 14.
Det ofVanstående pomologiska namnet är de allmänna. I Göteborgstrakten (Sve

rige) förekommer frukten ofta under namn af Sommarkaniker.

Beskrifning.

Frukten under medelstorlek; odlad på spalier blir den medelstor.
Formen plattadt äggrund, afsmalnande mot ögat, stundom konisk, svagt bredkantig 

i följd hvaraf omkretsen är ojämn.
Ögat bredt med grågröna, ludna, upprättstående foderflikar i grund, trubbkantig 

fördjupning. Kalkröret bredt, når kärnhusets spets.
Stjälken grof, hård, i smal och djup håla med rostrosett, af hvars strålar en och 

annan löper vidare öfver fruktens sidor.
Ytan glatt, glänsande, oljig.
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Färgen gröngul med glesa mörka prickar; solsidan gulgrön med gulröd skiftning 
och prickarna rödt omringlade.

Kärnhuset lökformadt, nästan slutet, innehåller många tjocka kärnor.
Köttet hvitt, mjält, mycket saftigt, af ädel sötsyrlig smak. Under gynsamma år 

blir frukten fläckvis klar, odlad på spalier blir den ofta genomskinlig ss. hvita Astrakanen. 
Mognadstid oktober.

Hållbarhet till slutet af november. Användbar för bordet och hushållet.
Trädets växtsätt är kraftigt, kronan rund, oregelbunden — kanske till följd af bri

stande beskärning. Bladen släta, stadiga, kortspetsade. Årsskotten rödbruna, gulprickiga, 
lätt ludna. Härdigt, med god bördighet. Bär äfven hos oss frukterna i knippen, hvart 
och ett omfattande högst 4 frukter.

Historik och utbredning. Inom Sverige i Skåne (Börring) påträffades de älsta trä
den, därifrån blefvo de spridda till W estmanland och Södermanland. Artens ursprung 
blef af Eneroth aldrig kändt, oaktadt de flitigaste efterforskningar. På grund af fruk
tens likhet med de ryska profsorterna å W ibyholm antog Eneroth, att arten vore af 
ryskt ursprung.

I Finland är frukten odlad sedan lång tid tillbaka. Ostligast förekommer den på 
Willniemi invid Fredrikshamn, där träden visat sig härdiga och burit ganska rikt med 
fullkomligt utbildade frukter. Å Kinttula i Artsjö socken har frukten, vuxen å spalier, 
blifvit alldeles klar. Äfven å Svartå odlas den med framgång, och å Marieberg i Ingå fin
nas träd, som burit väl utbildade frukter, hvilka erhållit den fina, kryddade smak, som 
de i östra. Finland odlade saknat.

Egenskaper och värde. Trädets härdighet och ganska stora bördighet samt fruk
tens egenskap att mogna senare ocli vara af längre hållbarhet än hvita Astrakanen, göra 
den förtjänt af att odlas i hela södra delen af landet. I sydvästra delen blir frukten lika 
god, som de i mellersta Sverige utbildade. Man bör ej glömma, att frukten, i likhet med 
alla klara sommaräpplen, är känslig för lång transport.

Under det ogynsamma året 1892 blef frukten å Marieberg fullkomligt utvecklad 
och erhöll en fin smak, hvilken dock saknade den karaktäristiska kryddan. Detta må an
föras som ett bevis för sortens motståndskraft i vårt klimat.



Södermanlands-äpple.
Bild 12.

Liter atur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 26.
I Södermanland går denna frukt ofta under namnen Smultron-äpple eller Olje- 

äpple — det senare oriktigt användt, för att beteckna Södermanlands Calvill. Se Ene
roth p. 150.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen stympadt konisk, ena sidan någon gång högre. Omkretsen ojämn, utan 

att därför vara kantig.
Ögat öppet, i grund fördjupning med mycket smala, regelbundna rynkor samt 

ända till 11 mm. långa, smala, tillbakaböjda foderflikar. Kalkröret grundt och bredt.
Stjälken ungefär 2 cm. lång, hård, rödbrun, i rostfri håla, som någon gång är 

ojämn, i följd af att stjälken är intrykt.
Ytan fin, glänsande, glatt.
Färgen ljust gulgrön, solsidan under varma somrar med fin, gulröd spritning och 

strimmor.
Kärnhuset pikformadt, öppet, med många (14), flata, snedspetsiga kärnor.
Köttet hvitgrönt, mjält, saftigt; af fin, angenäm, sammansatt vinsyrlig smak. Mog

nadstid i början af oktober. Hållbar i godt skick till november, då frukten börjar bokna 
inom kärlknippena; det förskämda breder sig småningom utåt, utan att det märkes på 
fruktens yta. Samtidigt framträda ofta kanterna. Under kalla och regniga somrar upp
stå lätt regnfläckar och fina rostprickar.

Trädet växer med rund krona och rundadt spetsiga blad. Är fullkomligt härdigt 
och tämligen bördigt.

Historik och spridning. Eneroth sände åtskilliga gånger frukten till utlandets 
pomologer, men utan resultat; de kände ej sorten. Härkomsten är tillsvidare okänd. 
Det öfver hundra år gamla moderträdet till denna sort, fann Eneroth å Åkerö gård i Sö
dermanland. Huruvida det jämte öfriga träd införskrifvits från Holland, kunde Eneroth 
icke utreda, trots de trägnaste forskningar i biblioteket och arkivet å Åkerö. Arten 
är allmänt spridd i Södermanland och har visat sig härdig äfven på sådana för frukt
odling ogynsamma platser som Säfstaholm och Kesäter. Detta föranledde oss att för
söka den äfven i Finland. I Borgå skärgård har sorten odlats med mycken framgång; 
äfven invid W iborg har man planterat den, men utan att lyckas komma till godt resultat. 
Å W illniemi invid Fredriksham n har trädet varit härdigt och frukten blifvit en god 
bordsfrukt.

Egenskaper och värde. Denna sort förtjänar att odlas mera, än hvad hittills varit 
fallet. Trädet är härdigt och frukten af värde för sitt fina utseende och sin goda smak. 
Har äfven värde som handelsfrukt, emedan dess mognad inträffar på en tid, då frukt
prisen vanligen visa benägenhet att stiga.
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Williams Favorite.
Bild 13.

Literatur och synonymer: H. O. Bredsted. Dansk Pom. II, p. 289. — W illiam ’s
Favorite, W illiam ’s Early, W illiam ’s Red. Downing, The fruits and fruit-trees of America, 
1880, p. 407. — W illiam ’s Favorite. J. J. Thomas, The american fruit culturist, 1885, p. 
212. — W illiam ’s. Favourite. Hogg, The fruit manual, 1884, p. 243. — W illiam ’s Liebling. 
Oberdich, Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, IV, p. 225.

Beskrifning.

Frukten medelstor eller mindre.
Formen rundad, något afsmalnande mot ögat, stympadt konisk, snedbygd, svagt

bredkantig. Omkretsen ojämn.
Ögat delvis slutet af upprätta, breda, bruna foderflikar i grund fördjupning, om- 

gifven af fina rynkor, hvilka bildas af de breda, grunda åsar, som sträcka sig längs
fruktens sidor. Kalkröret grundt och trubbspetsadt.

Stjälken lång, brungrön, solsidan rödbrun, vid roten tjock och köttig, i grund håla, 
som nästan alltid är rostfri. Stundom förekommer dock en och annan fin roststrimma.

Ytan slät, något oljig.
Färgen matt gulgrön, solsidan eller större delen af frukten grum ligt violettröd, 

stundom täkt af oklar carmoisifärg; solsidan ganska tä tt belagd med fina, ljust omring
lade prickar, påminnande om forellfläckar. En del frukter bära fina rostprickar och strim
mor, stundom också fläckar.

Kärnhuset slutet; stora rum med talrika långa, dels slöa, dels ojämna kärnor, af 
hvilka endast få pläga vara välmatade.

Köttet hvitt, svagt skiftande i grönt, fint, ganska saftigt, mört; af en utm ärkt fin, 
kryddad smak, som påminner om renettens. God bordsfrukt. Mognadstiden i trakten af 
W iborg första dagarne af oktober, längre västerut inträffar den tidigare. Hållbarhet till 
början af november.

Trädet växer med gles krona. Bladen ganska stora, ovalformade, trubbigt såg- 
tandade. Bladstjälken och stora nerven å bladets undre sida karaktäristiskt röda. Års
skotten rödbruna, tätt besatta med långa grågula prickar. Bladskaftstöden små. Blad- 
knopparne tjocka, röda, glänsande. Trädet härdigt och ganska bördigt, trifves godt i 
kraftig lerjord.

Historik och spridning. Denna äpplesort härstammar från Amerika, där den vid 
Roxburg i närheten af Boston blifvit uppdragen från kärna. För 50 år sedan erhöll H. 
Behrens af den kände amerikanske pomologen A. I. Downing ympkvistar för Travemiinde 
trädskolors räkning. Därifrån har sorten sedermera vunnit spridning, till en början i 
norra Tyskland. Till Danmark kom den år 1856 och blef planterad i lätt sandjord, där 
den växte raskt och bar tidig frukt, som föll af, innan den mognade. I följd häraf om
planterade odlaren trädet i tung jord, där det utvecklade sig väl och bar stora och vackra
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frukter till och med under mindre gynsamma år. I den tyngre jorden sutto frukterna väl 
fast ända till skördetiden. Detta visar, att sorten för sin utveckling fordrar tung, stark 
och god jord. Detta framgår också af Downings utlåtande: „requires a strong rich soil“.

P å  slutet af 1860-talet vann arten insteg i Sverige. Eneroth ympade en profkvist 
i trakten af Linköping, där frukten blef lika utvecklad som uti norra Tyskland.

I Finland hafva vi varit i tillfälle att iakttaga arten å endast ett ställe och det så 
långt österut som å Saarela gård invid Wiborg. I början af 1880-talet införskrefs från 
Experimentalfältet Albano (Sverige) 5 st. dvärgträd af denna sort. Ehuru planterade i 
ganska tung lerjord växte träden så, att de 3:dje sommaren efter planteringen buro ganska 
talrika frukter, hvilka alla voro af den storlek, ofvanstående teckning visar. Fjärde året 
(1888) voro årsskottens spetsar frusna; det oaktadt buro träden lika god frukt, dock ej så 
rik t som föregående år.

Egenskaper och värde. Då dessa frukter nådde en så hög grad af utveckling un
der de mindre gynsamma klimatiska förhållandena i trakten omkring Wiborg, måste de 
helt säkert erhålla en mängd förträffliga egenskaper, om de odlas i längre västerut belägna 
lämpliga trädgårdar. Trädet är ett bland de härdigaste — frukten en af de mest angenäma. 
Kan därför förordas till odling öfveralt i södra delen af vårt land. Når frukten en högre 
utveckling, — hvilket man med skäl kan vänta, då den odlas under i alla afseenden 
mera gynsamma förhållanden, — kommer den att erhålla ett stort värde ej allenast för 
eget bord, utan äfven i handeln, där den kan betinga sig ett högt pris under oktober och 
november månader.

Säfstaholms-äpple.
Bild 14.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 24. — Regels Pom. I, p. 473.
Först efter det Eneroth i Trädgårds Föreningens Årsskrift för 1859 beskrifvit 

och framhållit fruktens utm ärkta egenskaper, började den vinna större spridning från 
Säfstaholms trädskolor; då hade sorten redan erhållit ett bestämdt namn, hvarför den 
undgått att i likhet med många äldre arter förvärfva sig en mängd binamn.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen å unga träds frukter är jämbred, stundom valsformad; otydliga, breda 

kan ter; å äldre träd är frukten rundad, ena sidan högre än den andra, breda kanter gående längs 
frukten och bildande ojämheter kring ögat och i stjälkhålan. Omkretsen alltid ojämn.

Ögat öppet, med i allmänhet upprätta, tillbakaböjda, trubbiga, grönfjuniga foder- 
flikar i ojämn, smal, grund fördjupning. Kalkröret grundt, spetsigt.

Stjälken kort; i smal, ojämn, rostfri håla.
Ytan mycket fin, glänsande.
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Färgen grönhvit, prickarna i skalet föga utvecklade, solsidan försedd med smala, 
mer eller mindre korta, någon gång mörkare rosenfärgade strimmor, ofta endast svag ljus 
spritning.

Kärnhuset lökformadt, öppet, med få, små, runda, tjocka kärnor.
Köttet hvitt, fint, mjält, i hög grad saftigt, af ädel kryddad smak. Blir under 

varma somrar fläckvis genomskinligt. U tm ärkt bordsfrukt. Mognadstid början af oktober. 
Hållbarhet i godt skick till slutet af samma månad, beroende af väderleksförhållandena 
och förvaringsrummet.

Under det ogynsamma året 1892 mognade frukten i trakten af Helsingfors i medlet 
af oktober och var hållbar till början af november. Dess utseende afvek från det normala. 
Grundfärgen blef mörkare, solsidan med blekare strimmor; stjälkhålan var försedd med 
roststrimmor, hvilka sträkte sig öfver fruktens sidor, hela frukten var glest beklädd med 
rostprickar. Kärnhuset blef mindre öppet med ända till 12 välmatade kärnor. Köttet 
hvitt, fint, ej så rik t saftigt, bibehöll sin ädla arom, men saknade all kryddsmak. Om 
frukten fått kvarsitta på trädet till början af oktober, i stället för att skördas redan den 
25 september, hade den troligen blifvit i det närmaste normal till både utseende och smak.

Trädet utm ärker sig genom sitt vackra regelbundna växtsätt. Kronan är hög och 
rundad, bladen runda, glest tandade. Årsskotten fina, mörkbruna, tätt belagda med ytterst 
smala, långa prickar; glest filtade, knapt utstående stöd under de små bladögonen. Trädet 
har visat sig fullkomligt härdigt i hela södra delen af Finland, österut till och med i 
trakten omkring Wiborg. Ehuru trädet endast hvartannat år lämnar riklig afkastning, 
kan man dock årligen vänta sig någon skörd. Detta träd tyckes trifvas i alt slags jord; 
i mycket tung lerjord lider det likväl ofta af barktrånghet.

En egenskap, som ej bör förbigås, är trädets ovanliga härdighet mot yttre skador. 
Vi hafva varit i tillfälle att se en stam med flera långa och breda sår, hvilka inom jäm 
förelsevis kort tid grodde igen efter en vanlig sårbehandling, medan träd af andra arter 
dogo ut på grund af mindre sår. Under sjukdomen var trädet ej synnerligen medtaget, 
Barken är å de yngre grenarne karaktäristiskt ljus.

Historik och spridning. Arten har uppstått af kärnsådd i medlet af 1830-talet å 
Säfstaholms gods i Södermanland i Sverige. Dåvarande trädgårdsmästaren å godset, en 
tysk vid namn Wrongstein, som uppdrog fröplantorna, fäste sin uppmärksam het vid denna 
telning och utflyttade den till en aflägsen plats i trädgården. W. lämnade snart tjänsten, 
men trädet öfvertogs af efterträdaren, som fortfarande ägnade det en omsorgsfull vård. 
Telningen växte upp och gaf på 1840-talet en öfver förväntan god frukt. Sorten spreds 
till en början genom ympkvistar till de ställen (se Eneroth, p. 25.) — Ujung, Finspång och 
Strängnäs — där Eneroth på 1860-talet fann frukter af denna art, ehuru han viste, att 
dessa träd icke utgått från Säfstaholms trädskola, som var af betydligt yngre datum, än 
de funna trädens ålder utvisade.

I Eneroths Pomologi p. 24 finner man utom en beskrifning af frukten en kortare 
historik öfver dess spridning samt några ord om det höga värde, författaren gifver den 
såsom den „ädlaste bordsfrukt för september11. Sedan ofvannämda arbete utkom (1864) 
har fruktens anseende ingalunda minskats utan snarare tvärtom. På 1870-talet företog 
sig trädgårdsmästaren på Säfstaholm, G. Nilson, att i stor skala förädla denna sort 
och att sprida den i Sverige, Finland, Danmark m. fl. länder. I  Sverige påträffar man 
knapt någon enda trädgård, nordligast i Gefleborgs län, som ej kan uppvisa ett Säfsta- 
holms-äppleträd, och där icke fruktens godhet med beröm omtalas.

I Wibyholms kalkgrund blef frukten stor och nästan alltid fläckvis genomskinlig-



I Finland hafva vi varit i tillfälle att se frukter från flere ställen inom Nylands
län. Öfveralt hafva de utvecklat sig väl och blifvit fullkomligt jämgoda med de å
Säfstaholm odlade. Från Borgå skärgård erhöllo vi hösten 1887 ovanligt stora och vackra 
frukter, mycket saftiga och fläckvis klara. Träden växte i sandjord.

På Björkudden finnas 4 träd, planterade i tung jord, hvilka äro kraftiga, trifvas 
väl och årligen gifva utbildade ehuru föga talrika frukter.

Å Lepola villa invid Träskända station har denna sort i många år odlats till full
komlig belåtenhet för odlaren, som prisar dess härdighet. Gifver frukt hvarje höst, men 
blott hvartannat år i större mängd.

I Wiborg skördades hösten 1887—88 vackra frukter af unga träd, planterade i 
tung jord. De kunde icke nedtagas förr än sista dagarne af september och voro full
komligt mogna i medlet af oktober; alltid goda till smaken. Hos oss tyckes denna sort
vara en tidig höstfrukt.

Egenskaper och värde. Få arter hafva hos oss på så kort tid vunnit lika stor 
spridning som denna, men få lämpa sig också så väl för våra förhållanden. Ehuru trä
det ej är så bördigt, man skulle önska, äro dess öfriga egenskaper så öfvervägande goda, 
att det förtjänar en plats i hvarje trädgård såväl vid torp som herrgårdar. Frukten, som 
tål transport, torde under oktober månad kunna blifva en god handelsvara.
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Pippin Newton.
Bild 15.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen plattadt äggrund, stundom stympadt konisk. Omkretsen, som vanligen är 

rund, kan emellanåt vara ojämn med 4 utbildade åsar, så att frukten i tvärsnittet synes 
vara nära nog fyrkantig.

Ögat slutet af breda, spetsiga, gröna foderflikar i grund, vågig fördjupning, i 
hvilken ofta ytterst fina rostprickar och någon gång regnfläckar förekomma. Kalkröret 
djupt, smalt; når det öppna axelrörets spets.

Stjälkens längd framgår af ofvanstående teckning, — blir stundom något längre, 
hård, grön, å solsidan röd; i djup håla med vacker rödbrun rostrosett.

Ytan mycket glatt, fin.
Färgen gul, något skiftande i grönt, stora prickar öfver hela frukten; solsidan 

öfvertäkt af matt carmoisi färg, ofta klar, stundom med några ljusröda prickar.
Kärnhuset slutet, med 8 tjocka, flata, välmatade kärnor.
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Köttet hvitgrönt, löst, rikt på saft; af en angenäm smak, påminnande om Ananas- 
smultron. Den kryddade aromen gifver sorten högt värde som bordsfrukt, Mogen i slutet 
af oktober. Hållbar en månad.

Trädets växtsätt är kraftigt, vackert, regelbundet med upprätta grenar; årsskotten 
klent bygda i förhållande till de grofva grenarne, rödbruna, sträft fjuniga, tä tt belagda 
med gula prickar. Bladen ljusa, hjärtformiga. Trädet är ovanligt vackert, passar till
prydnad på gräsplaner, är härdigt och trifves väl i sandjord.

Historik och spridning. Artens tidigaste historia känna vi ej; att döma af namnet 
torde den antagligen vara en af de många engelska sorter, hvilka på grund af sina fram
stående egenskaper blifvit öfverförda till Tysklands trädskolor, hvarifrån de vunnit sprid
ning till andra länder, bland dem äfven till Finland. Till professor Sahlbergs stora 
trädgård vid Huvitus (Yläne socken) inkom trädet på J840-talet och blef snart bemärkt 
såväl för sitt vackra utseende som för sina fina, kryddade frukter. Förökad i därvarande 
trädskola, finner man arten numera i mången trädgård inom Åbo län. Regel har till 
Petersburgs pomologiska trädgård erhållit Pippin Newton från Hort. Soc. i London och 
Pippin yellow Newton från Oberdiech i Hannover; han har ingen annan erfarenhet att om
nämna, än att trädet toppfrös under de ogynsamma åren 1866 —67. (Regel, Pomologi I, 
p. 463).

Egenskaper och värde hafva hos denna sort visat sig så synnerligen framstående, 
att m an ej kan underlåta att egna den nödig uppmärksamhet.

Då arten i vårt land under många år visat sig härdig och gifvit fullt utvecklade
frukter, vore det skäl att i större skala försöka sig på odling af densamma. Detta våga 
vi tillråda, då vi äro fullt förvissade om, att fruktens utseende och fina smak skola betinga 
sig ett högt pris och fullt ersätta odlaren hans möda.

Bj örkviks-äpple.
Bild 16.

