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Äppelklonarkivet
Bergianska trädgårdens klonarkiv startades 1981 av dåvarande Professor 
Bergianus Måns Ryberg som var engagerad i Nordiska Genbanken för 
frukt och bär. Ett 30-tal sorter planterades från början och har genom 
åren utökats. Idag ingår klonarkiven i verksamheten vid Programmet för 
Odlad Mångfald (POM).

Anledningen till att upprätta denna typ av klonarkiv är att bevara en 
mångfald av gamla kulturväxter. Modern växtförädling kan innebära 
framställning av några få men högproducerande sorter. Dessa tenderar 
att ersätta mångfalden av äldre lokala sorter, som tillsammans utgjort 
en stor genetisk variation för olika egenskaper. Om man har ett fåtal 
sorter blir dessa lätt mottagliga för växtsjukdomar. Därför är det viktigt 
att bevara ett större urval av gammalt sortmaterial som kan behövas för 
framtida växtförädling.

När det gäller de odlade växterna finns dessutom ett stort kulturhisto-
riskt värde i att bevara gamla lokala sorter. Dessa kan ha haft stor bety-
delse för människors försörjning och spelat en betydande roll i en bygds 
utveckling.

Sorter av äpplen och päron hålls vid liv genom så kallad vegetativ förök-
ning. Ursprungligen har varje sort uppstått ur en kärna. Men vill man 
bevara en speciell sort med dess speciella egenskaper så måste detta ske 
genom exempelvis ympning. Vid kärnsådd uppstår alltid nya typer.

Vid växtförädling av äpplen görs korsningar där båda föräldrarna är 
kända. Sedan sås en stor mängd kärnor av denna korsning och man får 
då förhoppningsvis några plantor som ger bra äpplen med nya egenskaper 
värda att bevara som en ny sort. Det tar 20–30 år att få fram en ny äp-
pelsort från korsning till att den finns tillgänglig i handeln. 

Det finns idag 14 lokala klonarkiv i Sverige från Skåne till Dalarna. 
Tanken är att respektive klonarkiv ska bevara lokala sorter eller sådana 
med lång odlingstradition i området. 

POM utser dessa så kallade mandatsorter och ger också ett visst ekonomiskt 
stöd för odlingen.



I Bergianska trädgården finns 18 mandatsorter av äpplen, två mandat-
sorter päron och två mandatsorter sviskon. Utöver dessa finns i Bergianska 
trädgårdens klonarkiv cirka 25 andra mer eller mindre lokala sorter.

Några av de större klonarkiven i Sverige:

Fredriksdal i Helsingborg   62 sorter
Brunstorp i Jönköping    84 sorter
Skälby Kungsgård i Kalmar   12 sorter
Capellagården, Vickleby på Öland  20 sorter
Julita Gård i Södermanland   46 sorter
Bergianska trädgården i Stockholm  38 sorter
Linnés Hammarby i Uppsala   13 sorter

Förutom i Sverige finns fruktträdsklonarkiv i Danmark, Finland och 
Norge. Av historiska och klimatmässiga orsaker har klonarkiven varie-
rande uppbyggnad i de olika länderna. 

I Danmark etablerades klonarkivet ”Pometet” utanför Köpenhamn som 
tillhör den Kungliga danska veterinär- och lantbrukshögskolan (KVL) 
redan på 1950-talet. ”Pometet” har allt sedan dess varit det centrala 
klonarkivet i Danmark. 

Den största samlingen av fruktträd i Finland finns vid lantbrukets forsk-
ningscentral i Piikkiö utanför Åbo. En samling specifikt åländska frukt-
träd finns dessutom vid Jomala försöksstation på Åland. 

Norge har i likhet med Sverige ett flertal odlingszoner och liksom hos 
oss finns därför ett antal lokala klonarkiv vilka representerar de olika 
odlingsdistrikten och deras speciellt anpassade lokala sorter. Syftet är att 
sorterna ska bevaras där de har uppstått och/eller har en odlingstradi-
tion.   

Sektionsledare för frukt och bär vid POM är för närvarande, 2014, Inger 
Hjalmarsson. 



KLONARKIVET I BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN

         Äppelsorter:

   1. Eldrött Duväpple
   2. Frösåker
   3. Grindstugan
   4. Södermanlands Kalvill
   5. Friedrich von Baden
   6. P. J. Bergius
   7. Prinsessäpple
   8. Suislepp
   9. Sparreholm
 10. Danzigsäpple
 11. Astrakan Lindesberg
 12. Stäringe
 13. Bergianska trädgårdens Särsö (ursprungligen planterat som Särsö)
 14. Virginskt Rosenäpple
 15. Gul Richard
 16. Bergianäpple (ursprungligen planterat som Antonovka)
 17. Röd Astrakan
 18. Ökna Lökäpple
 19. Vitgylling
 20. Menigasker
 21. Tegnéräpple
 22. Kalmar Glasäpple
 24. Strimmig Vinterkalvill
 25. Ingrid Marie
 26. Ölands Kungsäpple
 27. Hampus
 28. Södermanlands Kalvill
 29. Södermanlandsäpple
 30. Klaräpple
 31. A2-ympunderlag
 32. Husmoder
 33. Alexander



 34. Tersmeden
 35. Melon
 36. Aldenhamensis
 37. Stenkyrke
 43. Särsö
 44. Ringstad
 45. Antonovka
 46. Grönsö
 47. Lobo
 48. Lobo
 49. Arom
 50. Aroma
 51. Transparente Blanche
 52. Transparente Blanche
 53. Niedzwetskyana
 54. Strimmig Vinterkalvill
 55. Röd Astrakan
 56. Prinsessäpple
 57. Bergianäpple

         Päronsorter:

 40. Tynderö päron
 42. Lybeckerbergamott
 58. Rörstrandspäron
 59. Rörstrandspäron



Klonarkivet får ny placering 
Skissen visar äppelklonarkivet i Bergianska trädgården som det ser ut i 
år, 2014. I höst kommer vi att stänga klonarkivet för besökare. Äppelträden 
kommer att förökas upp och få en ny placering i trädgården efter 2014.



A2-ympunderlag
Ympunderlaget A2 togs fram på Alnarp i början av 1940-talet.

Detta härdiga och starkväxande underlag rekommenderas för träd 
som ska bevaras i klonarkiv. Träd ympade på A2 blir inte så gamla, ca 
40–50 år. Tidigare användes fröstammar som ympunderlag. Om A2 
får växa upp till ett eget träd ger det små, gula frukter som inte har 
någon utpräglad smak. Trädet är härdigt i hela landet.

Äppelsorter



AlDeNHAMIeNsIs
Stickl. från Bergianska trädgården HB No. 83 a. Rotad 1975.
Utplanterad 1993.

Detta prydnadsäpple hör till purpuraplarna. Malus ’Niedzwetzkyana’,  
turkestansk purpurapel, har kulturursprung i Asien och har bidragit 
med sitt röda färgämne i denna grupp av äpplen. Aldenhamiensis har 
odlats mest som prydnadsträd, för sin rikedom av vackra röda blommor. 
Frukten är liten och helt röd av täckfärg. Smaken är lätt sötsyrlig. 
Fruktköttet är något mjöligt, vitt med röda strimmor. Frukten mognar 
i september. Den har kort hållbarhet. Trädet blir ganska stort. 
Odlingsområde I–II



AleXANDer
Från Näsby Park norr om Stockholm. Ympat i Bergianska trädgården 
1989. Grundstam A2. Utplanterat 1992.

Alexander är troligen av rysk härkomst. Det kom till Norden under 
första hälften av 1800-talet. I Sverige är sorten ganska mycket odlad 
på grund av sin storlek och sitt vackra utseende. Frukten är stor, rund 
och plattad på undersidan. Grundfärgen är gulgrön med täckfärg i 
strimmor. Smaken är något söt med svag syrlighet, ingen utpräglad 
arom. Frukten är bäst som hushållsfrukt. Den mognar i oktober-no-
vember. Trädet växer ganska kraftigt och har som äldre jämn bördig-
het. 
Odlingsområde  II–V



ANtoNoVKA
Från Gränna plantskola på Visingsö 1999. Grundstam A2. Utplanterat 
2000.

Antonovka härstammar från Ukraina i Ryssland där den är mycket od-
lad och uppskattad. Även i Baltikum och Finland förekommer sorten 
ofta. Frukten har grön-gul grundfärg med röda strimmor av täckfärg 
på solsidan. Äpplet är saftigt och syrligt med svag arom. Det innehål-
ler mycket geléämnen och lämpar sig därför till marmeladberedning. 
Frukten mognar i oktober. Före de nu vanligen använda klonade ym-
punderlagen, användes ofta kärnsådder av Antonovka som ympunder-
lag. Trädet är lättodlat och mycket härdigt. 
Odlingsområde II–V



AroMA 
Referensträd från Stångby plantskola 1999 genom Nordiska Genbanken. 
Grundstam A2. Utplanterat 2000.

Aroma är en Alnarpskorsning gjord 1947 mellan Ingrid Marie och 
Filippa. Det började marknadsföras 1973. Namnet kommer av äpplets 
fina smak. Frukten är gul-grön i grunden med lysande röd täckfärg på 
solsidan. Fruktköttet är fast med bra syrlighet och god arom. Fruk-
ten mognar i slutet av oktober och är en utmärkt dessertfrukt. Trädet 
växer kraftigt och ger jämna skördar. 
Odlingsområde I–III



AstrAKAN lINDesBerG
Från Professor Alf Johnels, Lindesberg. Ympat på Alnarp 1978. 
Grundstam A2. Utplanterat 1981.

Astrakan Lindesberg är en kärnsådd gjord på gården ”Uskaboda” 
Kungsgatan 11 i Lindesberg i slutet av 1890-talet. Frukten är medel-
stor och något plattrund. Grundfärgen är gul med täckfärg på solsidan 
i röda strimmor och punkter. Smaken är svagt söt med fin syrlighet. 
Frukten mognar i september och har mycket kort hållbarhet. Trädet 
blir stort och rikbärande. 
Odlingsområde II–IV



BerGIANsKA trÄDGÅrDeNs sÄrsÖ
(ursprungligen planterat som särsö)

Från handelsavdelningens ”Moderskola” i Bergianska trädgården. 
Ympat i Bergianska trädgården 1979. Grundstam A2. Utplanterat 
1981, under namnet Särsö.