Eneroths Pom. II, p. 149.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen rundad, något afsmalnande mot ögat; ena sidan karaktäristisk genom sin 

stora svulst^ eller vanligen igenfylda håla; knapt skönjbara kanter. Omkretsen ojämn.
Ögat i grund, jäm nrynkig fördjupning med vid basen breda, långa, spetsiga foder- 

flikar, liggande öfver ögat. Kalkröret trubbspetsadt.
Stjälken tjock, köttig, röd, snedt in trykt i den fylda hålan eller i svulsten.
Ytan glatt, glänsande.
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Färg-en vid fullkomlig mognad hvitgrön, med fina ljust omringlade prickar, sol
sidan med oklar, tät, sammanflytande spritning, som sträcker sig ända ned på svulsten 
och stjälken; prickarna på solsidan omgifvas af mörkare röd skiftning. Under det ogyn
samma året 1892 öfvergick en stor del af prickarna till rost, dessutom uppstod en och 
annan fin roststrimma på fruktens sidor.

Kärnhuset hjärtformadt, till en del öppet med många (12), stora, flata kärnor.
Köttet vid fullkomlig mognad hvitt, skiftande i grönt, saftigt, luckert, af svag, 

syrlig smak. Under gynsamma år har frukten små klara fläckar, påminnande om hvit 
Astrakan. U tm ärkt hushållsfrukt. Mogen i oktober. Hållbar i godt skick till december.

Trädets växtsätt pyramidformadt, glest, med kraftiga grenar, hvilka sätta tätt 
med fruktsporrar. Bladen tjocka, mörka, långsträkta, spetsiga, sågtandade. Årsskotten 
brunröda, glänsande, glest försedda med långa, runda, ljusa prickar, bladögonen glän
sande. Trädet trifves bra i lerjord. Det utvecklar sig ganska väl äfven å skuggiga platser. 
Bördigheten jämn, aldrig rik; trädet bär frukt hvarje år.

Historik och utbredning. Sorten är enligt Eneroth af okändt ursprung. Af sekel
gammal odling fann han den endast å Björkviks gård i Östergötland. Numera spridd i 
mellersta Sverige genom de flesta trädskolor.

Till Björkudden (i Sibbo socken) är sorten införd från Säfstaholms trädskola i 
Södermanland (Sverige).

Egenskaper och värde. Har å Björkudden häfdat sitt anseende som ypperlig 
hushållsfrukt. Under det ogynsamma året 1892 blef frukten såväl till det yttre som inre 
fullkomligt utbildad, hvarjämte trädet gaf en jämförelsevis rik skörd. Kan odlas ej alle
nast i södra delen, utan äfven rätt långt inåt landet. Frukten öfverträffar alla de „mat- 
äpplen“, hvilka under november månad utbjudas på salutorget i Helsingfors. Bör därför 
kunna betinga sig ett ganska högt pris.

Svensk Rosenhäger.
Bild 17.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 52. — Rosenhäger. Lundströms
Trädgårdsb., p. 192. — Dansk Rosenhäger. Eneroths Pom., p. 109. — Svensk Rosenhäger. 
Regels Pom. I, p. 472. — Schwedischer Rosenhäger. Illustr. Handb. der Obstk., IV N:o 
472. — Rosenhaeger. Bredsted, Dansk Pom. II, p. 63.

Namnet, liksom frukten, härstammar från norra Tyskland, hvarifrån arten kommit 
till Sverige och småningom vunnit alt större och större spridning. På grund af att 
namnet Rosenhäger funnits i en i Upsala befintlig handskrift från 1600-talet, antager Ene
roth, att sorten importerats till Sverige redan för mycket lång tid sedan. Denna förmodan 
vinner bekräftelse, då man tager i betraktande de många synonyma namn, fruktarten un
der tidernas lopp erhållit. En mängd sådana namn tillfaller vanligen en fruktsort, som
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under långa tider odlas i skilda trakter, utan att man brytt sig om att taga reda på eller 
fästa i minnet det namn, hvilket frukten ursprungligen burit. Endast vid några egendo
mar i Södermanland har man bibehållit namnet Rosenhäger.

För att skilja denna art från den i Tyskland och Danmark odlade, i många afseen
den olika Rosenhägern, tilläde Eneroth ordet svensk såsom betecknande för denna sort.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen rundad, något afsmalnande mot ögat med breda åsar gående långs fruk

ten. Omkretsen mycket ojämn.
Ögat, som är öppet, täckes delvis af de öfver detsamma liggande smala foderfli- 

karna. Det befinner sig i vid fördjupning, fyld med stora svulster, framkallade af åsarna. 
Kalkröret karaktäristiskt bredt och djupt.

Stjälken kort, brun, stundom köttig och i så fall af grön färg, sitter i åsig, jämn 
håla med ljusbrun rosett.

Ytan täckes med doft, så länge frukten kvarsitter på trädet. För öfrigt är den 
glänsande fin samt oljig under mognadstiden.

Färgen hvitgröngul, solsidan eller större delen af frukten färgad af blandad rosen- 
och carmoisifärg; prickarna med ljusare omkrets, stundom finnas endast fina rostprickar; 
ett och annat smalt, mörkare färgadt band löper längs frukten.

Kärnhuset stort, lökformadt med smala öppna rum, som inrymma några karaktä
ristiskt långa, smala, tunna, mörkbruna kärnor.

Köttet välluktande, fint, mjält, hvitt, med rodnad under huden, kring kalkröret 
samt kärlknippena. Smaken ovanligt rik med stark, ädel arom. Vid fullkomlig utveck
ling den ypperligaste bordsfrukt. Mogen i oktober. Hållbar till medlet af december.

Trädet växer kraftigt, har rund, gles, regelbunden krona samt starka, raka grenar 
och kvistar med egendomlig grå bark. Bladen stora, rundade, mörkgröna, sågtandade. 
Årsskotten mörkt carmoisibruna, glest besatta med ytterst fina, gulhvita prickar. Bladskaft
stöden föga utstående; bladögonen filtade.

Trädet är härdigt i hela sydvästra delen af landet och trifs bäst i lätt sandmylla. 
Bördigheten är ganska stor. Trädet är synnerligen känsligt för stötar och slag, som lätt 
framkalla sår, hvilka hämma utvecklingen. Det minsta sår får icke föraktas, utan bör 
ägnas ordentlig och omsorgsfull vård.

Historik och spridning. Oaktadt Eneroth flere år å rad ej allenast från stamträd, 
utan äfven från spalierer utsände frukter till Oberdiech i Tyskland, lyckades han ej utreda 
denna arts identitet med någon känd utländsk pomologisk sort.

Antagligen har den sedan sekler till Sverige införda Rosenhägern genom gynsam 
kultur i de nya förhållandena utvecklat sig till, hvad den nu är: en själfständig svensk 
sort, så utm ärkt i alla afseenden, att den nu gäller för att vara „Sveriges ädlaste frukt“ 
och räknas till Oallvillernas grupp.

Eneroth ställer frukten mycket högt och anser att, om man odlar endast trenne 
träd i sin fruktträdgård, ett af dessa bör vara Rosenhäger.

På Wibyholm funnos flere träd af denna sort. Den utveckling frukten där upp
nådde öfverträffade alla de frukter, vi varit i tillfälle att profva å flere för fruktkultur



lämpliga platser inom Södermanland. På grund af erfarenheter, gjorda vid odlingen 
af denna sort, insåg man tydligt, att varm kalkgrund bidrager till fruktens högsta 
utveckling.

Vid Säfstaholm, — ett till sitt läge i alla afseenden för fruktodling ogynsamt ställe 
— blefvo frukterna till det yttre typiska, men erhöllo aldrig samma rika, ädla smak, som 
de å kalkgrund uppdragna. Nordligare än i Gräfieborgs län har man ej odlat sorten.

Till Finland inhämtades arten redan under förra seklet, då de första exemplaren 
anlände till den på 1760-talet nyanlagda trädgården å Fagervik, där denna frukt fortfa
rande odlas med stor framgång. De frukter, hvilka blifvit oss tillsända, hafva varit ty
piska till färg och smak, men af en märkvärdig toppig form.

Äfven å Svartå har sorten utvecklat sig typiskt, där utmärker den sig framföralt 
genom sin vackra färg.

I  början af detta århundrade funnos på Åminne i Halikko stora träd, hvilka 
gåfvo rikt med vackra frukter.

Vid Kustö gård finnes ett gammalt träd, som de senare åren blifvit föryngradt ge
nom skicklig beskärning.

A lt detta tyder på att Rosenhäger länge odlats i Finland.
Vid Huvitus skördades 1876 de vackraste frukter, vi sett i Finland. Oaktadt trä

det stod planteradt i grof grusjord, var det friskt och frukten typiskt vacker; smaken var 
särdeles fin och påminde om de i mellersta Sverige skördade. Blott de i W ibyholms kalk
grund odlade frukterna hafva vi ej sett öfverträffade, hvarken i Sverige eller Finland.

I närheten af Helsingfors odlas denna äpplesort å åtskilliga ställen och med gan
ska god framgång. Frukten, som här i allmänhet är af medelstorlek och därunder, är 
dock vacker och fin till smaken.

Vid Gammelby gård odlade afl. Öfverste Nyberg på 1830-talet frukten å spalier. 
Den blef stor och vacker, samt betalades under november och december månader i 
Helsingfors med 2 Rub. kappen — ett för den tiden ensamstående högt pris.

Vid Lepola villa (Thusby s:n) odlas flere träd af denna sort; de äro de vackraste 
vi sett i trakten af Helsingfors.

Vid Björkudden finnes sorten planterad i lerjord. Trädet är vackert och med sin 
regelbundna krona en prydnad för platsen. Det erhöll för några år sedan på stam
men ett par kräftsår, hvilka hämmade fruktsättningen och hela trädets trefnad; alt efter 
som såren helnade, begynte fruktsättningen ånyo.

Ostligast har sorten med framgång odlats å Willniemi invid Fredrikshamn. Där 
uppnår frukten knapt medelstorlek, men har dock sin karaktäristiska form, färg och 
smak. Ställets ägares erfarenhet har visat, att sorten framför alt fordrar sandjord för 
sin utveckling.

Å Saarela invid Wiborg planterades 2:ne träd af denna sort, men under de 
få ganska gynsamma år vi observerade dem, visade de aldrig trefnad. Årsskotten 
bortfröso årligen. För att sorten där må kunna utveckla sig normalt, måste den er
hålla skyddad plats, varmt och tort läge samt lätt och kraftig jord. Synes den det 
oaktadt icke trifvas, är det bäst att utesluta den ur odlingen i östra delen af Wi- 
borgs län.

Ej häller il Petersburgs pomologiska trädgård tyckes arten finna någon trefnad, utan 
visar sig ömtålig. Ej allenast årsskotten, u tan  äfven den äldre veden har årligen lidit af 
de långa och kalla vintrarna.



58

Egenskaper och värde. Denna sort är — såsom här ofvan nämdes — redan 
länge odlad i F inland och därigenom väl känd för fruktodlarene i sydvästra delen af lan
det. Som erfarenheten visat — trifves den äfven ganska bra i södra delen af Nylands 
län, så att man trygt kan gifva den en plats i hvarje herregårdsträdgård, där man är 
i tillfälle att akta trädet för yttre våld, hvilket tyckes vara en viktig faktor för denna arts 
trefnad. Fruktens vid normal utveckling vackra utseende i förening med dess framstående 
inre egenskaper samt dess mognad i november hafva gjort den känd som en handelsfrukt 
af högt värde.

Ringstads-äpple.
Bild 18.

Eneroths Pom. II, p. 50.

Namnet efter Ringstad gård i Östergötland.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen oregelbunden, konisk, snedt bygd med ena sidan högre; bredkantig hvar

igenom omkretsen är ojämn.
Ögat delvis öppet, med långa foderflikar, i grund och smal fördjupning, som är 

fyld af svulster. Kalkröret litet; å mindre frukter stundom smalt och djupt.
Stjälken 20 mm lång, hård; i ganska djup håla med blek rostrosett, stund

om rostfri.
Ytan fin, glänsande, fet.
Färgen gulgrön, solsidan med brunröda flammor, afslutade vid kanten med små 

strimmor; mörkt omringlade fina prickar öfver hela frukten.
Kärnhuset lökformadt, öppet, med 9 dels tjocka dels flata kärnor.
Köttet hvitt, under skalet skiftande i grönt, fint, mjält, af angenäm sötsyrlig smak, 

som under gynsamma år erhåller en fin kryddaktig arom.
Mognadstid — november. Hållbarhet — ej öfver december.
Under 1892 blef frukten till det yttre fullkomligt utvecklad, men smaken 

föreföll rå.
Trädet växer kraftigt, har rundad krona och tä tt sittande stora blad. Års

skotten äro långa, fina, rödbruna, glänsande, tätt beklädda med fina, långdragna, gulhvita 
prickar. Föga utstående bladskaftstöd.



Historik och spridning*. Eneroth fann frukten å Ringstad gård, hvars dåvarande 
ägare D. Lönnberg gjorde honom uppmärksam på dess utm ärkta egenskaper. Frukten 
sändes till utlandets pomologer, men de kände den ej. Superintendenten Oberdich i 
Hannover ansåg den vara genuint svensk. Den prisas öfveralt för sin rika och jämna 
bördighet

I Finland hafva vi på Björkudden iakttagit endast frukten af ett 15 år gammalt 
träd, som visat sig fullkomligt härdigt, ehuru jordmånen är något tung. Bördigheten är 
ej stor, men denna art är kanske en af dem, som ej gifva rikare skördar, innan trädet 
uppnått en högre ålder.

Svensk Vinterpostof.
Bild 19.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 126. — Vintergylling. A. Lund
ströms Trädgårdsb., p. 193. — Illust. Handb. der Obstk. VIII, N:o 648. — Regels Pom. 
I, p. 459.

I Södermanland i Sverige går frukten ofta under namn af Vintergylling eller 
Vinterastrakan, men den allmännast förekommande benämningen är Grågylling, hvilken 
Eneroth bort bibehålla, emedan den troligen aldrig kommer att utträngas af det pomolo
giska namnet Vinterpostof. Äfven hos oss i F inland är namnet Grågylling mycket 
allmänt.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen rundadt konisk, stundom högbygd och då rundadt äggrund, alltid mera 

bred än hög, svagt kantig. Omkretsen ojämn.
Ögat delvis slutet af vid basen breda, spetsiga foderflikar i grund, ojämn och ryn- 

kig fördjupning. Kalkröret djupt, kägelformadt.
Stjälken hård, i djup, smal håla, hvars inre del är täkt med svag rost; stundom 

sträcker sig rosten till hålans kanter.
Ytan torr, glänsande.
Färgen gröngul, solsidan med fin carmoisispritning, å hvilken smala strimmor 

samt glesa prickar k lart framträda.
Kärnhuset lökformadt, öppet, innehåller många tjocka, karaktäristiskt finspetsiga, 

alltid matade kärnor.
Köttet grönhvitt, saftigt, af angenäm, svagt vinsyrlig smak utan all krydda. Under 

gynsamma år lämnar denna art hos oss en god bordsfrukt. Mognadstid slutet af november. 
Hållbarhet till januari, beror dock af fruktens nedtagning och förvaring.



Trädets växtsätt. Ovanligt utbredd, oregelbunden, gles krona. Grenarna nedåt 
böjda. Bladen ofvanpå glänsande gröna, å undre sidan ljusgrå, filtade. Årsskotten tjocka, 
chokoladbruna, filtade, glest besatta med aflånga prickar, utstående bladskaftstöd; blad
ögonen små, filtade. Det mest karaktäristiska för trädet är dess vridna stam. Trifs lika 
godt i ler- som sandjord, är härdigt och gifver något frukt hvarje höst, men blott hvart- 
annat år i större mängd. Stammen bör alltid vara minst 1 meter hög, ty grenarna böja 
sig af fruktens tyngd småningom nedåt och nå slutligen marken, hvilket förorsakar 
många svårigheter. På det att frukten måtte nå sin fullkomliga utveckling på trädet, 
bör man ej skörda den förr än omkring medlet af oktober; hållbarheten beror i väsentlig 
grad af tiden och sättet för insamlingen.

Historik och spridning. Utredningen af denna frukts historia kostade Eneroth 
tvänne resor till Tyskland samt flere års arbete och resor inom eget land. Dock vann 
han aldrig någon bestämd åsikt om trakten hvarifrån, sättet huru och tiden när frukten 
kommit till Sverige. P å  goda grunder antager han emellertid, att den är en af de älsta 
inom Sverige för närvarande odlade sorter. Då frukter, som blifvit sända till Tysk
lands och Frankrikes pomologer, af dessa ej blifvit erkända hvarken som tyska eller fran
ska, antager han denna vara den art, som på 1500-talet inkom från Frankrike under nam
net Postophe d’hiver. Med denna frukt synes den svenska Vinterpostofen vara besläktad- 
Den har under sekellång kultur utvecklat sig i Sverige och blifvit, hvad den nu är, en 
själfständig svensk Vinterpostof.

Den odlas allm änt inom hela södra och mellersta delen af landet, men synes ej 
trifvas nordligare, än i Gäfleborgs län.

Till Finland inkom denna sort under förra seklet till Fagervik, där den ännu i dag 
förekommer som en af de bästa på stället.

Professor Sahlberg införskref Vinterpostofen till sin stora fruktträdgård vid Huvitus. 
Den visade sig härdig och mycket bördig samt värderades högt af odlaren, förökades och 
planterades vid Huvitus gård, där den fortfarande finnes. Med nuvarande förbättrade 
kommunikationer torde den blifva af stor ekonomisk betydelse för platsen. Å dessa 
tvänne egendomar, Fagervik och Huvitus, hafva vi sett de vackraste, inom Finland odlade, 
frukter af denna sort, fullt jämgoda med de i mellersta Sverige odlade. A ntagligt är, att 
frukten blir lika utm ärkt nästan öfveralt i sydvästra delen af landet.

På Svartå har den odlats länge och med framgång, samt sprides från därvarande 
trädskolor.

Å Hagalund invid Helsingfors har man skördat utm ärkta frukter.
Å Björkudden finnes ett par träd, som endast 10 år vuxit på platsen. De hafva 

utvecklat sig kraftigt, gifvit rikligt med vackra frukter; t. o. m. under år 1892 var skör
den ganska rik.

Å Lepola invid Träskända station har redan i flere år skördats Vinterpostof af ut
m ärkt beskaffenhet, medelstora, typiska till utseende och smak. Skörden har äfven där 
varit riklig.

Längre österut finnes sorten å Willniemi invid Fredrikshamn. Enligt annotatio- 
ner, gjorda af ägaren Öfverste Melart, är den „härdig, en af de ädlaste“.

Å Saarela visade de unga träden, planterade i tung jord fullkomlig trefnad — 
och bildade talrika fruktsporrar under de tre år jag vårdade dem efter planteringen.

I Petersburgs pomologiska trädgård har sorten visat sig fullkomligt härdig utom 
vintern 1866—67, då årsskotten nedfröso.

___ 60
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Egenskaper och värde. Ädlare och finare äpplen kunna vi visst odla, men knap
past någon art, som kan jämföras med denna i härdighet och bördighet. Trädet gifver 
årligen frukt, hvartannat år hafva vi funnit skörden särdeles rik. Till och med un
der 1892 blef frukten till det yttre fullkomligt utbildad; om den fått hänga på trä
det till slutet af oktober, hade den troligen blifvit god äfven till det inre. För sitt utse
ende och sin mognadstid, som inträffar i december, bör denna frukt bli af stort handels- 
värde å marknaden vid jultiden. Den är alltid en utmärkt hushållsfrukt och betalar sig 
allra bäst just som sådan. En äpplesort med så många goda egenskaper kan man ej 
nog förorda till allmän odling hos oss i södra delen af landet; på grund af trädets 
härdighet i Wiborg och Petersburg bör man i vårt land kunna odla det ganska 
långt norrut.

Formerna äro hos oss ganska föränderliga. I östra Finland blir frukten ofta medel
stor, rundadt bred, utan kanter; stundom är den konisk och kantig, ibland äggrundad. 
Hvilken form frukten än må hafva, äro kärnhuset och kärnorna alltid så karaktäristiska, 
att man därpå lätt igenkänner arten.

Liökäpple.
Bild 20.

Literatur och synonymer: Eneroths Pom. II, p. 61—158. — Zvviebel-Borsdorffer.
Lundströms Trädgårdsb., p. 197. — Luikenapfel. Regels Pom. I, p. 458. — Luiken-Apfel. 
Illust. Handb. der Obstk. I, N:o 71. — Luiken. Bredsteds Dansk Pom. II, 463. — Luiken
apfel, Ludwigsapfel. E. Lucas, W erthvolle Obstsorten IV, 1872, p. 37. — Luikenapfel. 
Engelbrecht, Apfelsorten (1889), p. 668. — Luiken. André Leroy, Dictionnaire de pomo
logi, N:o 257.

Beskrifning.