Sorten fanns i ”Moderskolan” redan på 1930-talet under namnet 
Särsö. Den har sedan ympats upp och sålts av Bergianska trädgår-
dens handelsträdgård från 1940-talet och framåt, som sorten Särsö. 
Detta har visat sig vara fel. Flera tillfrågade experter har inte kunnat 
identifiera äpplet som någon tidigare känd namngiven sort. Frukten 
är medelstor och plattrund. Grundfärgen är gulvit och täckfärgen är 
rödstrimmig. Smaken är sötsyrlig och något menlös. Äpplet passar bra 
som hushållsfrukt. Det mognar i september och har kort hållbarhet. 
Trädet är starkväxande och mycket rikbärande. 
Odlingsområde I–III



BerGIANÄpple 

Ympat i Bergianska trädgården 1979. Grundstam A2.
Utplanterat 1981 under namnet Antonovka.
 
Bergianäpple planterades i Professorsträdgården någon gång före 
1930 under namnet Antonovka. Äpplet har sedan ympats och sålts av 
Bergianska trädgårdens handelsavdelning som sorten Antonovka men 
enligt många experter är detta fel. Trädet är friskt och mycket bördigt. 
Frukten är stor, rödstrimmig och något oregelbunden i formen. Den 
mognar i oktober och är en bra hushållsfrukt. Trädet växer kraftigt. 
Odlingsområde II–IV



DANZIGer KANtÄpple
Från Alnarp T 41. Ympat på Alnarp 1978. Grundstam A2.  
Utplanterat 1981. 

Äpplet är av okänd härkomst, men som namnet antyder troligtvis från 
Tyskland. I Sverige är det odlat sedan början av 1800-talet. Sorten har 
gått under namn som Kantäpple, Vinterkalvill och i Skåne, Farosäpp-
le. Frukten är medelstor, plattrund och med tydliga åsar. Grundfärgen 
är gulgrön, överdragen med vacker röd täckfärg. Smaken är något 
syrlig med god arom. Frukten mognar i december oc kan förvaras till 
februari. Trädet är friskt och härdigt. 
Odlingsområde I–III



elDrÖtt DUVÄpple
Från Alnarp X 14. Ympat på Alnarp 1978. Grundstam A2.   
Utplanterat 1981. 

Eldrött Duväpple är en dansk sort som släpptes ut i handeln på 
1870-talet. Den är mycket odlad i Danmark, där den ansågs ha högt 
värde för sin fina smak och vackra färg. Eldrött Duväpple har odlats 
i södra Sverige i stället för Ölands Kungsäpple. Frukten är som regel 
ganska liten och äggrund till formen. På solsidan får den en djupt röd 
färg. Äpplet mognar i december och är hållbart i flera månader. Det 
är lämpligt som julgransäpple. Trädet blir inte stort men får en vid 
krona. Det får som äldre jämna skördar. 
Odlingsområde I–II



FrIeDrICH von BADeN
Från Tullbotorp, Tullgarn. Ympat på Alnarp 1978. Grundstam A2.  
Utplanterat 1981. 

Sorten är uppdragen ur en kärna från äppelsorten Bismarck i Baden-
Baden 1894. Äpplet uppmärksammades på grund av sin likhet med Vit 
Vinterkalvill. I Sverige har det odlats i liten skala, framförallt i södra 
Sverige. Frukten är stor med tydliga åsar, gulvit och vid god utbild-
ning med en utsökt arom. Den mognar i oktober och är hållbar till 
december. Trädet blir inte stort. Det bär frukt tidigt och rikt. 
Odlingsområde I–II



FrÖsÅKer
Från Alnarp Ö 13. Ympat på Alnarp 1978. Grundstam A2.  
Utplanterat 1981. 

Sortens härkomst är okänd. Namnet kommer efter Frösåkers gård i 
Västmanland. Där odlades den under namnet Glasäpple. Den spreds 
mycket från plantskolor i mellersta Sverige under slutet av 1800-talet 
och även senare. Sorten har också odlats i Finland. Frukten är med-
elstor, glänsande grön till vitgul med små punkter. Tegelröd täckfärg 
kan förekomma på solsidan. Smaken är söt med svag syrlighet. Väl 
utbildat är äpplet aromatiskt. Det mognar i november och är hållbart 
till januari eller längre. Trädet är starkväxande, friskt och härdigt.    
Odlingsområde II–III



GrINDstUGAN
Från Grindstugan, Tullgarn. Ympat på Alnarp 1978. Grundstam A2.  
Utplanterat 1981. 

Sorten är från Tullbotorps grindstuga vid Tullgarn i Södermanland. 
Den kan vara ympunderlag eller kärnsådd. Frukten är medelstor, rund 
avplattad både upptill och nedtill. Färgen är gulgrön och vid full 
mognad ljusgul. Karminröd täckfärg kan förekomma på solsidan. 
Äpplet är lätt syrligt med svag arom och fast kött. Det passar som 
bords- och hushållsfrukt. Frukten mognar i oktober och är hållbar 
några månader. Trädet är härdigt och motståndskraftigt mot sjukdomar.
Odlingsområde II–III



GrÖNsÖ
Gåva från Grönsö gård 1999. Grundstam MM 106. Utplanterat 2000.

Namnet kommer från Grönsö gods vid Mälaren i Uppland, där sorten 
troligen uppstått ur en kärnsådd någon gång under första hälften av 
1800-talet. Äpplet har drag av Åkerö och Transparente Blanche. Det 
kan vara en korsning mellan dessa sorter. Frukten är vacker med gul 
bottenfärg och röda strimmor på solsidan. Smaken är medelmåttig, 
vilket har gjort att äpplet haft svårt att hävda sig i odling. Nu finns 
endast få träd kvar. Frukten mognar i slutet av september. Trädet är 
svagväxande.  
Odlingsområde I–III



GUl rICHArD
Från Professorsträdgården i Bergianska trädgården. Ympat i Bergianska 
trädgården 1979. Grundstam A2. Utplanterat 1981.

Sorten härstammar från Mecklenburg och har varit i odling bortåt 
200 år. Den kom till Sverige i mitten av 1800-talet och har odlats rätt 
allmänt i Mälardalen och Östergötland. Frukten är medelstor, citron-
gul och utan täckfärg. Smaken är svagt syrlig och mycket speciell. 
Äpplet är en utmärkt dessertfrukt. Det mognar i november–december 
och är hållbart några månader. Trädet växer till en början kraftigt. Det 
kan angripas av sjukdomar. Bördigheten är medelmåttig. 
Odlingsområde I–III



HAMpUs
Från Rosendal i Stockholm, 20:390. Ympat 1991. Grundstam Malus 
sylvestris. Utplanterat 1992.

Sorten har oklar härkomst men är länge odlad i Sverige, från Skåne 
upp till Mälardalen. Den har gått under flera namn som Taffeläpple, 
Höstastrakan och Paradisäpple. Frukten är liten och rund. Grundfär-
gen är gulgrön till ljusgrön, på solsidan brunröd med svaga strimmor. 
Vid god utbildning är frukten söt och välsmakande. Den mognar i 
augusti–september. Trädet är svagväxande, härdigt och bördigt. 
Odlingsområde I–IV



HUsMoDer
Från Finnstugan i Bergianska trädgården. Ympat i Bergianska träd-
gården 1991. Grundstam MM106. Utplanterat 1992.

Husmoder är troligen en tysk sort, åtminstone har den odlats mycket 
i Tyskland. Den kom till Sverige i början av 1900-talet. Träden skada-
des svårt av frosten under de kalla vintrarna på 1940-talet. Husmoder 
är numera inte så vanlig i odling. Äpplets grundfärg är gulgrön. Sma-
ken är svagt syrlig med svag arom. Husmoder är ett bra hushållsäpple. 
Frukten angrips ofta av pricksjuka. Den mognar i november/decem-
ber. Trädet växer kraftigt men börjar bära frukt sent. 
Odlingsområde I–II



INGrID MArIe
Från Rosendal i Stockholm. Ympat i Bergianska trädgården 1981.  
Grundstam A2. Utplanterat 1982.

Ingrid Marie uppstod i Danmark omkring 1910 och uppkallades efter 
dottern till den man som fann trädet. Äpplet liknar Cox Orange och 
härstammar troligen från denna sort. Frukten är medelstor. Grund-
färgen är gulgrön till stora delar övertäckt med starkt mörkröd, mar-
morerad täckfärg. Smaken är sötsyrlig med behaglig arom. Äpplet 
mognar i november och är hållbart i flera månader. Trädet växer med-
elkraftigt och har god bördighet.    
Odlingsområde I–III



KAlMAr GlAsÄpple
Från Rosendal i Stockholm, 13:304. Ympat i Bergianska trädgården 
1981. Grundstam A2. Utplanterat 1982. 

Sortens härkomst är okänd. Den har odlats mycket i Kalmartrakten 
och på Gotland. Frukten är medelstor med kraftiga åsar. Färgen är 
gulvit, täckfärg kan förekomma på solsidan. Äpplet är vid god utbild-
ning en fin bordsfrukt. Det mognar i januari och är hållbart till april. 
Trädet växer kraftigt, börjar bära frukt sent och ger medelgoda skör-
dar.
Odlingsområde I–II



KlArÄpple
Från Alnarp Y-48. Ympat i Bergianska trädgården 1988. Grundstam 
Malus sylvestris. Utplanterat 1992.

Sorten är funnen i en trädgård utanför Stockholm på 1850-talet. 
Den kan vara en avkomma från Vit Astrakan. Den har gått under 
namn som Stor Klar Astrakan och Svensk Astrakan. Frukten blir stor. 
Grundfärgen är gulvit med skiftningar i grönt och på solsidan rödvio-
lett täckfärg. Den mognar i september och har kort hållbarhet. Trädet 
kan bli stort och är mycket härdigt. Det har växlande bördighet.
Odlingsområde III–V



loBo 
Referensträd från Stångby plantskola 1999 genom Nordiska Genbanken.   
Grundstam A2. Utplanterat 2000.

Lobo uppkom ur en kärnsådd av äpplet McIntosh gjord i Ottawa, 
Kanada 1897. Ur samma kärnsådd fick man också sorten Melba. Lobo 
kom till Sverige omkring 1930 och har odlats både kommersiellt och i 
hemträdgårdar. Fruktens grundfärg är gul-grön men den täcks ofta av 
mörkröd täckfärg. Äpplet är saftigt med söt smak och fin arom.  Det 
mognar i oktober. Trädet växer medelkraftigt.
Odlingsområde I–IV



MeloN
Från Professorsträdgården i Bergianska trädgården. Ympat i Bergianska 
trädgården 1991. Grundstam Malus sylvestris. Utplanterat 1992.