Frukten under medelstorlek.
Formen plattadt äggrund, utan några kanter eller åsar. Omkretsen nästan rund.
Ögat bredt, öppet, med korta, delvis tillbakaböjda foderflikar i glatt, finrynkig, 

vid fördjupning. Kalkröret litet, grundt, skålformadt.
Stjälken kort, blir å äldre träd närmare 3 cm lång — i djup håla med 

ljus rostrosett.
Ytan slät, glänsande, något oljig.
Färgen gul, skiftande i grönt, solsidan svagt carmin-färgad, glest besatt med ljust- 

omringlade prickar samt en och annan slät, växtartad upphöjning, stundom någon regnfläck.
Kärnhuset lökformadt med slutna rum och många flata, välmatade kärnor.
Köttet hvitgult, fint, fast; af ren, syrlig smak. U tm ärkt hushållsfrukt. Mognadstid 

november. Hållbar till februari.
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Växtsättet. Trädet växer oregelbundet med utbredda grenar, hvilkas spetsar böja 
sig nedåt. Bladen ej särdeles stora, äggformiga, trubbigt tandade. Årsskotten, hvilka 
mogna hvarje år, äro fina, mörkt rödbruna, glest filtade med fina, gula prickar. Ehuru 
det träd, vi varit i tillfälle undersöka, var ganska svårt såradt, bar det rik t med 
frukt; vi kunna dock ej säga om bördigheten var lika hvarje år. Man uppgaf, att trädet 
var 15 år gammalt, innan det började gifva frukt i större mängd.

Historik och spridning. Den framstående pomologen Edw. Lucas meddelar i sitt 
arbete: „W erth volle Obstsorten“ intressanta bidrag till artens historik: „Denna är en af 
de mest kända och spridda äpplesorterna i Wiirtemberg. I äldre pomologiska arbeten 
kallas denna frukt Ludvigsäpplet; i början af detta århundrade ändrades namnet till 
Louis Luiken, hvilket senare namn bibehållit sig pomologiskt44. Man anser namnet här
leda sig från en vinodlare familj Luik, bosatt i Esslingen.

E tt tillfälligt bidrag till fruktens historik gifves af André Leroy, som säger: „1 det 
17:de århundradet fans hos oss en äpplesort Louys, som blef omtalad och beskrifven af 
munken Claude Saint Etienne, pag. 213 i hans Nouvelle instruction pour connaitre les bons 
fruits“.

Lucas anser det vara osäkert, huruvida detta fruktslag är identiskt med de lika- 
benämda frukter han år 1866 erhöll från Hannover. Han påpekar, att tyskarna, hvilka 
odla sorten under namn af Louis (Ludvid) med binamnet Luiken, icke anse den för g e 
nuint tysk.

I WUrtemberg är denna äpplesort högt värderad för sin ofantliga bördighet och sin 
sällsynta härdighet. Trädet trifves väl i det mest råa, lågländta, frostömma läge och är oak
tadt ogynsamma förhållanden alltid lika bördigt. Frukten räknas till bordsfrukter, men 
af andra rangen; anses inom hushållet utm ärkt till mos och torkning, samt röner stor 
efterfrågan på marknaden. Man har exempel på att skörden från ett träd kan stiga till 
20 a 30 centner årligen, hvilket ej är underligt, då kronan uppnår en ovanlig storlek. Orsa
ken härtill ligger i trädets egendomlighet att föryngra sig själft genom de ta lrika  kvistar, 
som årligen utväxa från de äldre grenarna. De unga kvistarna växa till en början lodrätt 
i höjden, men böja sig senare nedåt. Denna själfföryngring är orsaken till, att trädet 
utan någon synnerlig vård gifver rik t med frukt samt når en hög ålder. Trädet blom
mar mycket sent.

I Danmark är sorten tillsvidare föga känd och odlod. Bredsted förordar den isyn
nerhet för allmogens trädgårdar, där trädet genom sina ofvan omnämda egenskaper vore 
särdeles läm pligt och småningom skulle uttränga alla de för närvarande i dessa träd
gårdar odlade dåliga arterna.

I Sverige har Lökäpplet icke vunnit så stor spridning som det skulle förtjäna. Ene
roth trodde orsaken härtill vara, att odlarens tålamod för mycket pröfvas af medvetandet 
om, att trädet först vid 15 å 20 års ålder börjar gifva frukt i större mängd.

I Petersburgs pomologiska trädgård har Regel odlat sorten i ganska stor skala, 
men med ringa resultat. Träden ledo årligen af kölden, under mycket stränga vintrar 
nedfröso de nästan helt och hållet.
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Det enda exemplar af denna sort, vi i Finland varit i tillfälle att pröfva, fans vid 
Huvitus (Yläne s:n), dit det inkommit bland de träd, hvilka Professor Sahlberg för sin 
stora frukträdgårdsanläggning införskrifvit från Booths trädskola invid Lubeck. Under 
de få år, vi observerade frukten, blef den alltid lika stor, som teckningen utvisar, samt
uppskattades så högt, att man ansåg den väl värd att odlas i vida kretsar.

Äfven å Svartå finnes ett så kalladt „Svartå lökäppleträd“, som bär goda
frukter. Detta synes emellertid vara en art, som ej öfverensstämmer med det af 
oss beskrifna Lökäpplet, och hviken torde lämpa sig för en vidsträkt spridning i 
vårt land.

Egenskaper och värde. Om denna fruktsorts egenskaper har man tillsvidare 
här i Finland alldeles för ringa erfarenhet, för att kunna förorda den till allmännare 
odling. Då vårt land saknar en pomologisk trädgård, vore det önskligt, att Lök
äpplet intoges till odling i privata trädgårdar, där man kunde gifva det omsorgsfull 
vård, på det man skulle komma till kännedom om, huruvida frukten här skulle er
hålla närmelsevis samma egenskaper, som det W iirtembergska Lökäpplet. Kunde fruk
ten nå en god utveckling i vårt land, blefve den af stort värde och kunde hos 
oss, i likhet med förhållandet i Tyskland och Danmark, lämpa sig för allmoge
trädgårdar.

Åkerö-äpple.
Bild 21.

Literatur och synonymer: Eneroths Pomologi II, p. 135. — Åkeroaeblet. H. C.
Bredsted II, p. 393.

Namnet efter Åkerö gård i Södermanland.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen högbygd, lä tt igenkänlig, karaktäristiskt valsformad, bredare vid basen, 

ena sidan högre, svagt bredkantig. Omkretsen ojämn.
Ögat slutet af tjocka trubbspetsiga foderflikar i grund, ojämn, finrynkig fördjup

ning. Kalkröret bredt, smaispetsigt.
Stjälken lång, fin, hård, brun; fyld håla med för ögat knapt skönjbara, fina, ljusa 

roststreck; stundom förekommer stjälksvulst.
Ytan fin, slät, glänsande. Skalet tunt, hårdt.
Färgen gulgrön, solsidan täkt med tegelröd färg, å hvilken teckna sig fina prickar 

och strimmor i rosenfärg.
Kärnhuset stort med några tjocka, finspetsiga delvis slöa kärnor.
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Köttet hvitt, skiftande i grönt, mycket saftigt, mört; med sötma rikt blandad, egen
domlig, men utm ärkt behaglig smak. Fin bordsfrukt. Mogen i januari. Hållbar till 
april, då frukten visat sig fullkomligt frisk såväl till utseende som smak.

Trädet växer kraftigt och prydligt med upprätta grenar. Bladen kortskaftade, run
dade, mörka. Årsskotten tjocka, starka, mörkt chokoladbruna, glest finprickiga; utstå
ende bladskaftstöd. Trädet är fullkomligt härdigt och ganska bördigt. Föredrager 
sandblandad eller lättare jord; går äfven i lerjord, men gifver då mindre frukt.

Historik och spridning*. Hemma från Sverige. På Akerö gård i Södermanland 
förekommer ett jätteträd. Då Eneroth ej fann frukten identisk med någon utländsk äpple
sort, gaf han den namn efter det gods, där den växte. Numera torde arten vara spridd så 
godt som öfver hela Sverige; öfveralt är trädet omtykt och prisadt för sin härdighet, sin 
bördighet och sin fina sm ak; i synnerhet vinner den långvariga hållbarheten allmänt erkän
nande. Eneroth ställer Åkeröäpplet i värde t. o. m. framom Gravensteiner och Svensk 
Vinterpostof. Sedan han i slutet af 1850-talet fäst uppmärksamheten på denna sorts ut
märkta egenskaper, vann den snart en ganska allmän spridning och odlas numera till 
och med så långt norrut som i Gäfieborgs län.

I Finland torde ifrågavarande fruktslag icke länge varit odladt att döma däraf, 
att man aldrig hos oss funnit några gamla exemplar. Ostligast har man planterat 
arten å Saarela invid W iborg; där voro de unga träden fullkomligt härdiga under de tre 
år, vi vårdade dem; årsskotten mognade, ehuru träden stodo i ganska tung jord och öppet 
läge. Yi äro förvissade om, att frukten skulle utveckla sig i denna del af landet, blott 
trädet erhölle en hög, varm och skyddad plats.

Å Willniemi invid Fredriksham n finnes ett träd, som stått omkring 30 år på plat
sen; enligt gjorda annotationer har det visat sig „härdigt och ganska bördigt; frukten är 
utm ärkt vacker, och mogen i december, hållbar till våren“. — Frukten blir ej stor, 
hvartill orsaken ligger i den torra sandiga jord, i hvilken trädet är planteradt.

Äfven å Kinttula odlas sorten med framgång.
I närheten af Helsingfors finnas flere ställen, där man redan i många år skördat 

vackra och fullkomligt utbildade frukter, ss. Wirvik, Haikko, Lepola, Westerkulla, Björk
udden m. fl.

Å Svartå odlas denna sort sedan lång tid tillbaka. Godsets ägare Baron Linder, 
en fruktkännare, å hvars uttalanden stort afseende måste fästas, påstår att Äkerö-äpplet 
är fullkomligt lik t eller identiskt med en krim sk sort.

Vi hafva erfarit, att arten odlas med synnerlig framgång på längre västerut be
lägna platser.

Eg*enskaper och värde. På grund af de erfarenheter, vi hafva gjort angående 
denna frukts trefnad och utveckling i hela södra delen af vårt land, kunna vi förutsäga 
den en stor framtida spridning. Trädets härdighet och de rika skördar det lämnar, fruk
tens fina smak och isynnerhet dess hållbarhet långt in på vintern, göra denna till en af 
de mest värdefulla äpplesorterna inom den finska pomologin. Som handelsfrukt blir den 
af högt värde, då man efter ändamålsenlig och omsorgsfull vinterförvaring kan försälja 
den som bordsfrukt i mars och april. Tål mycket väl transport, isynnerhet under tiden 
före ju l; därefter börjar frukten mogna och blir mera känslig för temperaturförändringar, 
som inträffa under transporten.

Förordas till odling i hela södra Finland i så vidsträkt skala som möjligt.



Ryska äpplesorter.

Sedan årtionden tillbaka har man hos oss odlat en mängd ryska fruktsorter. Då 
de visat sig synnerligen lämpliga för våra förhållanden, och intresset för dem är[i ständigt 
stigande, vilja vi här nedan meddela några historiska upplysningar om trädgårds- och 
fruktkulturen i Ryssland.

Man måste erkänna, att förra århundradets epikureer i Ryssland förstodo sig på 
trädgårdsodling. Sina insikter i detta ämne inhämtade de af sina lifegna trädgårdsmästare, 
hvilka i sin tur gått i lära hos utländska fackmän. En mängd sådana besökte landet 
under Peter den stores regering (1689—1725), i och för de storartade trädgårdsanläggnin
gar, som uppstodo hufvudsakligast på kejsarens initiativ.

Jämför man Rysslands trädgårdsodling i början af 18:e århundradet med den stånd
punkt den intager i slutet af det 19:e, måste man beklaga, att den ej gjort några framsteg 
utan snarare gått tillbaka under detta sekel. A lla de stora parker och trädgårdar, som 
finnas i närvarande tid, blefvo anlagda under förra århundradet. De flesta äro numera 
öfvergifna och förstörda; isynnerhet anläggningarna vid de adliga landtgodsen och villorna 
befinna sig ofta i det bedröfligaste tillstånd.

Begreppet „trädgård“ i konstnärligt hänseende var alldeles främmande för de gamle 
moskoviterne, som på sin höjd kände till ganska primitiva köksträdgårdar. Då drottning 
Elisabeth af England emottog sändebud från Ivan den förskräcklige (1533—1584) i sin yp
piga och storslagna slottspark, klagade desse vid hemkomsten öfver, att audiensen blef 
gifven i „kålträdgården“ — en föraktad plats, ovärdig deras höga rang.

Rysslands store reformator, den snillrike Tsar Peter I insåg nyttan af trädgårds- 
och fruktodling och intresserade sig för dem liksom för alt annat, som kunde gagna 
hans stora rike. Han anlade parker, trädgårdar och fruktdrifverier vid slotten i Moskwa 
och Petersburg. Den sistnämda stadens s. k. „Sommarträdgård“ var ett bland hans första 
värk och väkte hela världens beundran.

Vid denna tid började högadeln å sina gods anlägga trädgårdar. Därvid be
gagnade man sig af olika stilar, såsom den holländska, engelska, den franska „reguli- 
era“ (efter Lenötres system) samt den såkallade „irreguliera“ d. v. s. den, som mest när
mar sig naturen. U tländska trädgårdsmästare inbjödos, fruktträd och sällsynta växter in- 
förskrefvos från främmande länder och man skydde hvarken stora svårigheter vid trans
porten eller de enorma kostnader, som voro förenade med sådana företag. A Grefve 
Scheremetjeffs gods, Kuskof och Ostankin, funnos lundar bestående af jättelika lager-, po- 
merans- och citron träd. Furst Tseherkaski öfverförde från Sibirien till sin storartade villa
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invid Moskwa hundraåriga cedrar (Pinus cembra) till en hel allé. Blotta transportkost
naderna för sådana trädmassor måtte stigit till ofantliga belopp.

Kejsarinnorna Elisabeth (1741—1761), Katharina II (1762—1796) och Maria Feodo- 
rowna vinnläde sig om trädgårdsodlingens förkofran. Genom deras tillgöranden erhöllo 
parkerna vid lustslotten Tsarskoje Selo, Peterhof och Pavlowsk den storartade prägel, de 
än i dag äga.

Katharina II kallades „nordens Semiramis“. I likhet med den nam nkunniga as- 
syriska drottningen anlade hon „hängande trädgårdar". En ofantlig sådan (45 m lång och 
21 m bred) lät hon anordna å stora stenhvalf, hvilka uppfördes i det af henne så 
omtykta Eremitaget. Där planterades stora löfträd, prydnadsbuskar och många slags blom
mor. Alléerna pryddes med marmorstatyer. I ett orangeri underhöllos kaniner, apor, pa
pegojor och andra sydländska djur. Kejsarinnan gaf ofta själf sina ordres angående 
de minsta detaljarbetens utförande. Då Katharina på en resa passerade Cherson, bjöd man 
henne körsbär, hvilka råkade falla henne i smaken. Hon sände genast till Tsarskoje Selo 
en mängd körsbärsträd, hvilka skulle planteras i slottets trädgård. Då hon efter återkomsten 
till Petersburg erfor, att träden genom hofträdgårdsmästarens vårdslöshet gått förlorade, be
togs hon af en „häftig vrede“, enligt en samtida utsaga. Också vid utlandets hof kände 
man, att kejsarinnan var intresserad af fruktodling. En gång sände hon som present till 
Fredrik den store arbuser, uppdragna i drifbänk inom den kejserliga trädgården.

Trädgårdsodlingen vann under Katharinas tid ett visst anseende. Man började vid 
hofvet använda växter som dekorationer vid högtidliga tillfällen. Dåvarande storfurstin
nan Maria Feodorovna *) plägade bereda sin gemål „surpriser“ genom att plantera lönnar, 
hvilka voro hans älsklingsträd. Storfurstinnan, hennes gemål och barn planterade med 
egna händer en mängd träd i närheten af slottet i Pavlowsk. Denna plantering, som ännu 
i dag bär namnet „Familje lunden“, samt en fransk rosenbuske ägnade hon den största 
omsorg under hela sitt lif.

Tack vare den allm änt utbredda trädgårdsodlingen blef Rysslands fattiga flora ställ
vis rikare genom den mängd utländska växter, som importerades och hvilka sedermera 
förvildades. Sålunda spriddes i Petersburg och till de närbelägna parkerna den af rys- 
sarne kallade ,,svenska eken“ (Quercus Robur) och den „tyska linden“ (Tilia parvifolia), 
hvilka på den tiden vanligen införskrefvos från Liibeck. I lilla Ryssland acklimatiserade 
man Kastanjen (Fagus castanea), Valnöt (Juglans regia) och M ulbärsträdet (Morus nigra). 
I Baturin ser man ännu i dag lämningar efter vidsträkta fruktdrifverier, anlagda af Grefve 
•Rasumofskij.

Grefvinnan Rumjanzoff skref (1779) ett bref till sin man från sin egendom Kanar- 
scha (Moskowska guv.). Däri klagade hon öfver trädgårdens dåliga tillstånd, hvilket hon till- 
skref den tyske trädgårdsmästarens vårdslöshet. Tillika meddelade hon, att grannarne sam
tidigt skördade persikor.

Den kände Wolkoff'försäkrade: „körsbären, som skördas kring Moskwa äro stora 
som äpplen“. Deras beskaffenhet var värkligen så utmärkt, att de vunno efterfrågan i 
utlandet.

I medlet af förra århundradet hade trädgårdsodlingen redan gjort så stora framsteg, 
att hvarje välmående adelsman ägde icke blott en väl ordnad köksträdgård utan äfven 
egna fruktdrifverier, hvilka året om försågo hans bord med in- och utländska frukter. I 
de kejserliga trädgårdarne vid Moskwa och Petersburg bedrefs fruktkultur i stor skala. 
Frukterna kanderades och konserverades på olika sätt och fylde det kejserliga bofvets 
stora behof.

*) Gemål till Tronföljaren Paul Petrowitsch, sedermera Kejsar Paul I.



67

Fruktodlingen å fritt land började i Ryssland samtidigt med odlingen under glas. 
Resultaten voro antagligen föga lysande; man vet ej omtala några framstående kärnfrukt- 
sorter från förra hälften af 1700-talet, ehuru Belgiens, Frankrikes och Tysklands mest ut
m ärkta fruktslag på den tiden ganska allmänt planterats. Orsaken till detta resultatlösa 
arbete måste sökas däri, att de utländske trädgårdsmästarne, hvilka icke kände det vidsträkta 
Rysslands klimat införskrefvo utlandets yppersta, mest känsliga arter. Småningom tröttnade 
man dock på att plantera träd, som ej buro frukt. Då uppstod tanken att uppdraga frukt
träd inom eget land. Tiden härför var synnerligen lämplig, då landet numera ägde en 
mängd lifegna trädgårdsmän, hvilka vunnit sin utbildning under ledning af de i seklets bör
jan  inkallade utländska trädgårdsmästarne.*)

Kejsarinnan Katharina II insåg, att en allmän och väl ordnad fruktodling kunde 
tillföra riket stor ekonomisk vinst. Yid sin taffel lät hon hälst servera äkta rysk frukt, 
om möjligt odlad å hennes egna gods. På många andra sätt uppmuntrade hon frukt
odlingen. Adeln följde hofvets exempel och man täflade om att åstadkomma nya och för
vånande resultat på detta område. Kejsarinnan inkallade till Ryssland en mängd tyska 
kolonister, hvilka bosatte sig i södra och östra delarne af landet samt i Petersburgska gu
vernementet. Desse gjorde sig namnkunniga och bidrogo till fruktkulturens utveckling 
genom den rationella vård, som de ägnade träden.

I slutet af förra seklet anlades fruktträdgårdar såväl vid lustslotten som vid en 
mängd egendomar inom Petersburgska guvernementet. I dem äro planterade endast så
dana ryska fruktsorter, som uthärda klimatet och hvilka till och med under mindre gyn- 
samma år bära väl utvecklade frukter. Ett sådant ändamålsenligt urval måste grunda sig på 
tidigare gjorda rön och erfarenheter, om hvilka man tyvärr saknar tillförlitliga annotationer. 
Också allmogen insåg fördelen af att uppdraga de inhemska fruktslagen. Sålunda odlades 
i allmogeträdgårdar de mest framstående ryska äpplearterna ss. Antonowka, Titowka m. fl.

I början af detta sekel gick fruktodlingen oafbrutet framåt. Omkring år 1830 in
trädde en stagnation på alla områden af trädgårdsodlingen. Denna förorsakades hufvudsak- 
ligast genom den smak för alt utländskt, hvilken utbredde sig bland adeln och de rika 
godsägarene. Desse plägade resa till utlandet, där de ofta vistades många år.