Sorten är av okänd härkomst men har funnits mycket länge i Tysk-
land. Även i Sverige är den odlad under mycket lång tid. Enligt Olof 
Eneroth är Melon ett av våra bästa vinteräpplen. Sorten har gått un-
der flera namn som Klockäpple, Långäpple och Citronäpple. Frukten 
är medelstor och valsformig. Grundfärgen är ljusgrön till gulvit med 
täckfärg i strimmor. Smaken är söt med svag syra. Frukten mognar i 
december–januari och är hållbar i flera månader. Trädet växer kraftigt, 
börjar bära frukt sent och sedan rikligt.
Odlingsområde I–III



MeNIGAsKer
Från Skansen i Stockholm. Ympat i Bergianska trädgården 1979.  
Grundstam A2. Utplanterat 1981. 

Menigasker härstammar från en kärnsådd vid ett sergeantboställe i 
byn Menigasker, Askers socken Närke. Den spreds en hel del i mel-
lersta Sverige under 1800-talet, för sin goda hållbarhets skull. Frukten 
är stor, gul-grön med täckfärg i strimmor. Den är en mycket bra hus-
hållsfrukt. Äpplet mognar i december–januari och är hållbart i flera 
månader. Trädet är härdigt, växer ganska kraftigt och börjar bära frukt 
tidigt och sedan ganska bra.    
Odlingsområde II–IV



NIeDZWetZKYANA
Uppförökad i Bergianska trädgården från HB 57. Utplanterad 2006.

Sorten är funnen i bergsområden i Centralasien och har troligtvis 
kulturursprung.  Hela trädet har kraftiga inslag av rött färgämne. Det 
blommar rikligt med stora mörkrosa blommor. Äpplena är mörkröda 
med rött träigt fruktkött. Korsningar med Malus Niedzwetzkyana är 
flitigt använda vid framställning av rödblommiga prydnadsaplar. Det 
är ett vackert och medelstort prydnadsträd. 
Odlingsområde I–II



p. J. BerGIUs
Från Professorsträdgården i Bergianska trädgården. Ympat på Alnarp 
1978. Grundstam A2. Utplanterat 1981. 

Detta är en röd form av Sävstaholm. Den har uppkommit vid ymp-
ning i Bergianska trädgårdens handelsavdelning. Sorten är namngiven 
efter en av Bergianska trädgårdens donatorer, Peter Jonas Bergius. 
Trädet bar frukt första gången 1912 hos en villaägare i Djursholm 
som hade köpt trädet under sortnamnet Sävstaholm. Frukten är med-
elstor med en mycket vacker röd täckfärg. Den passar som dessert-
frukt. Äpplet mognar i september och har kort hållbarhet. Trädet blir 
medelstort och är mycket härdigt.  
Odlingsområde II–VI



prINsessÄpple
Från Alnarp Ä-30. Ympat på Alnarp 1978. Grundstam A2.  
Utplanterat 1981. 

Prinsessäpple är en gammal sort som har odlats länge i Sverige. Den 
har även kallats Princesse Noble och Atlantäpple. Mest spridd är den 
i södra Sverige och i Mälardalen. Frukten är medelstor, äggrund med 
avrundade åsar. Färgen är gulgrön till gul, på solsidan med strimmor 
i täckfärg. Smaken är svagt syrlig med en aning kanelsmak. Äpplet 
mognar i december och kan lagras till februari. Trädet växer långsamt, 
är härdigt och motståndskraftigt mot sjukdomar.
Odlingsområde I–II



rINGstAD
Från Gränna plantskola på Visingsö 1999. Grundstam A2.  
Utplanterat 2000.
 
I Ringstads trädgård utanför Norrköping fanns på 1860-talet många 
träd av denna sort. Troligtvis är den från en kärnsådd gjord på gården 
i början av 1800-talet. Den har odlats ganska mycket i mellersta Sve-
rige och även en del i Finland. Grundfärgen hos frukten är gröngul 
och den är vanligtvis täckt med jämnröd täckfärg. Smaken är söt med 
svag arom.  Frukten mognar i oktober-november. Trädet blir ganska 
lågt och brett. Det börjar bära frukt tidigt och sedan rikligt.     
Odlingsområde II–IV



rÖD AstrAKAN
Från Skansen i Stockholm. Ympat i Bergianska trädgården 1979.  
Grundstam A2. Utplanterat 1981. 

Röd Astrakan är troligtvis ett svenskt äpple. Det omnämns av P. J. 
Bergius i sitt ”Tal om Fruktträdgårdar” 1780 men har varit i odling i 
Sverige långt tidigare. Sorten har förmodligen inget närmare släkt-
skap med Vit Astrakan. Frukten är medelstor, plattrund med vacker 
röd täckfärg över hela äpplet. Den har en frisk, syrlig smak och fin 
arom. Frukten mognar i september och har mycket kort hållbarhet. 
Trädet är kraftigt växande och mottagligt för svampsjukdomar. Bör-
digheten är varierande.  
Odlingsområde II–IV



spArreHolM
Från Alnarp Ö-40. Ympat på Alnarp 1978. Grundstam A2.  
Utplanterat 1981. 

På Sparreholms gård i Södermanland upptäcktes, bland ett antal 
frösådda grundstammar, en planta med speciellt stora blad. Denna 
planta lämnades oförädlad och bar 1868 de första frukterna. Den 
trädgårdsmästare som fann plantan ansåg att det kunde vara en kors-
ning mellan Rosenhäger och Astrakan. Den visades upp 1904 på en 
tysk fruktutställning under namnet ”Svenskt Äpple”. Sorten har sedan 
odlats ganska mycket i Mälardalen. Frukten är stor, gulgrön med svag 
täckfärg och tydliga åsar. Smaken är lätt syrlig och saftig. Äpplet mog-
nar senare delen av september och är hållbart några veckor. Trädet är 
starkväxande och medelmåttigt bördigt. 
Odlingsområde I–III



steNKYrKe
Från Professorsträdgården i Bergianska trädgården. Ympat 1991.  
Grundstam Malus sylvestris. Utplanterat 1992.

Sorten härstammar troligen från en kärnsådd vid Stenkyrka prästgård 
på Gotland, gjord av en sjöman som fört med sig kärnor från utlan-
det. Vid mitten av 1800-talet fanns i denna trakt 100-åriga träd. Olof 
Eneroth tvivlade dock på att sorten var av svensk härkomst. Den har 
odlads mycket på Gotland och även på andra ställen i Sverige. Frukten 
är medelstor, formen växlande. Grundfärgen är gröngul, vid god ut-
bildning gulvit, täckt av punkter omgivna av gulgröna till violettröda 
ringar. Det är ett mycket gott äpple, sött med lätt syra. Det mognar i 
december–november och kan lagras några månader. Trädet blir mått-
ligt stort och är ganska bördigt.    
Odlingsområde I–III



strIMMIG VINterKAlVIll
Från Ängsstugan, Tullgarn, Södermanland. Ympat i Bergianska  
trädgården 1981. Grundstam A2. Utplanterat 1982.

Strimmig Vinterkalvill är av okänt ursprung. Den kom till Sverige  
från Tyskland och fanns på Haga utanför Stockholm i slutet av 
1800-talet. Frukten är ganska stor, ljusgrön med på solsidan strimmor 
i karmosinröd täckfärg. Smaken är lätt syrlig och fin. Äpplet mognar 
i november–december och är hållbart i flera månader. Trädet växer 
medelmåttigt och börjar bära frukt sent.  
Odlingsområde II–III



stÄrINGe
Från Rosendal i Stockholm, 8:178. Ympat i Bergianska trädgården 
1981. Grundstam A2. Utplanterat 1982. 

Sorten har ingen känd härkomst. Det äldsta trädet är funnet av Olof 
Eneroth på Stäringe gård i Södermanland. Sorten kan vara en kors-
ning mellan Vitgylling och Rosenhäger. Den spreds från plantskolor i 
mellersta Sverige under senare delen av 1800-talet. Sorten är nu näs-
tan helt försvunnen. Frukten är medelstor, gulgrön med vackert röd 
täckfärg och angenäm kryddsmak. Äpplet mognar i september och är 
hållbart någon månad. Trädet är svagväxande och ganska rikbärande. 
Odlingsområde II–IV



sUIslepp
Från Bergianska trädgården, HB 66. Ympat på Alnarp 1978.  
Grundstam A2. Utplanterat 1981. 

Suislepp är länge odlad i Estland där äpplet fått sitt namn efter godset 
Suislepp. Även i Finland och i norra Sverige har sorten varit vanlig. 
Frukten är medelstor med åsar. Färgen är gulgrön till gulvit med 
strimmor av täckfärg. En röd variant förekommer. Smaken är lätt 
syrlig med god arom. Frukten mognar i september. Trädet är mycket 
härdigt och rikbärande. 
Odlingsområde II–VI 



sÄrsÖ
Från Gränna plantskola på Visingsö 1999. Grundstam A2. Utplanterat 
2000.

Detta äpple påträffades 1917 på Särsö, Ljusterö socken i Roslagen, 
Uppland. Troligtvis är det en kärnsådd. Den har även gått under 
namn som Mignon och Cloetta. Då frukten lämpar sig för mos- och 
marmeladberedning planterades den en tid ganska mycket. Frukten 
är relativt stor. Den är gröngul med röd täckfärg på solsidan. Äpplet 
mognar i september och kan förvaras några månader. Trädet växer 
kraftigt, är lättodlat och härdigt. 
Odlingsområde II–IV



sÖDerMANlANDs KAlVIllÄpple 
Från Rosendal i Stockholm, 4:89. Ympat i Bergianska trädgården 
1982. Grundstam A2. Utplanterat 1984.

Sorten är av okänt ursprung. Den har funnits i Södermanland under 
namnet Oljeäpple. Eneroth beskrev äpplet och gav det namnet Sö-
dermanlands Kalvill. Nu finns endast mycket få träd kvar. Frukten är 
medelstor, vaxgul med svag röd täckfärg på solsidan. Vid bra utbild-
ning blir äpplet mycket gott. Det mognar i oktober och kan lagras till 
december. Trädet växer medelstarkt och får en bred krona. 
Odlingsområde II–III



sÖDerMANlANDsÄpple
Från Rosendal i Stockholm, 11: 252. Ympat i Bergianska trädgården 
1982. Grundstam A2. Utplanterat 1984. 