På 1850-talet återvaknade intresset för trädgårdsodlingen; sedan dess har den oupp
hörligt gått framåt. Under de senaste decennierna ha många trädskolor och fröodlingar 
blifvit anlagda inom Ryssland. Folket har omsider kommit till insikt om fruktodlingens 
stora betydelse. En lång tid har man experimenterat med en mängd olika fruktsorter, men 
sedan man vunnit kunskap om hvilka arter lämpat sig för klimat och jordmån, har man 
uteslutande slagit sig på odling af dem. Sålunda har man kommit till det mål, dit också 
vi i Finland böra sträfva nämligen, att på hvarje piats odla endast den mest lämpliga 
fruktsorten. Man finner sålunda i Ryssland fruktträdgårdar med par tusen äppleträd, 
hvilka uteslutande tillhöra arten Antonowka; på andra platser odlas endast Titowka- eller 
blott Borovinka-äpplet o. s. v.

Frukthandlandene hafva indelat arterna i grupper med afseende^fästadt å fruk
ternas användbarhet. Då dessa gruppfördelningar i en framtid äfven hos oss kunna kom
ma till användning, redogöra vi här nedan för de bestämningar, som gälla äpplesorterna.

*) De i Finland bosatte ryske trädgårdsm ästarne härstamma från Rostowska häradet i*Jaroslawska 
guvernementet, där deras förfäder torde hafva inhäm tat sin yrkesskicklighet å de Scheremetjeffska 'godsen.
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G r u p p  1.

Speciel handelsfrukt. De i denna grupp upptagna äpplesorterna äro synnerligt 
lämpliga till försäljning, då de betinga sig högt pris samt kunna fördraga lång transport, 
utan att frukten däraf tager skada.

Antonowlia. Höst- & vinterfrukt.
Babuschkino. (Mormor-äpple). Vinterfrukt. Värderas högre än Anto

nowka; på grund af sin ringa bördighet har den ej vunnit allmännare spridning.
Tschernoje derevo. (Schwarzholtz). Höstfrukt. Värderad för sin milda

söta smak.
Polosatoje osennoje. (Höststrimm-äpple).
Borovinlca. Höstfrukt. Betingar sig ej ett så högt pris som de ofvan- 

nämda sorterna. Den ovanliga bördigheten utjämnar dock prisförhållandena.
Anisowka. Vinterfrukt.

G r u p p  2 .

Tidig sommarfrukt. Betalas väl på marknaden, men tål ej transport.
Röd Astrakan.
Virginiskt rosenäpple.
Karahowka. Sötäpple. Bär frukt endast hvartannat år.
Hvit sommar calvill.
Röd sommar calvill.

G r u p p  3 .
Dessertäpplen.

Rysk Gravensteiner. Höst- & vinterfrukt.
Röd t ananasäpple. Vinterfrukt.
Serjanka. (Lehmapfel). Höstfrukt.
Titowka. Höstfrukt.
Charlottendalsäpple. Höstfrukt af ringa bördighet.
Aport. Höstfrukt.
Koritschnevoje. (Kaneläpple) Höstfrukt.
Muskat renett. Vinterfrukt. Tillsvidare ödlad i ringa utsträckning. Gan

ska bördig.
Skryschapfel. Vinterfrukt.
Skvosnoj nalif. (Genomskinligt äpple). Sommar- och] tidig höstfrukt

Denna jemte en mängd andra genomskinliga och saftiga frukter äro de i Ryssland mest
omtykta äpplesorterna.

Krasnoglasoff berättar att vid tiden för Kejsar Alexander II:s kröning i Moskwa 
utländingarna betalade 1 Rub. s:r stycket för sådana genomskinliga äpplen. En mängd 
fruktträd af denna art blefvo också samtidigt inköpta och transporterade till utlandet.

A lla de i dessa grupper upptagna äpplesorterna odlas med framgång i hela Pe
tersburgska och sydligaste delen af Olonetzska guvernementet. Man anser äppleodling 
omöjlig norr om floden Svir.
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N:o 1.

Hvit Nalif. Etiibiii HajiMBi.

Literatur; Regels Pom. I, p. 126 — Eneroths Pom. II, p. 1. — Bihang till Sv. 
Pom., p. 4. — Illust. Handb. der Obstk. I, N:o 81.

Namnet härleder sig af den hvita färg, som frukten antager vid fullkomlig mognad.

Synonymer: I de privata fruktträdgårdarna i Rysslands nordligare guvernement
kallas sorten med följande nam n: Rund hvit Nalif, Halfnalif (Strelna), Alabaster pipping, 
Albasteräpple, Pudovik (Krasnoglasoff), Hvit nalifnoje7(Wagners trädskola i Riga).

I Tyskland uppträder arten under olika namn ss.: Pousarts Moskauer Nalivia (Ober- 
dichs Illust. Handb. der Obstk. I, N:o 81) är högbygd rundadt äggrund, njutbar i slutet 
af november och hållbar inpå vintern; den kan således ej jämföras med denna sort, utan 
är antagligen någon varietet af Belij nalif eller måhända en afart af något annat af Ryss
lands många nalifäpplen. Den spetsiga formen går under_namn af Schneecalville. Detta 
torde dock vara ett misstag af Regel, ty i Illust. Handb. der Obstkunde är den upp
tagen också under ett franskt namn, Calville de Neige, och skiljer sig h. o. h. från Belij- 
nalif. Kan ej häller jämföras med Hvita astrakanen, som vanligen blir genomskinlig, un
der det att Hvit nalif sällan får denna egenskap.

Beskrifning.
Frukten stor.
Formen konisk, snedbygd, stundom toppig, med starkt utvecklade kanter. Om

kretsen ojämn.
Ögat slutet af medellånga, gröna foderflikar i grund fördjupning, omgifven af stora 

ojämheter, som framkallas af kanterna. Kalkröret jämbredt.
Stjälken lång, mörkbrun, i grund, åsig, ljust rostig håla, som någon gång är all

deles rostfri.
Ytan glatt, glänsande.
Färgen ljusgrön, vid fullkomlig mognad hvit, skiftande i grönt, mycket sällan är 

solsidan färgad, i så fall erhåller den en matt gulröd skiftning.
Kärnhuset lökformadt, stort, öppet, med många tjocka, kantiga, trubbspet- 

siga kärnor.
Köttet vid fullkomlig mognad hvitt; af mild, angenämt syrlig smak. Då frukten 

blir klar, hvilket inträffar ytterst sällan, antager smaken en vinsyrlig arom. A Walamo 
odlas frukten på spalier; den når där sin högsta utveckling till storlek och smak, vikten 
uppgår stundom till 3/4 skålp. =  320 gram och smaken blir rikare, svagt kryddad. Un
der kalla och regniga somrar plägar skalet täckas af svarta fläckar. Mognadstid början af 
september. Hållbarhet kort, frukten blir lä tt mjölig och spröd.

Trädets växtsätt är kraftigt med utbredd krona. Bladen ovalformade, fint såg- 
tandade, öfra sidan mörkgrön, den undre ljusare och betäkt af hår. Årsskotten tjocka, röd-
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bruna, glest besatta med långdragna, fina prickar; bladskaftstöden refflade; ögonen röda, 
glänsande. Trädet är fullkomligt härdigt och ovanligt bördigt; fruktsättningen är större 
hvartannat år. I södra delen af landet trifves trädet lika bra i ler- som i sandjord.

Historik och spridning. Arten är af ryskt ursprung, men man känner ej i hvil- 
ken trakt den först odlades. De älsta exemplaren har man påträffat i Petersburgska gu
vernementet och man antager i följd däraf, att sorten där uppdragits af kärna; också 
spridningen bekräftar detta antagande. Detta är det mest spridda och i högsta grad popu
lära äpple i Ryssland. Frukten utvecklar sig lika väl söder om Moskwa som i Östersjö- 
provinserna och norr om Petersburg, dock ej nordligare än vid Walamo kloster, där fruk
ten någon gång blir genomskinlig. Odlas också på östra kusten af Ladoga;. vi känna 
dock ej huru långt norrut odlingen sträcker sig. Arten uthärdar de kallaste vintrar i hela 
Petersburgska guvernementet. Ehuru frukten odlats å ett så vidsträkt område af meller
sta Ryssland, har dess namn vunnit sådan stadga hos folket, att man sällan hör den näm
nas med något annat. Ställvis odlas denna frukt på bekostnad af finare och ädlare sorter. 
I gamla vanvårdade trädgårdar kring Petersburg finner man gamla stammar lämnade 
utan något slags vård; det oaktadt äro de bördiga. Om också frukten under sådana för
hållanden ej blir fullt utvecklad, framstår den alltid som en tidig matfrukt, mogen i slu
tet af augusti och betingar sig på Petersburgs torg ett ganska högt pris.

Detta ursprungligen ryska äpple har under de senare decennierna blifvit spridt till 
Tyskland, där det skattas högt. Frukterna odlas där ofta på spalier och blifva då så ut
märkta, att man ej kan förlikna dem vid de invid Petersburg uppdragna. Fruktens form 
är i Tyskland omvexlande; stundom blir den mycket stor och går då under namnet: 
Stor hvit nalif. De olika former, under hvilka arten uppträder, ha så förvillat de tyska po- 
mologerna, att de gifva skilda namn åt de olika formerna.

I Sverige hade Eneroth denna sort i sin profympsamling å Wibyholm, där den 
blef särdeles vacker, ehuru aldrig k lar eller genom skinlig; den mognade under van
liga år redan den 20 augusti. Eneroth ansåg, att frukten ej kunde jämföras med Hvita 
Astrakanen och därför ej lönade sig att införlifva i mellersta Sveriges pomologi. För 
norra delarna af landet kunde den blifva af värde på grund af sin härdighet, bördighet 
och tidiga mognad.

I Finland hafva vi i trakten af W iborg funnit gamla, fullkomligt vanvårdade träd, 
hvilka gifvit ganska rik t med långstjälkade, outvecklade frukter, som det oaktadt stodo 
ganska högt, ij pris. Å Saarela invid Wiborg, funnos några unga högstammiga träd, 
planterade i ler- och sandblandad jord, hvilka gåfvo fullt utbildade och mogna frukter 
kring den 10 september åren 1886—88.

I Finska Trädgårdsföreningens ägo finnes ett moderträd, föräradt af General af Lind
fors, som inköpt det jämte flere andra sorter från Solovieffs trädskolor invid Moskwa. Trä
det är högstammigt, en prydnad för platsen, fullkomligt härdigt och gifver årligen rikt 
med frukt.

Egenskaper och värde. Vid högre utveckling under gynsamma år kan frukten 
användas som bordsfrukt; alltid måste den anses vara en utm ärkt hushållsfrukt. Framför 
alt lämpar den sig för beredning af gelé. Trädets ovanliga härdighet, rika bördighet och 
tidiga mognad, samt fruktens användbarhet, måste bereda sorten plats i hvarje trädgård,
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ej allenast i södra delen af landet. På grund ai egna erfarenheter och ofvannämda rön 
af Eneroth och Regel anse vi den kunna odlas öfveralt i Finland, där man öfverhufvud kan 
tänka på äppleodling. Frukten är emellertid ytterst känslig för hvarje stöt och kan i följd 
däraf endast med stor svårighet transporteras, hvarför man vid plantering bör tillgodose 
endast sitt eget behof. Invid städer eller andra afsättningsplatser bestämmer man an
talet träd efter den afsättning, man kan påräkna.

Olika former hafva vi tillsvidare ej påträffat hos oss.

N:o 2.

Tsarskij sehip ploskij. UapcKiw iuwn> ruiocKiii.

Regels Pom. I, p. 234.
/

Beskrifning.

Frukten medelstor; å unga träd och under gynsamma förhållanden blir den 
ganska stor.

Formen oregelbunden eller stympadt konisk med låga kanter, af hvilka en är 
mera utstående än de öfriga. Omkretsen hoptrykt.

Ögat, som ligger djupt, slutet af ludna, grönaktiga, breda, finspetsiga, tillbaka 
böjda foderflikar, är omgifvet af stora ojämheter eller svulster, framkallade af kanterna. 
K alkröret bredt, spetsigt.

Stjälken kort, trådaktig, i djup, grund, åsad håla med stor, tunn, gråbrun rostrosett. 
Den utstående åsen bildar ofta svulst i hålan.

Ytan slät.
Färgen vid fullkomlig modnad gu l; skalet glest besatt med fina prickar; sol

sidan täkt med gulröd spritning, å hvilken en och annan mörkare fläck eller strimma 
förekommer.

Kärnhuset lökformadt, slutet, med många (8 å 10) stora, flata, kantiga, alltid 
välmatade kärnor.

Köttet hvitt, under skalet skiftande i gult, löst, saftigt, af svagt vinsyrlig smak, 
utan all krydda. Smaken motsvarar ej den vackra ytan. Hushållsfrukt. Mognadstid — 
vanligen september, under gynsamma år sista dagarna af augusti. LJnder det ogyn- 
samma året 1892 blef frukten visserligen något mindre, men den var fullkomligt mogen i 
slutet af september. Hållbarhet — kort. Börjar snart bokna inom kärlknippena.

Trädet växer med gles krona och nedböjda, långa grenar. Bladen breda, spetsiga. 
Årsskotten grofva, mörkbruna, tätt belagda med runda och aflånga prickar; bladskaft
stöden utstående, refflade; ögonen små, röda, glatta. Ovanligt härdigt och bördigt-
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Historik och spridning. Enligt Baron Tiesenhausen härstammar sorten från Dor- 
pat, hvarifrån den blifvit förd till ett gods, Domascheff, i Jam burgska distriktet (Peters
burgs guvernement).

Ett exemplar af denna äppleart finnes å Björlmdden. För ungefär 10 år sedan 
införskrefs det från Regels trädskola invid Petersburg och har sedan dess visat sig ovan
ligt härdigt. Ehuru det är planteradt i tung lerjord och omgifves af buskar, så att solen 
ej kan värma upp marken närmast kring stammen, hafva årsskotten mognat hvarje år.

Egenskaper och värde. På grund af sin tidiga mognad, sin ovanliga härdig
het och bördighet samt fruktens vackra utseende borde denna sort blifva af värde i de
nordligare delarna af vårt land, så långt norrut, som man tänker sig äppleodling möjlig.
Om man gifver trädet ett varmt läge och sandig jordmån, bör man kunna uppnå ganska
vackra resultat.

N:o 3.

Socker Miron. CaxapHbré Mmpohi>.

Liter atur och synonymer: Regels Pom. I, p. 160. — Hvit miron (Gekel). — Miro- 
nowka (Strelna). — Mironoje (Tsarskoje). — Miron (Tiesenhausen). — Miron (U tställ- 
ningarne). — Mirontschik (Grell). — Bihang till Svensk Pom., p. 20.

Beskrifning.

Frukten under medelstorlek.
Formen högbygd, jämbred, trubbkantig. Omkretsen ojämn.
Ögat slutet af torra, trubbspetsiga foderflikar i grund, rynkig, pärlbesatt fördjup

ning. Kalkröret jämbredt, når kärnhusets axelrör.
Stjälken lång, fin, hård; i djup, jäm n håla med ytterst tunn rost, stundom rostfri.
Ytan torr, fin, glänsande.
Färgen vid fullkomlig mognad gulgrön, solsidan fin, med gulröd spritning, å hvil- 

ken mörkare punkter och strimmor teckna sig. Under kalla och regniga somrar får fruk
ten lätt regnfläckar.

Köttet hvitt, under gynsamma år synes en röd skiftning kring kalkröret; substan
sen fin, saftig; af ren, söt smak. En god hushåilsfrukt. Mognadstid början af september. 
Hållbarhet kort.

Trädet växer med upprätta, spensliga grenar; bladen äggrundt ovala, dubbelt såg- 
tandade. Årsskotten fina, rödbruna, med långdragna, ljusa prickar.



Historik och spridning. Hemma från Ryssland, trakten icke närmare känd. Har 
sedan lång tid tillbaka odlats kring Moskva och Petersburg. På grund af den tidiga mog
naden och söta smaken röner frukten stark efterfrågan i marknaden.

I  Sverige vid Wibyhölm fans sorten i den ryska profympsamlingen och utmärkte 
sig där för sitt vackra utseende och sin tidiga mognad, som vanligen inträffade kring den 
20 augusti. Eneroths omdöme lydde: „Ett tidigt, vackert och bördigt sötäpple, högst u t
m ärkt i sitt slag“. (Se Bihang till Svensk Pom. 20). Han ringaktade i allmänhet 
alla sötäpplen; denna art var den enda, som han ansåg förtjänt att odlas i Sverige, hälst 
norr om Mälaren.

Till Nylands län i Finland kom denna sort på 1870-talet. Man har skördat fruk
ter af träd, planterade å en holme i närheten af Helsingfors. Här har trädet visat sig 
härdigt och årligen gifvit väl utvecklade frukter. Bördigheten har dock ej varit så rik, 
som den enligt Regels påstående bort vara.

Samtidigt med Finska trädgårdsföreningens grundläggning böljades spridningen 
af denna sort; antagligen finnes den redan på många ställen inom vårt land.

A Sippöla gård i Wiborgs län har Miron odlats många år, under hvilka den gifvit 
goda och rika skördar. Likaså å Saarela gård invid Wiborgs stad, ehuru platsen utsatts 
för nordliga vindar och jordmånen varit något tung.

Nordligast odlas arten vid Nykarleby seminarium. Trädet, som visat sig härdigt, 
har segerrikt genomgått många kalla vintrar. Hösten 1892 tillsändes oss därifrån en liten 
frukt, som till det yttre var fullkomligt typisk; smaken var dock outvecklad, liksom hos 
frukter samtidigt uppdragna i södra delen af landet.

Egenskaper och värde. Genom trädets ovanliga härdighet och trefnad i alt slags 
jord samt fruktens tidiga mognad och användbarhet kan arten förordas till odling öfver 
hela landet ända upp till Pomonas nordligaste gräns, som dess utpost mot norden. I södra 
delen af landet i närheten af städer eller marknadsplatser bör den bli en god handelsfrukt; 
den rena, söta smaken öfverträffar alla de sura, halfmogna äpplen, som i slutet af augusti 
införas till städerna i och för försäljning.

N:o 4.

Orak almå.

Namnet tatariskt. Orak betyder persika, almå äpple, således persike-äpple.
Arten nämnes hvarken i Regels eller Lauches Pomologi, ej häller i Illustrirte 

Handb. der Obstkunde. Eneroth uppräknar (I. p. 64) „Orak Elma (rysk sort)“ bland de 
äpplearter, som C. A. Wsern i början af detta sekel införskref till sin egendom Baldersnäs 
i Dalsland (Sverige).
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Beskrifning.

Frukten vanligen stor. Ju  äldre trädet är, desto mindre blifva frukterna; mycket 
gamla stammar bära stundom små frukter.

Formen plattrund, ena sidan högre, mera bred än hög. Omkretsen alltid ojämn, 
stundom svagt kantig.

Ögat slutet af breda, gröna, spetsiga foderflikar i grund, åsig och finrynkig för
djupning.

Stjälken är köttig, befinner sig i fyld håla och är alltid omgifven af rost.
Ytan slät.
Färgen ljust gröngul; skalet tä tt besatt med prickar, hvilka ställvis öfvergått till 

rost; solsidan täk t med ljus tegelröd skiftning. A frukter med starkt utvecklade kanter 
finner man en rostsöm gående från ögat mot stjälken.

Kärnhuset nästan slutet, indeladt i långa smala rum med många (högst 15) mycket 
ojämna men välmatade kärnor.

Köttet vid fullkomlig mognad hvitt, ganska fint, saftigt, af behaglig vinsyrlig smak. 
U tm ärkt hushållsfrukt.

Mognadstid sista dagarna af augusti. Hållbarhet kort.
Trädet bildar något utbredd krona med grenar, som ej äro särdeles kraftiga. Bladen 

stora, tjocka, närmande sig den elliptiska formen, djupt sågtandade, karaktäristiskt vågiga 
i kanten. Årsskotten rödbruna, finprickiga, fjuniga. Trädet är härdigt, trifves bäst i sand
jord. Det har också blifvit odladt i tung lerjord; vi kunna dock ej afgöra, om jordmån 
eller vårdslös skötsel var orsaken till att trädet ej trifdes. Fruktsättningen, långt ifrån 
riklig, är lika stor hvarje år.

Historik och spridning. På vår förfrågan uppgaf Regel, att han ej kände frukten. 
Sedan vi sändt en teckning och beskrifning af frukten till den numera aflidne framstående 
pomologen Dr Lucas i Reutlingen, erhöllo vi därifrån upplysningar om frukten. Den är 
hemma från södra Ryssland, hvarifrån den redan i början af detta sekel importerades till 
södra Tyskland; småningom har den vunnit spridning ur norra Tysklands trädskolor.

Från Booths trädskola i Liibeck kom frukten till Finland bland de träd, hvilka 
på 1830-talet införskrefvos af Prof. Sahlberg till hans stora fruktträdgård vid Huvitus. 
Där värderades arten högt för sin härdighet, sin årliga fruktsättning, samt sin använd
barhet. Sorten kultiverades i den lilla trädskola, som fanns på platsen; därifrån har 
den vunnit spridning till olika trakter i landet hufvudsakligast inom Åbo län.