Ursprungsträdet till denna sort fanns 1860 på Åkerö gård i Söderman-
land och var då cirka 100 år. Den kan ha kommit med Åkerö moder-
träd från Holland på Carl Gustaf Tessins tid. Andra namn på denna 
sort har varit Åkerö Smultronäpple och Claestorps Oljeäpple. Frukten 
är medelstor. Bottenfärgen är blekt gulgrön med på solsidan blekröd 
täckfärg i strimmor eller prickar. Äpplet är saftigt och med god smak. 
Det mognar i slutet av september. Trädet får en medelmåttig storlek. 
Det är härdigt och bördigt.  
Odlingsområde I–III



teGNÉrsÄpple
Från Rosendal i Stockholm, 16:338. Ympat i Bergianska trädgården 
1981. Grundstam A2. Utplanterat 1982. 

Sorten uppkom efter en kärnsådd i Lund 1845. Namnet gavs som 
en hyllning till Tegnér. Den har huvudsakligen odlats i södra Sve-
rige. Frukten är medelstor. Den är gul med röd täckfärg på solsidan. 
Smaken är sötsyrlig med lätt kryddsmak. Äpplet mognar i slutet av 
september och är hållbart någon vecka. Trädet är starkväxande och 
bördigt.  
Odlingsområde I–II



tersMeDeN
Gåva från Grönsö gård 1999. Grundstam MM 106. Utplanterat 2000.

Äpplet har osäkert ursprung, troligen är det en kärnsådd från Värmdö 
utanför Stockholm. En bruksägare, Tersmeden, omnämnde sorten 
i Pomologiska föreningens årskrift 1901. Han hade köpt en gård på 
Värmdö i slutet av 1800-talet, där det fanns 4000 fruktträd. Enstaka 
träd av sorten har påträffats i Uppland. Frukten är gulvit med röd-
strimmig täckfärg. Fruktköttet är lite löst och aromatiskt.  Äpplet 
mognar i slutet av oktober. Trädet växer medelmåttigt.  
Odlingsområde I–III 



trANspAreNte BlANCHe
Ympat i Bergianska trädgården 2005. Grundstam A2. Utplanterat 
2007.

Detta äpple kommer troligen från Ryssland där det har odlats länge. 
Även i de baltiska länderna har sorten varit vanlig. Till Sverige kom 
Transparente Blanche i slutet av 1800-talet och har sedan odlats i hela 
landet som ett bra sommaräpple. Den gulvita frukten mognar i slutet 
av augusti och är hållbar några veckor. Trädet är starkväxande och 
härdigt. Det börjar bära frukt tidigt och rikt. 
Odlingsområde  I–VI



VIrGINsKt roseNÄpple
Från Rosendal i Stockholm, 10:238. Ympat i Bergianska trädgår-
den1981. Grundstam A2. Utplanterat 1984.
 
Olof Eneroth beskrev denna sort som Virginskt Rosenäpple eller Vit-
gylling. (Se vidare under Vitgylling).



VItGYllING
Från Skansen i Stockholm. Ympat i Bergianska trädgården 1979. 
Grundstam A2. Utplanterat 1981. 

Vitgylling anses vara en av Europas äldsta äppelsorter. Det finns ett 
stort antal former av Vitgylling. Den beskrevs av Olof Eneroth un-
der namnet Virginskt Rosenäpple. Frukten är stor och gulvit och har 
ibland täckfärg i strimmor eller punkter. Smaken är svagt syrlig utan 
speciell sötma eller arom. Äpplet mognar i början av september och 
har kort hållbarhet. Trädet växer kraftigt och bär jämnt och rikt. Det 
kan angripas av sjukdomar.
Odlingsområde II–IV



ÖKNA lÖKÄpple
Från Skansen i Stockholm. Ympat i Bergianska trädgården 1979. 
Grundstam A2. Utplanterat 1981. 

Namnet har sorten fått efter Ökna gård, Floda socken, Södermanland. 
Olof Eneroth fann den där och även på andra gårdar i Södermanland 
på 1860-talet, då ofta i redan gamla exemplar. Frukten är medelstor, 
kägelrund och gulgrön med smala strimmor eller prickar på solsidan. 
Smaken är svagt sötsyrlig med svag arom. Äpplet passar som dess-
ert- och hushållsfrukt. Det mognar i december och är hållbart några 
månader. Trädet växer långsamt. Det börjar bära frukt sent och som 
äldre rikt.  
Odlingsområde II–III



ÖlANDs KUNGsÄpple
Från ”Moderskolan” i Bergianska trädgården. Ympat 1982.  
Grundstam A2. Utplanterat 1984.

Äpplets härkomst är okänt. Det beskrevs av Olof Eneroth 1860. 
Ölands Kungsäpple är allmänt odlat på Öland, något på Gotland och 
efter ostkusten upp till Stockholm. Frukten är liten och rund. Grund-
färgen är gul, men syns knappast då den mörkröda täckfärgen helt tar 
över. Smaken är sötsyrlig med god arom. Äpplet mognar i oktober 
och är hållbart till december och är då genom sin vackra röda färg ett 
vackert juläpple. Trädet blir ganska stort och har något ojämn bördig-
het.  
Odlingsområde I–III



pÄroN

lYBeCKerBerGAMott

Sorten Lybeckerbergamott beskrevs 1866, den fanns då odlad i trak-
ten av Lübeck.