Egenskaper och värde. Som ofvan nämts är sorten hushållsfrukt, men en utm ärkt 
sådan. Blir under gynsamma år äfven en god bordsfrukt. Har stort handelsvärde på 
grund af sin storlek och tidiga mognad. Känslig, som alla tidiga sommarfrukter, tål den 
ej i moget tillstånd längre transport. Skördad några dagar före mognaden, kan den utan 
svårighet framforslas pr järnväg.
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N:o 5.

Genomskinlig Nalif. Ckbo3hom  H a/w B-b.

Literatur och synonymer: Regels Pom. I, p. 140. — K ruglaja skvosninka, (Krasno- 
glasoff). — Skvosninka, (Heidorn). — Skvosninka krasnobakoje, (Aurich). — Skorospelka, 
(Aurich, Tiesenhausen). — Skvosninka polivnaja, (Jegoroff). — Skvosninka gorkaja, (Tiesen
hausen). — Scheltaja skvosnina, (Kremer). — N alifka (Atryganjeff). — Skvosnina prolif- 
naja, (Utställningar). — Skvosninka nalifnaja, (Grrell). — Bihang till Svensk Pom., p. 36.

Beskrifning.

Frukten under medelstorlek.
Formen plattadt rund, svagt bredkantig. Omkretsen ojämn.
Ögat, som befinner sig ofvanpå frukten, är slutet af gröna, trubbiga foderflikar och 

omgifvet af låga kanter eller svulster. Kalkröret jämbredt, bredspetsadt.
Stjälken lång, fin, hård, brun; i rostfri, trattformad, grund håla.
Ytan glatt, något oljig.
Färgen gulgrön med fina, ljusa prickar. Solsidan någon gång täkt af röda flammor.
Kärnhuset stort, slutet, innehåller några stora, tjocka kärnor.
Köttet är i genomskinligt tillstånd dunkelhvitt, af behaglig sötsyrlig, stundom ho- 

nungliknande smak. Icke genomskinligt är det hvitt, mört, saftigt, af mild, vinsyrlig 
smak. Då frukten blifvit genomskinligt klar, är den en mycket omtykt dessertfrukt — i 
motsatt fall värderas den som en god matfrukt.

Mognadstiden är svår att bestämma, då den beror af väderleken under senare hälf
ten af augusti och början af september månader. Ifall låg natt- och hög dagtemperatur om- 
vexla under sensommaren, blir frukten genomskinligt klar tidigast i medlet af september. 
Efter en mognad under sådana omständigheter måste frukten genast användas; efter några 
dagars förvaring blir den mjölig och boknar inom kärlknippena. Om temperaturen håller 
sig jämn, blir frukten icke genomskinlig och kan då förvaras i godt skick ända till slutet 
af oktober*).

Trädet växer snabt och starkt; kronan blir oregelbunden, om man försummar att 
beskära den. Bladen ojämna. Årsskotten fina, chocoladbruna, tätt besatta med långa, 
runda prickar; röda, glänsande ögon.

Historik och spridning. Denna äpplesort odlas norr om Petersburg och har visat 
sig ovanligt härdig och bördig. Regel påstår, att arten uppstått från en kärna af Pyrus 
prunifolia. 1 de flesta trädgårdar kring Petersburg finner man äpplet under flere af de of- 
vanstående synonyma namnen. En annan nära stående sort förekommer under namnet: 
Skorospelka (se Regels Pom., p. 430). Till det yttre liknar den i hög grad Skvosnoj Nalif, 
men den blir aldrig klar och smaken är långt ifrån så god.

*) Som allmän rogel gäller, a tt blott de äpplesorter blifva genomskinliga och saftrika, hvilkas smak 
är sur eller sötsur; de söta äpplena blifva det aldrig. Till genomskinligheten bidraga fuktiga och kyliga nätter, 
hög dagtemperatur, öppen, lucker jord och ymnig vattning. Träd, planterade i torfjord, gifva ej klara irukter.
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I Sverige vid W ibyholm fans sorten bland profymparne, men blef aldrig så genom
skinligt klar som i trakten af Petersburg. Ympen visade sig mycket bördig och frukten mog
nade tidigast den 24 aug. Eneroth trodde till en början att Skvosnoj Nalif kunde täfla 
med hvit Astrakan. Vid noggrannare pröfning föredrog han dock den senare, som årligen 
bar utbildade frukter och hvars mognadstid man lättare kunde bestämma. Eneroth ansåg 
arten lämpa sig för nordligare delen af Sverige.

Vid Finska trädgårdsföreningen utvecklar sig frukten typiskt. Under de år, då vä
derleken varit lämplig, har den blifvit lika klar, som frukter odlade kring Petersburg. 
Också hos oss har sorten visat sig fullkomligt härdig och särdeles bördig.

Egenskaper och värde. Trädets egenskaper göra det ägnadt att odlas i vårt land 
jämsides med Belij Nalif vid fruktodlingens nordligaste gräns. Då den genomskinliga 
fruktens hållbarhet är ytterst kort, vanligen högst 3 å 4 dagar, bör man taga sig tillvara 
för att odla mer än man själf kan använda eller försälja i den närmaste omgifningen. F ruk
ten är dessutom i hög grad ömtålig för transport.

Former. De mest olika varieteter af denna sort förekomma allmänt i allmogeträd
gårdar kring Petersburg. Med anledning af det höga pris, de klara äpplesorterna betinga 
sig, har man af Skvosnoj Nalifs kärnor uppdragit en massa afarter med genomskinliga 
frukter, som öfversvämma marknaden. A lla dessa varieteter äro dock underhaltiga till 
smaken och kunna ej jämföras med den äkta Skvosnoj Nalif. En del af dem äro t. o. m. 
sötäpplen, som blifvit spridda och åstadkommit oreda inom de klara äpplesorternas stora 
grupp.

N:o 6.

Rysk röd sommar Calvill. KpacHbiw AtTHin HaiibBM/ib.

Literatur och synonymer: Regels Pom. I, p. 116. — Jungfruskönhet, Tysk Calvill,
(Tsarskoje selo). — Sur Calvill, (Heidorn). — Polsk calvill (Hekel). — Bihang till Svensk
Pom., p. 17.

Beskrifning.
Frukten medelstor.
Formen plattadt äggrund, bredden öfvervägande; breda åsar, af hvilka en är mera 

utstående än de öfriga. Omkretsen ojämn.
Ögat i mycket grund fördjupning, nästan ofvanpå frukten, delvis täkt af långspet- 

sade foderflikar, omgifvet af större eller mindre svulster. Kalkröret mycket grundt,
skålformigt.

Stjälken, vanligen under 2 cm lång, blir dock å äldre träd ända till 3 cm; den 
sitter i trattformig, åsig håla, som ofta är rostfri, någon gång försedd med fina, ljusa rost
strålar.
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Ytan fin, glänsande, fetaktig.
Färgen. Under gynsamma år och vid fullkomlig mognad blir grundfärgen grön- 

hvit. En stor del af frukten täk t med fin rosenspritning, å hvilken mörkare flammor 
teckna sig. Under kalla och regniga somrar blir skalet regnfläckadt.

Kärnhuset lökformadt, slutet, med många flata, mörkbruna, delvis slöa kärnor.
Köttet hvitt, närmast skalet starkt rödfärgadt; å mer utvecklade frukter sträcker 

sig rodnaden till kärlknippena. Substansen fin, saftig, med vinsyrlig, kryddblandad smak. 
En ädel bordsfrukt af första rang. Välluktande. Mogen i medlet af september.

Hållbar i godt skick högst en månad. Bördigheten god.
Trädet växer i allmänhet svagt med kronan ovanligt horizontelt utbredd. Bladen 

icke stora, rundadt spetsiga.

Historik och spridning. Regel har icke lyckats utreda fruktens härkomst, men 
han antager med säkerhet, att den är af ryskt ursprung. Arten är hufvudsakligast spridd 
m ellan Petersburg och Moskva, sydligare torde den ej förekomma. I Petersburgska gu- 
vernementet har den visat sig fullkomligt härdig i torr, lä tt jord; i tung jord lider trädet 
under kalla vintrar. Regel jämför sorten med Tysklands „Rother Herbst Calvill“, (N:o 5. I 
Oberdichs Illust. Handb. d. Obstk.); vi kunna dock ej finna nog likhet mellan dessa frukt
slag, för att anse dem identiska.

I Sverige odlades Rysk sommar Calvill bland profsorterna vid Wibyholm. Eneroth 
ansåg den förtjänt af att upptagas till odling inom landet. (Se Bihang till Svensk Po- 
mol., p. ]7).

I Finland är sorten tillsvidare ej så allm änt odlad, som den skulle förtjäna. A 
Fagervik (Ingå s:n) lämnar sorten utm ärkta frukter. A Hagalund invid Helsingfors utbil
das frukten alla år väl, särskildt blef dess beskaffenhet utm ärkt under år 1882. Äfven å 
det i närheten belägna Alberga odlas arten med framgång. I trakten af Wiborg har den 
visat sig härdig t. o. m. i lerblandad jord och gifvit rik t med typiska frukter. Odlas också 
på Sippola.

Egenskaper oeh värde. Detta är ett af de ypperligaste sommaräpplen, vi hafva 
erhållit från Ryssland; dess värde förhöjes ytterligare af den långvariga hållbarheten ända 
in i oktober månad. Fruktens vackra form och granna färg betala sig väl i handeln- 
Denna frukts egenskaper äro så framstående, att man ej nog kan förorda dess odling i 
södra delen af vårt land. Äfven ganska långt inåt landet borde den kunna odlas. Så 
vidt möjligt bör man plantera trädet i torr jord å en skyddad plats.
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N:o 7.

Ananas kaneläpple. HopMHHeBoe aHaHacHoe.

Literatur och synonymer: Karitschnevoje ananasnoje. Regels Pom. I, p. 340. — 
Ananas (Krasnoglasoff). — Saratows anisäpple, Krassladkaja (Tiesenhausen). — Sommar 
Oalvill (Wohin). — Jsarskij renett (Sagoskin). — Rödt kaneläpple (Grell). — Karitschne
voje Ananasnoje, Bihang till Sv. P. 17.

Namnet grundar sig på fruktens kryddade luk t och smak. Sprides ur de flesta 
trädskolor inom Ryssland under namnet: Karitschnevoje ananasnoje.

Beskrifning.

Frukten under medelstorlek, utan att därför vara liten.
Formen i allmänhet platt, stundom plattadt äggrund, sällan försedd med kanter, 

som i hvarje fall äro knapt skönjbara. Omkretsen rund.
Ögat, som sitter nästan ofvanpå frukten, är slutet af små, korta foderflikar och om- 

gifves af små pärlformade svulster eller fina rynkor. Kalkröret djupt och bredt.
Stjälken ganska lång, i djup håla med ljus rostrosett, kantad med brunröd 

skiftning.
Ytan fin, oljig; skalet mycket tunt.
Färgen vid fullkomlig mognad ljust gulgrön, större delen af frukten synes vara 

öfversköljd af brunröd färg, mot hvilken längre och kortare strimmor bryta sig. Skalet 
glest besatt med ljusa, fina prickar. Utvecklas frukten i skugga eller under en solfattig 
sommar, synes på solsidan en fin, tät spritning af ofvannämda brunröda färg.

Kärnhuset lökformadt, slutet, med talrika tjocka, välmatade kärnor.
Köttet hvitt, med rodnad kring kalkröret, fint, ganska saftigt, luckert; af svagt vin

syrlig, kryddblandad smak. Lukten starkt kryddad. En ädel bordsfrukt. Mognadstiden 
inträffar vanligen i oktober, men under gynsamma år i slutet af september. Hållbarhet till 
december.

Trädet växer med bred, rundad krona och stora blad. Årsskotten brunröda, tätt 
försedda med fina, runda prickar; bladskaftstöden något utstående. Härdigt och ganska 
bördigt.

Historik oeh spridning. I Pskow och Novgorod påträffar man de älsta exemplar 
af denna äpplesort. Jordmånen består där af sandblandad lera, ställvis ren sandjord. 
Därifrån vann arten småningom spridning till guvernementen söder om Moskva. Trädet 
är lika härdigt i trakten kring Petersburg som i Novgorod. Regel har ganska litet att 
säga om denna sort, han upplyser ej ens om frukten når sin fullkomliga utveckling i Pe
tersburgs pomologiska trädgård.

Eneroth ansåg denna äpplesort vara en af de intressantaste han undersökt. I prof- 
ympsamlingen å Wibyholm utvecklade den sig till en vacker bordsfrukt af hög rang. En 
i hög grad kryddad luk t och smak gjorde denna frukt så olik alla andra sorter. I sep
tember inhöstades skörden; några få dagar efter nedtagandet kunde man förnimma 
den starka kryddlukten, som snart afdunstade, utan att frukten i öfrigt led någon skada. 
I händelse den skulle bibehålla sin vällukt och arom, kunde man anse den vara en af de
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mest utm ärkta äpplesorterna. Mognaden inträffade hvarje år på olika tider. År 1871 hade 
frukten nått sin högsta utveckling först den 14 november. Sommaren 1873 mognade den 
ganska tidigt och år 1875 kunde den skördas redan den 10 september. Under dessa år 
var väderleken den för mellersta Sverige mest vanliga. Måhända fruktens egendomliga 
utveckling å W ibyholm till en del berodde af den kalkgrund, å hvilken trädet växte.

I Finland odlas Kaneläpplet å  Eattula, där det finnes ett 20 år gammalt träd, full
komligt härdigt och ganska bördigt. Frukten, som alltid utvecklar sig typiskt, bibehöll 
sin kryddade smak ännu den 28 oktober 1891, ehuru den skördades sista dagarna af sep
tember. Arten förekommer äfven å Sippola hos Landtbruksrådet v. Dsehn.

Å Saarela gård invid W iborg skördades åren 1887—88 en mängd frukter från 
högstammiga träd, planterade i kall jord och öppet läge. Till det yttre syntes de full
komligt utvecklade, men smaken saknade totalt den aromatiska kryddan, hvarför man an
vände frukten för hushållets behof. I händelse man kunnat gifva trädet varmare jord och 
ett skyddadt läge, hade dess frukter förmodligen blifvit af betydligt högre värde.

I Finska trädgårdsföreningens ägo finnes ett Kaneläppleträd, föräradt af General af 
Lindfors. Det är kraftigt, prydligt och fullkomligt härdigt, frukterna äro alltid typiska 
till det yttre och smaken är också ganska utpräglad. Den karaktäristiska kanellukten är 
dock ej så stark, som å frukter odlade i Sverige.

Egenskaper och värde. Då trädet visat sig härdigt i vårt land och burit så goda 
frukter, kunna vi förorda arten till odling i hela södra delen af landet. Vi äro förvissade 
om, att resultaten i västra delen af landet skola blifva ännu bättre än i den östra. P lan
terar man trädet i sandjord å en skyddad, varm plats, kan man vänta att få inhösta yp
perliga skördar af denna, „den egendomligaste äpplesort i Norden“. Odlad med omsorg 
och sakkännedom torde den hos oss uppnå samma utveckling som å Sveriges kalkgrund. 
Kustögårds framstående fruktträdgård, där myllan är kalkblandad, borde väl fylla alla här 
ofvan nämda betingelser. Med fördel kunde man säkert å spalier odla arten inom Nylands 
län. Frukten är ädel och fin; en gång känd blir den eftersökt i handeln och kan be
tinga sig ett pris, som i rik t mått skall ersätta odlarens arbete.

N:o 8.

Charlamowsky. Xap/iaiw oBCKoe.

Literatur och synonymer: Regels Pom. I, p. 433. — Eneroths Pom. II, p. 143. —
Bihang till Sv. pom., p. 8. — Bredsted. Dansk pom. II, p. 43. — Borawinskij og Borawin- 
skoje. Dybdahl, Tidskrift for Havevsesen, Maj 1874, p. 26—27. — Charlamowsky. Illust. 
Handb. der Obstk. I, N:o 32. — Charlamowski, Charlamowskischer Nalivia. Diel, Kern- 
obstsorten, 23:de heft. 1823, p. 45. — Borovitsky. Lindley, A guide to the orchard and 
kitchen garden, 1831, p. 3, N:o 1. — Borovitsky. Catalogue descriptif des fruits adoptés 
par le congrés pomologique de France, 1887, p. 282. — Borowicki. André Leroy, Diction- 
naire de pomologie, N:o 65. — Duchess of Oldenburg. Hogg, The apple and its varieties, 
1859, p. 71, N:o 99. — Duchess of Oldenburg. Downing, The fruits and fruit—trees of 
America, 1886, N:o 149. — Lauches Pom., p. 247. — Charlamowsky, Charlamowskyscher 
Stalivi. Rubens Obstbaumzucht II, p. 34.
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Beskrifning.

Frukten vanligen medelstor, kan ock vara större.
Formen plattrykt, rundad, afsmalnande i samma grad mot ögat som mot stjälken. 

Omkretsen nästan rund.
Ögat, som befinner sig i grund fördjupning utan ojämnheter, är delvis slutet af 

gröna, korta, spetsiga foderflikar, som vid basen äro breda och fjuniga. Kalkröret all
tid spetsigt.

Stjälken, som vanligen är omkring 2 cm lång, fin, hård och af brun färg, är infattad 
i en djup, trattformig håla med några få roststrimmor; stundom är den alldeles rostfri.

Ytan glänsande, oljig; skalet tunt.
Färgen är vid fullkomlig mognad gulgrön; hela frukten ganska tätt belagd med 

fina, ljusa prickar; solsidan med ljus carmoisispritning, å hvilken en och annan bredare 
strimma visar sig.

Kärnhuset lökformadt, slutet, innehåller många mycket stora, flata, mörkbruna 
kärnor. Under gynsamma år äro väggarna trasiga.

Köttets färg är hvit, med rodnande kärlknippen, substansen saftig, lös; smaken 
angenämt vinsyrlig. U tvecklar sig ofta till en god bordsfrukt; alltiden  ypperlig hushålls- 
frukt. Mognadstid oktober. Hållbarhet kort.

Trädet växer med rundad krona. Bladen ganska stora, äggformiga, trubbigt såg- 
tandade. Årsskotten tjocka, rödbruna, tä tt besatta med fina prickar; bladskaftstöden glest 
filtade, utstående. Visar sig fullkomligt härdigt och ganska bördigt. Dessa iakttagelser 
äro gjorda å Rattula i Artsjö socken. Odlåd å västligare belägna platser bör frukten bli af 
betydligt högre värde.

Historik och spridning. Ursprungligen härstammar sorten från guvernementet 
Tula i Ryssland; i svartmyllebältets ypperliga jord har den blifvit uppdragen från frö. 
Sedermera har den vunnit spridning öfver hela riket. Nordligast odlas sorten i Peters- 
burgska guvernementet, där den t. o. m. under den stränga vintern 1866—67 visat sig 
härdig och lämnat rikliga skördar. Under varma somrar mognar frukten i slutet af sep
tember, men i vanliga fall först i oktober.

I Tyskland är sorten sedan lång tid tillbaka känd och värderad för sin bör
dighet samt 3 fruktens användbarhet för bordet och hushållet. Se Oberdiech I, N:o 32. 
Trädet är så härdigt, att det utan risk kan planteras å kalla, fuktiga eller i öfrigt min
dre fördelaktiga platser. Från Booths m. fl. trädskolor sprides sorten kring världen; äfven 
i Londons fruktträdgårdskataloger finnes den upptagen.

Till Sverige (W ibyholm) kom denna sort som profymp från Regel. Den utveck
lade sig där utm ärkt väl; ja, vi hafva ej sett så vackra exemplar ens i det inre af Ryss
land. Frukten blef stor, plattrykt, svagt bredåsig, utm ärkt vacker; smaken var fin och 
ädel, men icke kryddad; denna egenskap vinner arten i Tyskland. Odlades å Haga in
vid Stockholm; där blef den utmärkt. Numera odlas den inom Gefleboigs län.
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Egenskaper och värde. Då trädet visat sig härdigt och frukten fullkomligt utbil
dat sig i ett så ostligt klim at som Rattulas, bör sorten kunna odlas i hela södra Finland. 
I  sydvästra delen blir den ädlare till sina yttre och inre egenskaper. Egentligen en han- 
delsfrukt och som sådan utmärkt, bör den kunna säljas med stor fördel i oktober månad, 
då alla sommarfrukter äro slutsålda. Tål väl transport att döma af beskaffenheten af de 
frukter, som hämtas till Helsingfors från guvernementen söder om Moskwa.

N:o 9.

Kaneläpple. HopwHHeBoe.

Literatur och synonymer: Regels Pom. I, p. 337. — Kronovoje (Wohin). — Stora
kaneläpplet (Tiesenhausen). — Tysk buschbon. Moskowskij skrut (Aurich). — Vanligt 
kaneläpple (Woryhanoff, Botvinskij). — Aromatäpplet (Tsarskoje). — Hallonäpplet (Bal- 
thasar). — Bihang till Svensk pom., p. 16.

Namnet härleder sig af fruktens kryddade lukt och köttets kanelsmak.

Beskrifning.