I Sverige blev sorten mycket uppskattad. Frukten är liten och rund 
med gulvitt ganska aromatiskt fruktkött. Päronet mognar i slutet av 
september och har kort hållbarhet. Trädet växer kraftigt.    
Odlingsområde II–IV



rÖrstrANDspÄroN

I början av 1880-talet hittades vid Rörstrands trädgård, i närheten av 
Stockholm, ett äldre päronträd.  Sorten spreds sedan via Bergianska 
trädgårdens försäljningsavdelning under namnet Rörstrandspäron. I 
Östergötland har sorten gått under namnet Ygbergspäron. Frukten är 
medelstor med vitt saftigt kött och mognar i slutet av augusti.
Trädet växer kraftigt.             
Odlingsområde I–II



Övriga äppelsorter i Bergianska trädgården
Alice
Berner Rosenäpple
Charlamovsky
Cortland
Cox’s Pomona
Eva-Lotta  
Filippa             
Gravensteiner
Gul Richard
Gyllenkroks Astrakan
Hornsberg        
James Greive
Katja
Kavlås
Maglemer        
McIntosh
Mio
Oranie
Risäter
Röd Höstkalvill
Rödluvan
Signe Tillisch
Stenkyrke
Sylvia
Veiniöun vinäpple
Vit Astrakan
Worcester Parmän



NYA sVeNsKA Äppelsorter
ALICE - Kärnsådd av Ingrid Marie (Balsgård 1943).  Marknadsförd 
omkr 1965. Mognar i september.  Zon I–IV.

AROMA - Ingrid Marie x Filippa (Balsgård 1947).  Marknadsförd 
1973. Mognar i slutet av oktober.  Zon I–III.

BIRGIT BONNIER - Cortland x Lord Lamberth 
(Balsgård 1975). Mognar i september.  Zon II–IV.
 
EVA-LOTTA - Cortland x James Grieve (Balsgård 1975). Mognar i 
september.  Zon I–III.

KATJA - James Grieve x Worcesterparmän (Balsgård 1947).   Mark-
nadsförd i slutet av 1960-talet. Mognar i september.  Zon I–III.

KIM - Cortland x Ingrid Marie ( Balsgård 1946).  Marknadsförd i 
slutet av 1970-talet. Mognar i december.    Zon I–III.

MIO - Worcesterparmän x Oranie (Alnarp 1932). Marknadsförd 
1955. Mognar i september.  Zon I–II.

RÖDLUVAN - Lobo x Barhatnoe (Balsgård 1970). 
Mognar i september.  Zon IV–VI.

SILVA - Melba x Stenbock (Alnarp 1945). Marknadsförd 1970. Mog-
nar i augusti-september.   Zon V–VI.

SNÖVIT - Stenbock x Persikorött sommaräpple. (Alnarp 1936). 
Marknadsförd omkr. 1955.  Mognar i september.     Zon III–V.

SYLVIA - Gyllenkroksastrakan x Worcester parmän (Balgård), mark-
nadsförd 1973. Mognar i augusti.  Zon I–VI
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salixsamlingen 
 
Salixsamlingen  med olika sälg-, vide och pilarter kommer från en 
donation efter kyrkoherde Sven Johan Enander. Han föddes 1847 i 
Småland. Efter prästexamen flyttade han till Norrland och blev kyr-
koherde i Lillhärdal i Härjedalen. Där utvecklade han sitt intresse för 
Salix. Först gjorde han herbariestudier i Europa och sedan, efter år 
1900, genomförde han talrika och vidsträckta resor runt norra halv-
klotet. Resorna företogs ofta med möda och besvärligheter och mer 
än en gång under livsfara. Han besökte Ryssland, Sibirien, Novaja 
Zemlja, Nordamerika, Alaska, Kina, Japan och Grönland. Från sina 
resor medförde han talrika sälg- och pilarter till sin odling i Lillhärdal 
och skänkte stora summor till odlingsförsök i Bergianska trädgården 
i Stockholm och Uppsala botaniska trädgård. Han blev med tiden 
världsbekant för sin forskning. Vid sin död 1928 donerades hans salix-
samling till Bergianska trädgården.  

Johan Enander utnämndes till filosofie hedersdoktor i Lund 1918, 
mottog 1921 vetenskapsakademins äldre Linnémedalj i guld och 
erhöll 1928 ett särskilt anslag av riksdagen för sin forskning. Veten-
skapsakademin reste 1930 en vård på Enanders grav i Lillhärdal.

Salix är ett stort och mycket varierat släkte med cirka 400 arter. I Sve-
rige finns drygt 20 arter. Salix är tvåbyggare med han- och honblom-
mor på olika plantor. De blommar tidigt på våren och är viktiga pol-
len- och nektargivare till bin och andra insekter. Många salixarter är 
snabbväxande och odlas därför som energiskog.

Huvudmän: Kungl.Vetenskapsakademien och Stockholms universitet

Foto: Lena Gårder