Frukten å äldre träd är vanligen ganska liten, å yngre blir den medelstor.
Formen plattad, något mer bred än hög, i samma grad afrundad mot ögat som mot 

stjälkhålan. Omkretsen ojämn.
Ögat, som är slutet af trubbspetsiga foderflikar i grund fördjupning, omgifves af 

små pärlformade svulster. Kalkröret bredt, spetsigt, når kärnhusets öppna axelrör.
Stjälken lång, fin, hård, i djup håla, belagd med ljus, tunn rost.
Ytan fin, glänsande, oljig.
Färgen vid fullkomlig mognad gul; å skalet förekomma glesa, fina prickar. Sol

sidan täkt af vacker röd carmoisispritning, som ställvis öfvergår i breda, korta strimmor 
af en mörkare färg. I skugga utvecklade frukter sakna rodnad.

Kärnhuset lökformadt; slutna rum med många tjocka, flata, trubbspetsiga, alltid 
välmatade kärnor.

Köttet hvitt, fint, saftigt, luckert, af vinsyrlig och ytterst fin, kryddad kanelsmak. 
God bordsfrukt. Mogen i medlet af oktober. Hållbar i godt skick 2 å 3 veckor.

Trädet växer kraftigt med^ upprätt, gles krona och klena, smala grenar. Bladen 
rundadt äggrunda, djupt sågade. Årsskotten stadiga, bruna, glest besatta med mindre och 
större vanligen runda prickar. Bladskaftstöden äro utstående, i dem förekomma två grunda 
refflor; ögonen små, röda och glatta. Fullkom ligt härdigt öfveralt, där det odlas i vårt 
land. Gifver årligen något frukt, men blott hvart annat år i större mängd.

u



82

Historik och spridning’. Man har ej uppgifvit från hvilken trakt af Ryssland 
denna sort härstammar. A llm änt odlas den i Östersjöprovinserna och kring Petersburg, 
där den visat sig fullkomligt härdig äfven under de strängaste vintrar. Söderut förekom
mer arten ända till guvernementen söder om Moskwa. Ar en i Ryssland mycket omtykt 
bordsfrukt och användes äfven med stor fördel till syltning. Betingar sig å marknaden ett 
högt pris.

I Sverige å W ibyholm blef frukten utm ärkt vacker, doften var starkare och den 
kryddade smaken framträdde i högre grad än å de i F inland skördade. Blef vanligen 
sommarfrukt, mogen första dagarna af september; denna tidiga mognad inträffade troligen 
i följd af ställets varma kalkgrund.

I Finland i trakten af Wiborg finnas såväl unga som 50 år gamla träd, hvilka 
visat sig fullkomligt härdiga. Ehuru de delvis äro vanvårdade och i följd deraf mindre 
bördiga, gifva de fullt utbildade frukter. År 1892 fingo vi emottaga å gamla träd vuxna 
frukter, hvilka voro fullkomligt typiska, oaktadt de mognat betydligt senare än de plägat 
under för fruktodling mer gynsamma somrar. A Björkudden finnes ett 12 år gammalt träd, 
som är friskt bch bär frukt, fastän det är planteradt i tung lerjord på ytterst olämplig plats, 
öppen mot norr och öster. I oktober 1892 gaf trädet rikligt med njutbara frukter, hvilka till 
det yttre voro fullkomligt typiska; de hade dock behöft en längre höst för att erhålla den 
karaktäristiska kryddade smaken.

Till Finska trädgårdsföreningen har general af Lindfors förärat ett Kaneläppleträd, 
hemma från Moskwa. Det trifves väl och gifver årligen frukter, hvilka såväl till utseende 
som smak äro fullkomligt utbildade.

Egenskaper och värde. Hos oss är arten användbar både som bords-, hushålls- och 
handelsfrukt. På grund af dessa egenskaper samt trädets pröfvade härdighet har man 
skäl att gifva det plats i hvarje trädgård i södra eller mellersta Finland. Vid västra ku
sten af vårt land kan man nå lyckade resultat t. o. m. ganska långt norrut, blott man gif
ver trädet en skyddad plats och ett tort läge. Genom en allmännare odling af denna 
äpplesort kunde vi säkert fylla vårt behof och undvika att till landet importera de enorma 
massor, som nu årligen införskrifvas från Ryssland.

N:o 10.

Titowka.
Literatur och synonymer: Regels Pom. 1, p. 103. — Strimmig Titowka (Krasno- 

glasoff). — Titowkaäpplet (Utställningskataloger). — Vintertitowka (Tiesenhausen). — Ki- 
toje (Tsarskoje selo). — Tulskoje Titowka (Aurich). — Glasäpple (Soboleff) — Vanlig Ti
towka (Jegoroff). — Skönheten (Trägårdsjournaler). — Titoffky, Eneroths Pom. II, p. 148.
— Titoffky, Bihang till Sv. pom., p. 40. — Illustr. Ilandb. der Obstk. IV, N:o 279.
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Beskrifning.

Frukten stor.
Formen plattadt äggrund, stundom plattadt jämnhög; breda kanter bilda ojämn

heter i hålan och kring ögat, omkretsen i följd däraf ojämn.
Ögat, som ligger djupt, är öppet och omgifves af spetsiga, vid basen grönfjuniga» 

tillbakaböjda, icke särdeles långa foderflikar i ojämn, stundom rynkig fördjupning. K alk
röret nästan alltid djupt, någon gång mycket smalt och spetsigt.

Stjälken hård, vedartad, rödbrun, i mycket djup, trattformig, ojämn, roststrålig 
håla, som oftast är kantad med rödbrun skiftning.

Ytan fin, glänsande, oljig.
Färgen gulgrön, blir vid fullkomlig mognad alldeles gul; kring ögat sitta prickar, 

hvilka under kalla somrar öfvergå i rost. Solsidan synes vara öfversköljd med carmoisi- 
färg, som är ljusare eller mörkare beroende af sommarens väderlek; prickarna å solsidan 
äro ofta ljust omringlade.

Kärnhuset fikonformadt, litet, delvis öppet, med många (ända till 12) ljusbruna, flata, 
tjocka kärnor.

Köttet hvitt, ofta skiftande i ’ rödt kring kalkröret; substansen ganska fin, saftig, 
lucker; smaken vinsyrlig, svagt kryddblandad. God bordsfrukt. Mognadstid — slutet af 
oktober. Hållbarhet — kort.

Trädet växer kraftigt med rund krona. Bladen äro stora, mörkgröna, rundspetsiga, 
djupt sågtandade; i allmänhet utveckla de sig senare 'på våren än andra äpplearters blad, 
om hösten affalla de något senare. Årsskotten starka, af blandad carmoisirödbrun färg, 
mycket glest prickiga; utstående bladskaftstöd; ögonen filtade. Trädet, som fordrar högländt 
och varm t läge, bär frukt hvartannat år; fruktsättningen sparsam.

Historik och utbredning. Denna äpplesort leder sitt ursprung från den s. k. Ti- 
tusbyn, belägen mellan Tula och Kaluga. Jordmånen består där af lerblandad sandmylla> 
hvilket torde beaktas, då man hos oss planterar trädet. Arten är fullkomligt härdig i trak
ten af Petersburg, där läget är högt och tort. Växer trädet på en frostöm lågländt plats, 
bortfrysa årsskotten utan att hinna mogna.

I trakten af Petersburg blir frukten i vanliga fall medelstor. Ju  sydligare den od
las, desto större växer den och desto mörkare blir färgen. — God bordsfrukt. På grund af
sin granna färg och sin behagliga smak är Titowka en af Rysslands mest kända och vär
derade sorter. Den betingar sig å marknaden ett högt pris, som i någon mån för odlaren 
motväger artens ringa bördighet.

Regel anser, att Titowkan godt kan mäta sig med Gravensteiner; köttet är lika 
fint, den kryddade smaken lika angenäm, t. o. m. storleken är vanligen den samma.

I Tyskland odlades denna äpplesort redan på 1860 talet, ehuru landets pomologer
ej förstodo uppskatta arten. Man hade nämligen från Ryssland erhållit dåliga ympar af 
andra fruktslag, hvilka utgåfvos för Titowka; från Booths trädskola spriddes under detta 
namn fullkomligt underhaltiga sorter. Vid ett besök, som Eneroth aflade hos Oberdieck 
i Hannover, blef denne i tillfälle att inhämta meddelanden om den äkta Titowkan. Där
efter böijade den odlas något allmännare.
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I Sverige fanns denna sort å Wibyholm. Eneroth ansåg den vara den vackraste 
och ädlaste bland de 84 ryska äpplesorter, som han odlade i sin profympsamling. Den 
nådde då sin högsta utveckling omkring medlet af oktober.

I Finland finnes detta äppleslag tillsvidare på ganska få platser. Å Saarela invid 
Wiborg hafva vi sett unga, högstammiga träd, planterade i tung jord, i hvilken de ej 
syntes trifvas; årsskotten fröso årligen. Längre västerut finna vi sorten odlad med fram
gång; vid Sippola. A Rattula finnas högstammiga träd, hvilka trifvas väl i torr lerjord. 
Också å Hagalund invid Helsingfors växa högstammiga träd, planterade i god trädgårds- 
mylla; de bära utm ärkta frukter, hvilka både till utseende och smak synas närma sig de 
i Ryssland odlade.

Egenskaper och värde. Tillsvidare kunna vi ej förorda denna sort till all
männare odling. Den har ej hos oss visat sig tillräckligt bördig, för att kunna inbringa 
odlaren ekonomisk vinst. Då arten emellertid är härdig och fruktens storlek och vackra 
utseende torde göra den eftersökt i handeln, bör man upptaga Titowkan till odling 
i sådana trädgårdar, där man är i tillfälle att förädla sorten och gifva den en ratio
nell vård.

N:o 11.

Beresina. 5epe3HHCKoe.
Liter atur och synonymer: Regels Pom. I, p- 356.

Beskrifning.

Frukten stor.
Formen plattadt äggrund med knapt skönjbara åsar. Omkretsen ojämn och något 

hoptrykt.
Ögat öppet, med korta, upprätta, spetsiga foderflikar i jämn, grund fördjupning. 

Kalkröret bredt, grundt.
Stjälken hård, i smal, trattformig, rostfri håla
Ytan slät, glänsande.
Färgen ljusgul; skalet tätt besatt med ljusa prickar; solsidan tunt carmoisifärgad 

med mörkare strimmor.
Kärnhuset litet, slutet, lökformadt; smala rum innehålla några, stora, långa, 

tjocka kärnor.
Köttet hvitt, fint, saftigt, af utm ärkt behaglig, sötsyrlig vinsmak. En viss egen

domlig krydda förnimmes i ringa grad under gynsamma år. I sin fullkomligaste u t
veckling en fin bordsfrukt. Mogen i oktober. Hållbar till december.
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Trädets växtsätt är utbredt, kronan gles. Årsskotten mörkt rödbruna, ställvis be
täckas de ganska tätt med långa, runda, grågula prickar. Svartbruna bladögon. Arten 
ovanligt härdig. Bördigheten medelmåttig.

Historik och spridning*. Regel har lärt känna denna äpplesort genom frukter, er
hållna från W. Atruganjeff i Tschernigowska guvernementet; sedermera har han infört 
arten till Petersburgs pomologiska trädgård, där den visat sig fullkomligt härdig. Regel 
anställer jämförelser mellan Beresina- och Borovinkaäpplet; han påstår, att det förra 
utgör en mer utvecklad form af det senare. Denna åsigt kunna vi ej dela, ty vi hafva 
funnit Borovinka till smaken underlägsen Beresina och dessutom betydligt bördigare.

Egenskaper och värde, Det vid Finska trädgårdsföreningen odlade Beresina-trädets 
frukter ha vi funnit t. o. m. finare och saftigare än de af Regel beskrifna, hvarför arten 
med alt skäl kan inregistreras bland våra bordsfrukter. Då vi inom Finland varit i till
fälle iakttaga sorten endast vid ovannämda plats, där den visat sig föga bördig, våga vi 
ej förorda Beresina till allmän odling hos oss. Fruktens många goda egenskaper göra den
samma förtjänt af en plats i trädgårdar, där man har råd och lust att anställa experiment 
Kanske skulle en lätt och varm jordmån bidraga till trädets rikare fruktsättning samt 
fruktens högre grad af utveckling. Kunde bördigheten uppdrifvas, blefve arten troligen 
af stor ekonomisk betydelse för våra fruktodlare.

N:o 12.

Borovinka. BopoBHHKa.

Literatur och synonymer: Regels Pom. 1, p. 332. — Ur de flesta trädskolor sprides 
arten under ofvanstående namn, hvilket den erhållit efter familjen Borovin, som uppdragit 
sorten från frö. Under tidernas lopp har den vunnit en ofantlig spridning, men på samma 
gång blifvit kallad med en mängd binamn, hvilka Regel uppräknar i sitt arbete. Vi anse 
oss böra redogöra för dem, då vi veta, att arten också i vårt land bär flere synonyma namn: 

Borovinskoje (Krasnoglasoff). — Hvit Borovinskoje, Borovinskoje natsvetistoje, hög
bygd form (Tiesenhausen). — Smolenskoje plodovitka, Wolaska, Kostotschka (Atrugan
jeff). — Plodovitka (Walamo). — Beloborodowka (Ranin). — Anisowka (Heidorn). — 
Strimmig Borovinka (Moskwa). — Vanlig Borovinka (Jegoroff). — Medelmåttig Borovinka 
(Jegoroff). Det sista namnet tyder på att det skulle finnas någon medelgod sort; detta 
är man i tillfälle att öfvertyga sig om å Helsingfors torg, där det utom den äkta Borovin- 
kan utbjudes till salu flere andra fruktslag med något af ofvanstående namn, hvilka sor
ter dock äro underhaltiga både till smak och utseende.
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Dessutom sprider Regels trädskola i Petersburg såsom själfständiga sorter: — 
Röd-, söt-, kantig-, grön-, lång-Borovinka, samt tvänne afarter, som uppdragits från frö 
vid Pomologiska trädgården i Petersburg; de kallas Petersburgska- och Vinter-Borovinka
— Bihang till^ Svensk pom., p. 5.

Beskrifning.

Frukten stor.
Formen plattadt äggrund; breda åsar löpa långs frukten. Omkretsen, som alltid 

är ojämn, synes ofta vara hoptrykt.
Ögat stort, täckes delvis af spetsiga, tillbakaböjda foderflikar i grund, vid, slät, men 

åsig fördjupning. Kalkröret bredt och djupt-
Stjälken, som är lång, fin och hård, befinner sig i åsig vanligen rostfri håla, hvilken 

dock någon gång täckes af tunn, ljus rost.
Ytan slät, glänsande, vid mognadstiden oljig.
Färgen vid fullkomlig mognad halmgul, skalet glest besatt med prickar, solsidan 

täkt med ljus rosenspritning, glest ådrad af mer eller mindre starkt färgade carmoisistrim- 
mor, hvilka stundom teckna sig direkte mot grundfärgen. Frukter, som utvecklat sig i 
skuggan inuti kronan, sakna all rodnad; den hvita afarten leder troligen sitt ursprung 
från en^sådan frukt.

Kärnhuset melonformadt, litet i förhållande till frukten; rummen slutna, inrym
ma några få stora, tjocka, trubbspetsade kärnor.

Köttet hvitt, fint, luckert; smaken är särdeles behaglig, under gynsamma år 
erhåller den en fin kryddad arom. I så fall lämnar arten goda bordsfrukter; alltid 
kunnande dock med; stor fördel användas för hushållets behof. Mogen i oktober. Hållbar 
till medlet af december.

Trädet växer snabt med något utbredd krona. Bladen mörkgröna, rundade. Års
skotten bruna, glest prickade; bladskaftstöden föga utstående, ögonen filtade. Trädet ta
ger ej någon skada ens under de strängaste vintrarna i trakten af Petersburg. Hvartannat 
år kan väntas en rik skörd. Hos oss synes arten trifvas i alt slags jord.

Historik och spridning. Ursprungligen odlades sorten i guvernementet Tula. Under 
en jämförelsevis kort tid har den vunnit spridning öfver hela Ryssland, såväl söder som 
norr om Moskwa. Tillsvidare odlas den nordligast vid Walamo. Man har mångenstädes 
i Ryssland anlagt handelsträdgårdar med tusentals träd, bland hvilka Boro vinkan inta
ger ett framstående rum.

1 Sverige vid .W ibyholm  funnos tvänne ryska profsorter med namnet Borovinka. 
Den ena var ett sött äpple utan alt värde; den andra frukten var vacker, köttet med rodnad, 
formen mer plattad, smaken mer ädel än hos den i vårt land odlade arten. Förmodligen 
hade man att göra med Smolensk Borovinka, en betydligt yngre sort, som på 1860-talet 
intogs bland profymparne i Petersburgs pomologiska trädgård. Se Regels Pom. I, p. 431.

Till Finska trädgårdsföreningen har sorten inkommit från Moskwa, bland de af Ge
neral af Lindfors förärade träden. Hos oss har den visat sig fullkomligt bördig och gifvit 
frukt hvarje år. Sprides från trädskolorna till olika delar af landet, så att man inom
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några år torde vunnit erfarenhet om, huru högt norrut man kan odla detta fruktslag. Vid 
Eattula egendom i Artsjö socken växer den äkta Borovinkan och prisas också där för 
de rika skördar den lämnar.

Egenskaper och värde. Trädets framstående egenskaper och fruktens stora handels- 
värde låta oss förmoda, att ingen fruktodlare skall ångra att hafva planterat arten i sin 
trädgård. A tt döma af sortens trefnad under Petersburgs ogynsamma klim atiska förhål
landen torde den kunna odlas ganska långt norrut.

Då denna fruktsort odlas inom en så stor areal, i så många slags jordmån och 
klimat samt åtnjuter så olika vård, bör man ej förvåna sig öfver att under tidernas lopp 
en mängd afarter uppstått, hvilkas värde ofta är mer än tvifvelaktigt. Vid plantering af 
Borovinkan bör man därför noga se till att man erhåller den rena ädla grundformen.

N:o 13.

Röd Borovinka. E o p o B im a  K pacH an.

Regel framhåller i sin Pomologi I, p. 354, att denna art är af samma ursprung som 
Borovinka, men att den genom kultur nått en så själfständig utveckling, att den bör an
ses som ett skildt fruktslag. Stundom nämnes arten: Borovinka natsvetistoje.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen platt* rundad, något afsmalnande mot ögat, utan skönjbara kanter. Om

kretsen rund.
Ögat, slutet af långa, vid basen breda, trubbspetsiga foderflikar i grund ojämn? 

slät fördjupning. Kalkröret bredt, trubbspetsadt.
Stjälken grön, hård, i djup rostfri håla.
Ytan glatt, doftande, något oljig.
Färgen gul, skiftande i grönt med en och annan fin rostprick; solsidan synes öf- 

versköljd af matt carmoisifärg, mot hvilken ljust omringlade prickar och korta, breda, 
mörka strimmor teckna sig.

Kärnhuset lökformadt, slutet, med få, mycket stora, flata mörkbruna kärnor samt 
en mängd små ämnen till sådana.

Köttet hvitt, något skiftande i gult, substansen fin och saftig, kärlknippena röda; 
smaken rik, behagligt vinsyrlig. Vacker och god bordsfrukt, som mognar i rslutet af ok
tober och är hållbar till december.

Växtsättet är utbredt. Bladen stora, glänsande, afiånga. Årsskotten cbokoladbruna 
med fina, långdragna prickar. Trädet, som i allmänhet visat sig härdigt och lämnat rik
liga skördar, synes trifvas i lerjord.



Historik och spridning*. Arten förekommer ställvis omkring den ryska hufvud- 
staden, odlingen sträcker sig ända till trakten söder om Moskwa. I Petersburgs pomolo
giska trädgård har trädet visat sig ömtåligt, där ledo stora träd betydlig skada under den 
stränga vintern 1866—67. De mindre träden, hvilka helt och hållet voro öfvertäkta af snö, 
stodo sig godt mot kölden. Frukter, vuxna under gynsamma år i Petersburgska guvern., 
hafva erhållit en fin, kryddad, aromatisk smak.

I Finland hafva vi varit i tillfälle att iakttaga sorten endast vid Rattula i Artsjö 
socken, där ett 20 år gammalt träd, visat sig härdigt och ganska bördigt.

Egenskaper och värde. Emedan denna frukts utseende är särdeles vackert och sma
ken synnerligen fin, samt då trädet synts trifvas i lerjord så långt österut som vid Rattula, 
kunna vi rekommendera arten till en plats i våra trädgårdar. Vi äro öfvertygade om, att Röd 
Boro vinka kan odlas med framgång i hela Åbo- och Nylands län; under gynsamma för
hållanden torde den erhålla den fina, kryddade smak, som i mellersta Ryssland är utmär
kande för densamma. Under oktober och november månader blir frukten värdefull i han
deln. Emedan sorten väl tål transport, kan den odlas äfven på något afstånd från af- 
sättningsorten.

N:o 14.

Lehmapfel. CtpaHKa.

Liter atur och synonymer: Regels Pom. I, p. 105.
•

I alla trädskolekataloger i västra och sydvästra Ryssland går frukten under nam
net Serinka, Seroje, eller Serjanka. — Lehmapfel kallas den vid Carlsruhe (Östersjöprovin
serna), som tillhör Grefve Sievers. — Strumilowka. Ogradnik Polski 1892. — 1 Litva 
trakten nämnes arten Poziomkowe, Szampnskie och Zajcerawardeczka. Hos Petersburgs 
frukthandlare hör man namnen Grå Calvill och Kalmuck.

Beskrifning.

Frukten medelstor.
Formen rundad, jämbred, något afsmalnande mot ögat; fem breda kanter löpa längs 

frukten och sluta som svulster eller rynkor vid ögat. Omkretsen ojämn.
Ögat sitter nästan ofvanpå frukten. Det är till en del slutet af do tillbakaböjda^ 

medellånga, grönfjuniga foderflikarna samt omgifves af rynkor eller pärlformade svulster. 
Kalkröret, djupt och smalt, når kärnhusets öppna axelrör.



Stjälken kort, tjock, köttig i rostfri håla, som stundom skiftar i rödbrunt.
Ytan slät, matt glänsande.
Färgen är karaktäristiskt grågulgrön, medan frukten hänger på trädet; vid mog

naden blir den smutsgul, solsidan täckes af glest strimmig gulröd färg; hela frukten tätt 
finpriekig.

Kärnhuset är lökformadt, stort i förhållande till frukten, öppet, med många (12) 
smala, tjocka, finspetsade kärnor.

Köttet fint, saftigt, hvitt inom kärlknippena, vid yttre huden gult, skiftande i grönt; 
smaken särdeles angenäm, vinsyrlig, kryddblandad. En fin och ädel bordsfrukt. Mog
nadstid oktober. Hållbarhet till januari.

Trädets växtsätt. Kronan tät, bred. De undre grenarna böja sig nedåt af sin tyngd, 
däremot höja sig årets skott uppåt. Bladen mörkgröna, glänsande, långa, äggformiga, 
något ludna, kanterna vika sig uppåt, undre sidan grågrön; skaften korta, rödskif
tande, kraftiga. Årsskotten mörkbruna med små gula prickar; små, runda, ludna blad
ögon. Arten är fullkomligt härdig. Fruktsättningen som är riklig, börjar först sedan trä
det stått flere år på platsen. Kronan bör beskäras i god tid, eljes blir den lätt
oregelbunden och sned.

Historik och spridning*. Man antager, att sorten är hemma från Litva-trakten, 
hvarest man ännu påträffar gamla jättelika träd. Därifrån har den blifvit spridd till 
Rysslands nordvästra och sydvästra guvernement och den har visat sig fullkomligt här
dig. I nordöstra delen, trakten af Wolga, är den ömtålig. Trädet växer mycket långsamt, 
och vi ville därför tillråda att inympa arten i toppen af någon snabbväxande sort t. ex. 
Titowkan.

Denna sorts hufvudsakliga fel är, att den gifver frukt först 8 å 10 år efter skedd 
ym pning; då blir trädet med ens bördigt, och man kan hvartannat år vänta stora 
skördar. 30 å 40 år gamla träd lämna ofta ända till 340 kg utsökta frukter. Dessa falla 
ej lätt, hvilket måste räknas arten till förtjänst. Trädet, som når en mycket hög ålder, 
trifves bäst i sand- och lerblandad något fuktig jord. Vi hafva sett gamla stammar, 
brutna och liggande utefter marken, bära riklig frukt.

Serjankan åtnjuter i Ryssland stort anseende, den räknas bland landets mest om- 
tykta äpplesorter; ställvis t. ex. i Östersjöprovinserna anser man den vara jämgod med 
Antonowkan, ja, t. o. m. öfverträffa denna. A Petersburgs fruktmarknad värderas dessa 
arter ungefär lika högt.

I Finland hafva vi varit i tillfälle att erhålla frukten endast från Rattula, 
där den odlats i många år. Trädet har visat sig härdigt, ehuru det är planterad t 
i lerjord, frukten har där nått sin fullkomliga utbildning. Vi hafva i Wiborgs län sett 
och hört talas om månget träd, som pröfvat fruktodlarens tålamod genom sin lång
samma tillväxt och sin sena fruktsättning; vi äro förvissade om, att rätt många af dessa 
träd just äro exemplar af Serjankan. Vi vilja uppmana ägarne till sådana stammar att 
fortfarande ägna dem all möjlig vård, och vi kunna försäkra, att träden i sinom tid kom
ma att i rikligt mått ersätta odlaren hans tid och möda.

Från Regels trädskola invid Petersburg sprides arten i stor skala under namnet 
Serjanka, och från Wagners trädskola i Riga går den ut under namn af Lehmapfel.

12
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Egenskaper och värde. Denna frukt äger alla betingelser för att en gång intaga 
en framstående plats inom vår Pomologi som en fin bordsfrukt för oktober—december 
månader. Vi ställa arten tillsvidare under hägn af fruktodlarene inom sydvästra delen 
af vårt land, emedan desse sedan gammalt äro kända för sitt intresse för alt, som 
kan gagna vår fruktodling. Den plats inom trädgårdarne de gifva detta träd kommer att 
skänka dem ersättning ej allenast i ekonomiskt afseende, utan äfven genom tillfredställel
sen af att hafva medvärkat till inhämtande af kännedom om ett äpple, som antagligen 
hos oss kan blifva en ypperlig han delsfrukt.

Former. Då denna sort sedan långa tider är odlad inom Östersjöprovinserna, liar 
där uppstått en mängd afarter af den ursprungliga hufvudformen. Man påträffar fullkom
ligt och oregelbundet koniska samt plattade och plattadt äggrunda frukter icke allenast 
på olika, utan t. o. m. på samma träd. Detta sakförhållande kan lätt vilseleda den oerfarne 
fruktodlaren; en längre erfarenhet kommer dock under fund med, att alla dessa olika for
mer hafva någonting gemensamt, nämligen fruktens karaktäristiska yttre färg samt köttets 
utseende och smak.

N:o 15.

Aport-Alexander. A n o p n > .

Literatur och synonymer: Regels Pom. I, 204. — Aportovoje, Porty, Gusevo (Kras- 
noglasoff, p. 87). — Ispanskij aport, Tulskij aport och Aport obyknovennoj (Trädgårds- 
jourual II, p. 93). — Aport krasnij, (Utställningskataloger). — Aportovoje (Rumin). — 
Aport bolschoj (Wohin). — Aport krasnij (Sagoskin. — Tiesenhausen. — Trädg. Journal 
II, p. 77). — Krasnotokoje rebristoje (Wohin). — Funtovoje jabloko (Miller). — Titowka 
(Gekel). — Korscha (Jegoroff). — Aportovoje ogromnoje (W agners katalog). — Aport belij 
och Podaportovoje (Walamo).

Kaiser Alexander (Illustr. Handb. der Obstk. I, N:o 39). — Kaiser Alexander (Lau- 
ches Pom., p. 250). — Kaiser Alexander von Russland (Rubens Obstbaumz. II, p. 39). 
Alexander (Eneroths Pom. II, 28). — Aport (Bihang till Svensk pom., p. 2). — Kejser 
Alexander (Bredsted Dansk Pom. II, p. 82). — Aporta (van Mons, Catalogue descriptif 
de la partie des arbres fruitiers, qui de 1798 å 1823 ont formé sa collection, p. 56, N:o 105).
— Kaiser Alexander von Russland, Aporta Nalivia (Diel, Kernobstsorten II, 1823, p. 65).
— Emperor Alexander (Lindley, A guide to the orchard and kitchen garden, 1831, p. 14).
— Grand-Alexandre (André Leroy, Dictionnaire de Pomologie, N:o 185). — Empereur 
Alexandre (M. Mas, Le verger, V, N:o 24). — Grand-Alexandre (Catalogue descriptif des 
fruits adoptés par le congrés pomologique de France, 1887, p. 305). — Emperor Alexander 
Stoke tulip (Hogg). — Alexander (Hort. Soc. Oat).

Till Svartu i Finland har arten kommit under följande nam n: Skålpunds-, Aporta-, 
Stoke tulip- och Alexander-äpple.
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Beskrifning.

Frukten stor.
Formen bred vid basen, konisk, afsmalnande mot ögat, utan några nämnvärda kan

ter. Omkretsen nästan rund.
Ögat ligger djupt och omgifves af stora, breda, något tillbakaböjda foderflikar i 

rynkig, stundom slät fördjupning. Kalkröret grundt, trubbspetsigt.
Stjälken vanligen omkring 2 cm lång, hård, i djup håla med roststrålar.
Ytan med doft, glatt, glänsande, vid mognaden något oljig.
Färgen gulgrön, fina prickar strödda öfver hela frukten. Solsidan täckes af vacker 

carmoisifärg, som afbrytes af strimmor samt ytterst fina, bruna prickar. Frukter, som ut
vecklats i skuggan, sakna den granna röda färgen.

Kärnhuset lökformadt, bredt, öppet, med många flata, tjocka, stundom slöa kärnor.
Köttet hvitgrönt, fint, mört, saftigt, af särdeles behaglig, mildt vinsyrlig smak. 

God bordsfrukt, kan äfven med stor fördel användas i hushållet. Mogen i november. Håll- 
bar till januari.

Trädet växer kraftigt med bred, oregelbunden krona. Bladen äro stora, ovala, trub
bigt sågtandade. Årsskotten rödbruna, tätt belagda med ljusa, grågula prickar. Bladen 
falla sent, så att man långt fram på vintern kan se ett och annat torkadt löf hänga på 
sin kvist. I nästan hela Nyland är trädet fullkomligt härdigt, men redan vid Rattula i 
Artsjö socken förfrysa årsktoten under stränga vintrar.- I  Wiborgs län skadas lätt träd, 
planterade i lerjord, hvaremot årsskotten mogna fullkom ligt å stammar i lätt, sandblan- 
dad jord, som är skyddad mot norr. Bördigheten är ej rik, men i stället sitta frukterna 
äfven i ganska stark blåst förvånansvärdt väl fast vid grenarna.

Historik och spridning. Aport har länge ansetts vara en ursprungligen rysk äpple
sort, men enligt Krasnoglasoff skall den en gång i tiden af Beketoff blifvit från Tur
kiet införd till södra Ryssland. Arten väkte allmän uppmärksamhet, då den i slutet af 
förra århundradet, började odlas i de kring Petersburg belägna kejserliga slottens trädgår
dar. Sedan dess har spridningen fortgått med en ensamstående snabbhet, så att man nu
mera finner Aport-Alexander utbredd öfver hela Ryssland, Tyskland, Frankrike, Holland, 
England, Danmark, Sverige, Norge och delar af norra Amerika *). Bland Rysslands 
många utm ärkta äpplesorter intager Aport en synnerligen bemärkt plats. Frukten är allmän 
i mellersta delen af landet, där den mognar i september, men är hållbar endast till slutet 
af oktober. Ehuru den anses tillhöra Rambour-gruppen, kan den, under gynsamma 
år uppnå en sådan utveckling, att den serveras som en delikat dessertfrukt. Sorten 
betalar sig så väl i handeln att den medelmåttiga bördigheten fullt motsvaras af det höga 
priset. Inkomsten af ett aport-träd är ofta lika stor som af ett träd, som bär stora massor 
af små frukter.

I trakten af Petersburg synes trädet vara ömtåligt, årsskotten förderfvas vanligen 
af köld under stränga vintrar; stå träden i fuktig jord förfrysa de stundom helt och hål
let. Därför bör man plantera denna sort i torr jordmån och soligt läge; om trädet därjämte

*) I  denna värdsdel värderar man arten synnerligen högt och anser den intaga främsta rummet 
bland frukter, som användas till torkning. Med amerikansk hastighet sprides den till alla de orter, där 
äppleodling är möjlig.



är lågstammigt, uppnår frukten sin fullkomliga utveckling, och blir användbar som dessert
frukt. Den kände fruktodlaren Afanasevitsch tillråder, att i södra delen af Petersburgska 
guvernementet odla arten i buskform, som enligt hans utsago torde vara den mest 
lämpliga *).

I  Sverige är sorten mycket härdig, den odlas norr om Stockholm ända upp i 
Gefleborgs län, där frukten utvecklar sig ganska väl också under ogynsamma år, storleken 
blir då likväl något mindre och smaken ej så staik t kryddad som vanligt. Å W iby- 
holms kalkgrund har man skördat utm ärkta frukter jämgoda med sådana från mellersta 
Ryssland. Odlad under varma somrar, tillfredsställer Aport de stora anspråk, man i Sverige 
ställer på en dessertfrukt. Prisas öfveralt som synnerligen utm ärkt hushållsfrukt.

I Norge odlas arten med framgång ända till 64 °.

Till Tyskland importerade man från syd Ryssland detta äppleslag i början af sek
let. Under namnet „Kaiser Alexander41 har man ur trädskolorna spridt sorten, som anses 
vara en dessertfrukt af „andra rangen“. Öfveralt prisas den som utm ärkt till kokning 
och torkning.

Hos oss i Finland har man redan ganska länge odlat Aport, som torde vara mest 
spridd inom Nylands län. Den för all fruktodling nitälskande Baron F. Linder till Svartå 
pröfvade sorten i sin egen trädgård och spridde den sedermera från sina trädskolor till 
närmare och fjärmare platser inom Nylands län. Hans förtjänstfulla sträfvanden att göra 
arten känd hafva krönts med den framgång, att allmogemän och kvinnor från socknarna 
kring Svartå exponerade utm ärkt vackra „Alexander“-äpplen vid den allmänna frukt
utställningen i Helsingfors 1891.

P å  Aminne gård (i Halikko socken) finnas ganska stora Aport-träd, hvilka burit 
väl utvecklade frukter, så när som på året 1892, då storleken blef nästan den vanliga, men 
smaken saknade all arom.

I Abo län bör man kunna uppnå vackra resultat vid odlingen af detta fruktslag, 
då man vid Helsingfors å Hagalund under gynsamma år skördar frukter, i alla afseenden 
så utmärkta, att de äro jämgoda med de från mellersta Ryssland hit importerade; 
detta oaktadt fruktträdgården är öppen mot nordost och befinner sig endast några fot öf
ver Finska vikens yta.

I Tavastehus län finnes å Kurjala gård (i Lampis socken) ett några år gammalt 
exemplar, hvilket hittills stått sig ganska bra och burit frukter, som till sitt inre varit täm
ligen väl utvecklade; storleken har dock ej gått upp mot de vid södra kusten odlade.

A Björkudden finnas tvänne träd, planterade för 12 år sedan; det ena är högstam- 
migt. Fastän platsen ej är skyddad och jordmånen ej den bästa, hafva träden visat sig 
fullkomligt härdiga; årligen hafva de gifvit typiska frukter. Under det ogynsamma året 
1892 blef frukten som vanligt stor och vacker, men den inre utvecklingen var försenad. 
Årsskotten hafva mognat alla år. Då vintern 1882 inträdde redan den 16 oktober, hade 
de redan nått sin utveckling till två tredjedelar.

*) I  trakten af K ief anser man, a tt Aport trifves bäst i något fuktig, men fet och stark jord; un
der sådana förhållanden kan man vänta goda skördar. Om trädet däremot planteras å torra högländta stäl
len, visar det vantrefnad. Där underkastar man de unga träden stark beskärning.
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Å Rattula (i Artsjö socken) odlas arten, soin där tyckes vara något ömtålig; års
skotten mogna icke alla år och bördigheten är medelmåttig.

A Willniemi invid Fredrikshamn har trädet funnits; det har visat sig härdigt samt
gifvit stor och vacker frukt.

Ä Sippola har sorten odlats med framgång.
Å Saarela gård invid W iborg gjorde vi den erfarenheten, att årsskotten mognade

ä de lågstammiga träd, hvilka voro tagna från mellersta Sveriges trädskolor, under det 
att de å högstammiga träd (från Riga) delvis blefvo omogna. Dock böra vi tillägga, att 
dessa sistnämda voro planterade i lerjord å en öppen plats. På ett mer skyddadt ställe 
med torr och varm mylla, kan man måhända öfvervinna dessa svårigheter.

Ostligast odlas sorten med framgång vid Walamo, där frukten blir särdeles stor 
och vacker.

Egenskaper och värde. Denna sort visar oss tydligare än någon annan af do bos 
oss odlade ryska äpplena, att klimatet i södra delen af vårt land är betydligt mildare och 
för fruktodlingen mer gynsamt än det i Petersburgska guvernementet. Erfarenheten har 
lä rt oss, att vi kunna odla arten ej allenast i hela södra delen, utan äfven ganska långt 
uppåt landet, där den redan ställvis odlas med mycken framgång. Äfven vid västra ku
sten borde detta äpple kunna trifvas, åtminstone i nordligaste delen af Abo län.

Från Lojo socken, som tyckes vara en af de för fruktodling mest lämpliga trak
terna, hafva vi sett utm ärkt vackra exemplar. I denna del af landet borde man odla arten 
i stor skala, och vi äro förvissade om, att försäljningen skall inbringa betydande belopp 
icke allenast till herrgårdarne utan äfven till mången mindre jordegare, torpare m. fl. 
Frukten lider ej af transport och bör kunna betinga sig ett högt pris under november 
månad, då de från Ryssland införda Aportäpplena icke mer utbjudas i handeln hos oss.

N:o 16,'"

Sultan. C y/rraH i> .

Literatur och synonymer: Regels Pom. I, p. 181.

Denna frukt finnes ej i Regels Pomologi upptagen som en själfständig sort, utan 
som synonym till Leschanka, med hvilken den dock ej i alla delar öfverensstämmer. Regel 
anser, att Sultan är en under säregna förhållanden utvecklad Leschanka. Det torde ej 
vara svårt att i en pomologisk trädgård utreda detta förhållande.
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Beskrifning.

Frukten stor.
Formen rundad, i samma grad afsmalnande mot ögat som mot stjälken; breda, 

trubbiga åsar löpa utefter fruktens sidor och bilda svulster kring ögat; på denna grund 
är omkretsen buktig.

Ögat omgifves af svulster samt vid basen af breda, ganska långa, trubbspetsiga fo
derflikar i grund, slät fördjupning.

Stjälken kort, grön, i djup, rostfri håla.
Ytan slät och glänsande.
Färgen ljusgrön, solsidan täckes af vacker carmoisifärg, mot hvilken mörkare 

strimmor framstå. Skalet tä tt besatt ined fina prickar, å grundfärgen ljusa, ä solsidan om- 
gifna af mörkare skiftning.

Kärnhuset lökformadt, slutet, med några stora ljusbruna, trubbspetsiga kärnor.
Köttet hvitt, skiftande i grönt, saftigt; smaken rent syrlig utan krydda. Hushålls- 

frukt af första rangen. Mognadstid — december. Hållbarhet — par månader.
Trädet växer med utbredd, gles krona och stora, breda blad. Årsskotten tjocka, 

bruna, ställvis belagda med fina prickar; bladskaftstöden mycket utstående. Härdighet 
och bördighet ganska stora.

Egenskaper och värde. Ehuru det råder en viss oklarhet med afseende å det po
mologiska namnet, tveka vi ej att intaga denna sort till odling hos oss. Vi böra fästa af
seende vid, att mognadstiden inträffar under december månad, då omsättningeu under vin
tern är störst, och då man kan erhålla ett godt pris för sin frukt. Det vackra utseendet 
förhöjer fruktens värde. Arten kan med fördel odlas i hela södra delen af landet.

N:o 17.

Antonowka. A h t o h o b k h .

Literatur och synonymer: Regels Pom. I, p. 220. — Antonowka. Bihang till Svensk 
pom., p. 2. Duhovoje och Krasnoglasowskoje (Krasnoglasoff). — Woskovoje scheltoje 
(Klykowskoje). — Jabloko woskovoje scheltoje (Utställningar). — Weisser Champagnerapfel 
(Östersjöprovinserna). — Belij Titowka (Jegoroff). — Aport, Poluaportovoje (Walamo klo
ster och Tsarskoj e selo).



95

Beskrifning.

Frukten stor.
Formen rundadt äggrund; breda låga kanter, af hvilka en är mer utstående än de 

öfriga, sträcka sig längs frukten och bilda ojämnheter omkring ögat och i stjälkhålan. 
Omkretsen ojämn.

Ögat som sitter djupt, är slutet af trubbspetsiga foderflikar i ojämn, vågig fördjup
ning. Kalkröret djupt, mycket smalt, dess spets tvär.

Stjälken är tjock och ofta köttig, den sitter i djup, vågig, ljus och tunt rostig håla.
Ytan glatt, glänsande, något oljig, försedd med stark doft.
Färgen' ljusgrön, vid fullkomlig mognad grönhvit, fint prickig, solsidan täkt af 

gulröd skiftning, hvarå prickarna antaga en mörkare färg. Solsidans rodnad inträffar hos 
oss högst sällan, endast under ovanligt gynsamma år.

Kärnhuset lökformadt, litet i förhållande till frukten, slutet, med några medelstora, 
mörka, tjocka, alltid matade kärnor.

Köttet hvitt, fint, fast, saftigt, med en för denna sort egendomlig, syrligt kryddad 
smak. En utm ärkt bordsfrukt, också ypperlig för hushållet. Mognadstid november. Håll
barhet till och med februari.

Trädets växtsätt. Kronan rund, klotformig. Grenarne äro starka, så att de ej be- 
höfva stödas, ehuru de äro öfverhöljda af stora frukter. Bladen stora, hårda, ovala, spet
siga; kanterna djupt, hvast tandade; öfre sidan mörkgrön, den undre något ljusare. Trädet 
är härdigt och bördigt i hög grad. Årsskotten mörkt carmoisibruna, tätt belagda med 
klara, runda prickar; bladskaftstöden föga utstående; ögonen högspetsade. Så vidt möjligt 
bör man gifva trädet god jord, som påminner om svartmyllan, i hvilken arten uppvuxit 
från kärna.

Historik oeh spridning. Antonowkan härstammar från Ukraine, hvarifrån den öf- 
verfördes till Moskwa af den bekante fruktkännaren och fruktodlaren Rrasnoglasoff, 
efter hvilken man kallat arten „Krasnoglasoffs äpple“. Walamo utgör tillsvidare nordli
gaste gränsen för fruktens odling.

Antonowkan är för närvarande en af Rysslands mest spridda, allmännast kända 
och högst värderade äpplesorter. Med hvarje år ökas odlingen, och man finner trädgårdar 
med många hundra träd af denna art. Sorten har kring Petersburg visat sig fullkomligt 
härdig och särdeles bördig. Regel har på grund af fruktens stora värde ansett sig böra 
inregistrera den bland Rysslands Calviller. Mognadstiden inträffar vid Petersburg i okto
ber liksom hos oss. Den ryska frukten säges hålla sig hela vintern i godt skick. Detta 
anse vi dock föga sannolikt, då smaken försämrats redan vid nyår trots den bästa behand
ling, vi låtit den undergå. Regels uppgift måste bero på något misstag. Han jämför sor
ten, märkvärdigt nog, äfven med Königs Fleiner, utan att vi kunna finna några skäl där
till. Se Oberdieck. lllustr. Handb. der Obstkunde I, N:o 75, p. 181.

I Sverige vid W ibyholm utvecklade sig å profympen en särdeles vacker och tidigt 
mognande frukt (18y68), ehuru kvisten var inympad O. N. O. i trädets krona. Eneroth 
ansåg arten värd att upptagas i Calvillernas grupp och han jämförde den t. o. m. med 
Gravensteiner, hvilken den emellertid tyktes vara underlägsen. Antonowkan å Wibyholm 
blef vackrare och kryddsmaken något finare än å de i Ryssland odlade frukter, vi varit i
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tillfälle att iakttaga. I den stora ympsändning, som Eneroth erhöll från Regel, funnos 
tvänne sorter: Bergamotnoje och Nemetskij Calvill, hvilka vid fruktsättningen befunnos 
vara identiska med Antonowkan. Detta omnämna vi till ledning för dem, som vid 
rekvisition från Petersburg erhållit träd med dessa namn.

Hos oss i Finland odlas denna sort å flere platser vid kusten. A en egendom invid Wi- 
borg finnas öfver 50 år gamla träd, hvilka fortfarande äro friska och gifva rikliga skördar, 
ehuru de äro planterade i fuktig och tung jord. Till och med under det ogynsamma året 
1892 buro de frukter, hvilka blefvo outvecklade, ehuru användbara för hushållet.

A Saarela vid Wiborg planterades våren 1885 i tung lerjord 40 st. högstammiga 
Antonowka träd, hvika redan följande år buro enstaka frukter. Nästföljande höst 
gåfvo flere träd ända till 20 st. frukter, såväl till det yttre som till det inre fullkom
lig t utbildade. Smaken öfverensstämde med de från Ryssland importerade, men storleken 
gick ej upp emot de i trakten af Helsingfors odlade.

På Walamo har sorten odlats öfver 50 år med stor framgång.
Regels Pomologi omtalar, att man i Ryssland finner mycket gam la Antonowka 

träd. Sådana påträffas också här och hvar kring Wiborg, å Walamo och Suoniosaari. — 
Den vidsträkta spridningen och de åldriga exemplaren tyda på, att denna är en af de 
älsta i Ryssland odlade äpplesorterna.

Å Rattula egendom (i Artsjö socken) har arten redan länge odlats och visat sig 
fullkomligt härdig och ganska bördig; den mognar där i december och är hållbar till mars.

På Sippola odlas sorten med framgång.
Äfven å Björkudden planterade man Antonowkan för några år sedan; hittills har 

den gifvit frukt endast tvänne höstar. Under det ogynsamma året 1892 var det ena trä
det öfverfullt med till det yttre fullkomligt utbildade frukter, hvilka blefvo utm ärkta lius- 
liållsfrukter, oaktadt man var tvungen att skörda dem alldeles för tidigt. På samma gång 
voro vi i tillfälle konstatera riktigheten af Regels påstående om grenarnes ovanliga styrka; 
en gren af ungefär en meters längd uppbar utan att brista öfver 20 st. stora frukter.

I Finska trädgårdsföreningens ägo finnas tvänne mycket vackra och kraftiga träd, 
införda från Moskwa, hvilka äro härdiga och ofta mycket bördiga. Frukten är stor och 
vacker, utseendet typiskt och smaken erhåller sin karaktäristiska arom. Denna art anses 
vara en af de bästa bland de ryska äpplen, som odlas af föreningen.

Egenskaper och värde. Sedan detta fruktslag numera blifvit allmännare känd 
och den köplystna allmänheten börjat sätta värde på dess otvifvelaktigt framstående egen
skaper, vore det skäl att i vårt land odla sorten i större skala än hittills. I Nylands län 
är den redan någorlunda vidt spridd; ingen fruktodlare torde där ångrat, att han beredt 
trädet rum i sin trädgård. I Åbo län torde frukten blifva lika vacker och god som den i 
Sverige odlade. Då den ej är känslig för transport, kan den med lätthet vinna afsättning i 
städerna och betingar sig helt visst samma pris, som de ifrån Ryssland importerade. Vi 
kunna trygt förorda denna äpplesort till odling i hela södra Finland; att döma af fruktens 
utveckling under det ogynsamma året 1892, bör den kunna odlas ganska långt norrut 
långs västra kusten. Antonowkan borde aldrig saknas i en fruktträdgård, där man ön
skar uppdraga en god vinterfrukt.
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N:o 18.

Woroneseh. BopoHem-b.
Äfven kallad Wladimerska.

Beskrifning.

Frukten stor.
Formen regelbunden, konisk. Omkretsen svagt kantig.
Ögat, som ligger mycket djupt, omgifves af korta, trubbiga, upprätt stående foder

flikar. Fördjupningen slät, utan några stora ojämnheter. Kalkröret bredt, når kärn
husets spets.

Stjälken tjock, stundom refflad, i djup, jäm n håla med ljus rostrosett, som knap
past når hålans kant.

Ytan slät och glänsande.
Färgen ljust gröngul, solsidan synes öfversköljd med blodröd färg.
Kärnhuset litet i förhållande till frukten, öppet, inrymmer 10 stycken flata, tunna, 

matade kärnor.’
Köttet fint, grönhvitt, mycket löst och saftigt; smaken vinsyrlig utan all krydda. 

Mognadstid januari. Hållbarhet till mars.
Trädet växer utbredt, är fullkomligt härdigt, bördigheten medelmåttig.

Sorten saknar historik, den finnes ej intagen i Regels pomologi. Sprides från Re
gels trädskola invid Petersburg, hvarifrån den kommit till Rattula egendom i Artsjö 
socken. Det där befintliga exemplaret är ungefär 18 år gammalt och har visat sig trif- 
vas i lerjord.

Egenskaper och värde. Trädets härdighet, fruktens vackra utseende och goda 
smak samt framför alt dess värde som vinterfrukt berättigar sorten en plats inom den fin
ska fruktodlingen. Med framgång odlad så långt österut som å Rattula bör den trifvas 
betydligt nordligare i västra delen af landet.

13
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N:o 19.

Rund Borsdorffer. Eo p c flo p tjn »  Kpyr/ibin.

Literatur och synonymer: Regels Pom. I, p. 397. Jämförelsevis ung och litet 
spridd inom Ryssland har denna sort endast ett kändt binamn: Räpka rosovaja (Tiesen- 
hausen). — Vinter-Borsdorffer, Reinette de misnie (A. Lundström, p. 196). — Borsdorffer 
(Eneroths Sv. pom. II, p. 59). — Borsdorffer kruglij, (Eneroth. Bihang till Sv. pom., p. 6).
— Borsdorf, (Bredsted. Dansk pom. II, p. 300). — Borsdorffer, (Mayer, Pomona franconica, 
1776—1801, III, p. 112). — Borstorfer, (Hirschfeld. Handbuch der Fruchtbaumzucht, 1788, 
I, p. 190). — Edler Winterborstorfer Marschansker, (Diel, Kernobstsorten, 1800, II, p. 87).
— Borsdorff med följande synonymer: Borsdorffer; Postophe d’hiver; Bursdoff, or Queen’s 
Apple (Lindley, A guide to the orchard and kitchen garden, 1831, p. 39, N:o 73). — Rei
nette d’Allemagne (Bivort, Annales de pomologie beige et étrangére, 1860, p. 71). — Edel- 
borsdorfer (Illustr. Handb. der Obstk. I, N:o 136). — Edelborsdorfer (Lauche, Deutsche 
Pom. I, N:o 60). — Borsdorf (André Leroy, Dictionnaire de pomologie, N:r 66). — Renette 
Batarde, Garret Pippin o. s. v., se Hort. Soc. Catalog, Hogg, Downing, m. fl.; dessutom 
finnas en hel mängd Borsdorffer-former (ss. Rother Borsdorffer, Weisser Borsdorffer, 
Schwarzer Borsdorffer, Griiner Borsdorffer, Gesteifter Borsdorffer, Herbst-Borsdorffer, o. s. v. 
Dittrich).

Beskrifning.

Frukten liten.
*

Formen vackert platt rundad. Omkretsen rund.
Ögat litet, slutet af breda, korta foderflikar; i mycket grund, vid fördjupning. K alk

röret grundt.
Stjälken fin, lång, hård; i djup, jämn håla med ljus rostrosett.
Ytan torr, glänsande.
Färgen, som vid skördetiden är ljust grågrön, blir vid fullkomlig mognad ljusgul; 

fina rostprickar samt en och annan vårta strödda öfver hela frukten. Solsidan täkt af en 
karminröd flamma, som sträcker sig ända ned till rostrosetten, kring hvilken den bildar 
en kant. Saknar solsidan rodnad, är rostrosetten dock alltid kantad med karminröd 
skiftning.

Köttet hvitt, skiftande i gult, fint, fast, saftigt. Smaken vinsyrlig, med en renett- 
artad kryddsmak, som är egen för denna sort. Bordsfrukt. Mogen i februari. Hållbar 
till april.

Trädet växer med ovanligt tät, rundad krona, grenar och kvistar äro fina; bladen 
små, elliptiskt formade, enkelt sågtandade i kanten. Årsskotten fina, mörkt rödbruna, glest 
finprickiga; bladögonen filtade. Trädet är härdigt och ovanligt bördigt i trakten kring 
Helsingfors; det trifves bäst i sandjord. Kan man dertill gifva det ett varmt läge, ernås 
de bästa resultat.
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Historik och spridning-. Ursprungligen härstammar arten från Tyskland; genom 
Dorpat har den blifvit öfverförd till Petersburgska guvernementet och Pskow, hvari- 
från man erhållit de vackraste frukter. I Pomologiska trädgården vid Petersburg har 
man odlat Borsdorffen, ehuru utan framgång; så godt som årligen hafva årsskotten frusit. 
Regel, som anser denna sort vara identisk med Tysklands Edelborsdorfer, är emellertid öf- 
vertygad om, att odling måste kunna gå för sig i Petersburgska guvernementet å ett 
varmare läge och i lättare jordmån, än den kalla kärrjord, som omgifver Petersburg.

Frukten är sedan lång tid tillbaka odlad i Tyskland och har gifvit landets pomo- 
loger mycket arbete med utredandet af dess historik. Detta arbete har, i anledning af 
fruktens höga ålder och stora spridning, visat sig ganska svårt att utföra.

Den framstående, numera aliidne tyske pomologen D:r E. Lucas har (Illustrirte 
Monatshefte fur Obst und Weinbau, 6:tes Heft., 1866) gifvit många upplysningar rörande denna 
frukt, hvilka kunna vara af intresse för våra fruktodlare, då man vet, att sorten redan un
der årtionden blifvit spridd i F inland från Regels trädskolor. Af denna anledning tillåta 
vi oss att här nedan citera följande uttalanden, hvilka äro intagna uti Bredsteds Danska 
pom ologi:

„Det är isynnerhet Böhmen, som utmärker sig genom Borsdorferäpplets vidsträkta 
odling. Sorten saknas sällan i någon trädgård. Å de stora herrgårdarna odlas denna art 
framom alla andra äppleslag och anses vara en frukt af första rang. Största delen af 
skörden exporteras till utlandet; på hemtrakten betingar sig frukten ett pris 2 till 4 gånger 
högre än andra äpplesorter. I ångtorkadt tillstånd är frukten delikat. Allmogen tillskrif- 
ver den en läkande kraft. Vid jultiden användes detta äpple med förkärlek, och mången 
tror, att kärnor tagna ur de äpplen, som användts under julen, skola framalstra träd med 
frukter af ädlare smak. Af detta skäl sås Borsdorfferäpplets kärnor allmänt i hela Böh
men och därigenom hafva en mängd varieteter uppstått. Landets jordmån och klimat 
tyckas vara särdeles lämpliga för denna sorts utveckling; utan undantag uppnå frukterna 
där en ovanlig storlek, skönhet och angenäm smak. Trädet trifs icke blott å öppna fält, 
utan äfven vid foten af Erzgebirge; ja  t. o. m. i kallare trakter bär det utm ärkta frukter. 
Däremot trifves icke Borsdorfferäpplet i Italien; likaså blifva frukter, utvecklade i syd- 
Tyrolen alldeles underhaltiga. Detta sakförhållande bevisar, att denna äpplesort ej tål alt- 
för hög temperatur; under den ovanligt varma sommaren 1865 förlorade frukten sin 
fina smak.

A tt Borsdorfferäpplet länge varit odladt i Böhmen, kan man sluta af ett faktum, 
som den böhmiska historien bevarat. En påflig kardinal ^Eneas Silvius sändes år 1450 
till Böhmen. Här blef han vid de många gästabud, till hvilka han inbjöds, i tillfälle att 
lära känna och värdera Borsdorfferäpplet. Dess egenskaper vunno i så hög grad hans bi
fall, att han uttalade sin önskan, a tt få se detta utm ärkta äpple odladt i Italien. Då ^Eneas 
Silvius sedermera blef påfve under namnet Pius II, sände den böhmiske fursten Lobkowitz 
till honom årligen en vagnslast Borsdorfferäpplen. Häraf framgår, att denna äpplesort re
dan på den tiden odlats mycket allm änt i Böhmen, och att man föredrog det framom de 
många andra utm ärkta sorter, man redan då odlade inom landet. Vi misstaga oss ej, om 
vi påstå, att Borsdorfferäpplet odlats i Böhmen ett århundrade före den här ofvan om
talade tiden.

Det gäller nu att utforska, hvar sorten uppstått, och hvilket namn den burit och 
ännu bär i Böhmen. På landets språk kallas Borsdorfferäpplet „Misenské jablko“, på ty
ska „Mischenskerapfel“ eller „Mieschanzker“- Byn Meissen i Sachsen kallas på böhmiska 
Miesen, (bör läsas som Mieschen); det är högst sannolikt, att detta äpple härstammar från 
Meissen, efter hvilken ort arten kallas Meissener-apfel. Fruktens franska namn: Reinette de
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Misnie tyder äfven härpå. Det är troligt, att den österrikiska benämningen Marschanzker 
härleder sig från Mieschansker eller Mieschanzker. En språkforskare finner denna namn
förändring mycket naturlig i folkets mun“.

Flere forskare hafva sysselsatt sig med frågan om Borsdorfferäpplets härkomst och 
namn, men vi intaga här endast ett uttalande af Herr Paul Böhme, som i tidskriften „Pforta: 
in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung während des 12 und 13 Jahrhunderts“ meddelar, 
att den polske hertig Boleslaw af Breslau inkallade Cisterciensermunkar från klostret 
Pforta i Naumburg vid Saale (numera Schulpforta) till klostret Leubres i Schlesien, för 
att i omnejden sprida kännedom om fruktodling. Klostret Pforta ägde ett gods med nam
net Passendorf, beläget i Saaledalen vid Jena; man påstår, att Borsdorfferäpplet där upp
stått af kärna. De till Schlesien inkallade munkarne skulle hem tat denna äpplesort med 
sig och gifvit den namnet „Pfortenapfel“.

Detta påstående kan vara alldeles riktigt, men det påvisar ingalunda artens rätta 
härkomst. Enligt vår åsikt gifver det österrikiska namnet Maschansker ett mycket säk
rare stöd för Borsdorf; det betyder „Meissenerapfel“ d. v. s. ett från Meissenerlandet till 
Böhmen infördt äpple. Markgrefskapet Meissen var nämligen en gång gifvet till Böhmen 
som pant för ett lån. Sannolikt härstammar namnet från en i Sachsen liggande by Bors
dorf. Dessa historiska upplysningar ur Pforta arkivet torde vara berättigade, i det de be
kräfta Borsdorfferäpplets höga ålder.

Vid W ibyholm i Sverige utbildade sig frukten särdeles väl och blef en bordsfrukt 
af första rangen, njutbar under februari och mars. Då arten dessutom var ovanligt bördig 
förordar Eneroth den till odling i mellersta och södra Sverige. Se Bihang till Sv. pom. p. 6.

Från W ibyholm infördes till Finland tvänne träd, af hvilka det ena planterades 
i Brunnsparken vid Helsingfors i lätt, kraftig jord. Redan de första åren efter planterin
gen visade det sig härdigt, ehuru inga mått och steg blefvo vidtagna för att skydda trä
det under vintern och våren. Det andra trädet planterades å Björkudden i styf lera; det 
blef ej häller skyddadt, utan utsattes för kalla nordliga vindar. Under de första åren växte 
det mycket långsamt och ett par vintrar bortfröso årsskotten; numera synes det dock full
komligt friskt och kraftigt. Det har aldrig blifvit gödsladt annorlunda än med flytande 
spillning på våren efter blomningstiden, då frukten bildat sig. Hörande till Borsdorffer- 
gruppen, gifver detta träd icke någon frukt de första åren efter planteringen. Efter att 
hafva stått 8 å 10 år på platsen, börjar det gifva frukt och gör det då ganska rikligt.

Egenskaper och värde. Odlad på varm grund, såsom t. ex. å Kustö gård i Åbo 
län, i lä tt kalkblandad jord, bör denna sort kunna utveckla sig till samma ypperliga bords
frukt som i mellersta Sverige. Under februari och mars hafva vi få bordsfrukter att tillgå, 
hvarför vi förorda denna art till allmän odling, att börja med i sydvästra delen af landet 
samt på Å land med dess milda klimat. Odlingen lämnar betydande ekonomisk vinst i de 
trakter, där man har tillfälle till afsättning.
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a.

F ig : 7.

Fig , 8 .

Fig . 8. a. högtstälcfa ståndare,
b. mel/erst stäida ståndare,
c. bottenstälda

Fig . 9 . I  Stjälken, V  kalkröret,
I I  stjälkhålan, V I  frörummet,

I I I  kalkfördjupningen, V I I  kärlknippena,
I V  foderflikarna, V I I I  kärnorna.
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F ig . 1. Hvit Astrakan. F ig . 2. Hampus. F ig . 3. Pippin London.





F ig . 6. Röd sommar Calvill. F ig . 7. Klaräpple. F ig . 8. Sparreholms äpple.



Fig , 9. Röd Astrakan. F ig . 10. Stor k/ar Astrakan. F ig . 11. Oranie-äpplet.



F ig . 12. Södermanfands-äppfe. F ig . 13. Williams favorite. F ig . 14. Säfstahofmsäpple



F ig . 15. Pippin Nawton. F ig . 16. Björkviks-äpple. F ig . 17. Svensk Rosenhäger.



Fig. 
18. 

Ringstads-äpptö. 
F

ig
. 19. 

Svensk 
Vinterpostof,

Fig. 
18.



Fig . 2 0  Lökäppfe. F ig . 21. ÅkerÖ-äpple.
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N :o  3. Socker Miron. N :o  4. Orak a!må. N :0  5. Genomskinlig Nalif.

N:o 3.

N :0  4 .

N :0  5.



N :0  Rysk röd sommar Ca/vill. N :o  7. Ananas kane/äpp/e N :o  8, Char/amowsky.





N :0  11. Beresina. N :o  12. Borovinka.
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N :o  13. Röd Borovinka. N :o  14. Lehmapfei.
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N:o 18. Woronesch. N:o 19. Rund Borsdorffer,
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