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Inledning 
Fruktodlingen är idag ett karakteristiskt inslag i delar av Skåne och bidrar starkt till 

landskapets identitet och attraktionskraft. De mest kända och omfattande odling-

arna finns numera i trakterna kring Kivik. Mindre känt är däremot det äldre frukt-

odlingsområdet i nordöstra Skåne. Här, i gränstrakterna där Skåne, Blekinge och 

Småland möts, finns ett ursprungligt kärnområde för fruktodling med lång histo-

risk kontinuitet. Här gynnades under 1700- och 1800-talen fruktträd i ängsmarker 

eller längs med stengärden och åkerrenar i landskapet. Med ökad efterfrågan blev 

odlingen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet mer strukturerad och 

kommersiell. Rationella fruktodlingar började i högre grad anläggas på åkermark 

där fruktträd planterades i raka rader. Det var i detta skede, i början av 1900-talet, 

som fruktodlingen på allvar tog fart framför allt i trakterna kring Kivik, men även 

kring Båstad.  

I det nordostliga fruktodlingsområdet har stora delar av de småskaliga, äldre 

fruktodlingarna visserligen försvunnit under de senaste decennierna, liksom även 

vissa av de äldsta åkermarksodlingarna, bland annat kring Råbelövssjön. Fortfa-

rande finns emellertid värdefulla rester kvar, sida vid sida med nyare, storskaliga 

och rationella odlingar, vilket gör området särskilt intressant. Sett ur ett regionalt 

perspektiv är det inte desto mindre intressant att tydliggöra att Skånes fruktod-

lingshistoria är mångfacetterad med olika särdrag i olika delar av landskapet.  

De senaste årens ökade intresse för småskalig och lokalproducerad frukt gör 

att mångfalden av unika, lokala och traditionella äppelsorter har bättre förutsätt-

ningar att finnas kvar även i framtiden. Det franska uttrycket terroire betecknar 

platsens smak, regionens unika värden hörs ofta i resonemang kring regional och 

lokal matkultur. Terroire rymmer förutsättningar såsom bland annat jordmån, kli-

mat, topografi och solexponering. Eftersom den största variationen finns i äldre 

småskaliga fruktodlingar finns det potential för framtida bevarande och utveckling.  

För övrigt kan nämnas att ängsfruktodlingarna i småländska Urshult på olika 

sätt har uppmärksammats i studier, litteratur och film. Länsstyrelsen i Kronobergs 

län har även föreslagit området som ny kulturmiljö av riksintresse. Att fruktodling-

arna i nordöstra Skåne har ett gemensamt ursprung och historiskt samband med 

Urshultsområdet är det dock få som känner till.  

Detta projekt är finansierat av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 

i Skåne med bidrag från Länsstyrelsen i Skåne samt Region Skånes Miljövårdsfond.  
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Syfte och metod 
Trots att Skåne står för drygt 85% av Sveriges totala äppelproduktion, är dess kul-

turhistoria och förankring i landskapet relativt okänd. Det saknas även kunskap om 

fruktodlingarnas betydelse som helhetsmiljö för biologisk mångfald. Det finns där-

för ett behov att kartlägga, uppmärksamma och sprida kunskap om det gröna kul-

turarv som skånsk fruktodling utgör, dess historia, mångfald, samband och särdrag 

i landskapet. Det är mycket angeläget att lyfta frågor kring bevarande, förnyelse 

och hållbar utveckling av de skånska fruktodlingarna. Detta kunskapsunderlag för-

väntas bidra till att förutsättningarna för områdets besöksnäring och kringverksam-

heter kan stärkas och breddas. Med en tydligare historisk förankring ökar stoltheten 

hos såväl små som stora odlare samtidigt som en grund byggs för innovativa pro-

dukter och verksamheter.  

I studien har befintligt historiskt och samtida kunskapsunderlag om fruktod-

ling sammanställts och analyserats tillsammans med studier av arkivmaterial och 

fältbesök i olika fruktodlingar i Skåne. Sammanfattningsvis kan konstateras att det 

är svårt att hitta information om fruktodling som går längre tillbaka än tidigt 1700-

tal. Materialet är desto fylligare en bit in på 1900-talet, vilket på sätt och vis speglar 

omfattningen av Skånes fruktodling.  

 
Fruktträd längs med stenmur.  
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Resultat från andra fruktodlingsprojekt 

Äppleodling, speciellt i Villands härad 
I början av 1990-talet gör Inga Kindblom en historisk beskrivning över äppel-

odlingen, med särskilt fokus på Villands härad i nordöstra Skåne. Här anses frukt-

odlingen ha särskilt gamla anor. Kindblom berättar om fruktodlingen i Sverige och 

i forna Danmark under medeltiden och framåt, där klostrens betydelse för frukt-

odlingens spridning lyfts fram. Exempelvis nämns det som i folkmun brukar be-

rättas; att munkarna på Bäckaskogs kloster lärde ut konsten att odla äpplen till fol-

ket i trakten. Präster lär också har fungerat som läromästare rörande fruktodling. 

Historiska belägg för fruktodlingar vid slott och herrgårdar finns det gott om, men 

mycket är okänt när det gäller förekomst och omfattning av böndernas fruktodling 

i äldre tider. Kindblom nämner bland annat fram Anders J Retzius bok Kort Af-

handling om Äpple- och Päronträds skötsel (1802) där Retzius menar att det i den skånska 

skogsbygden fanns hemman med fruktodling, till skillnad från gårdarna i slättbyg-

den som sällan hade fruktträd. Enligt Retzius hade det femtio år tidigare varit van-

ligt med fruktträd även i de skånska städerna, men numera, i början av 1800-talet, 

hade fruktträden fått lämna plats åt tobaksodling.  

I Kindbloms samlade material ingår två personporträtt av tongivande före-

gångspersoner inom fruktodlingshistorien; Carl Möllerberg och Sven Helmer Ör-

tengren. Möllerberg i rollen som pionjär och Örtengren som den första storskaliga 

odlaren.  

Carl Möllerberg var den förste i länet, eller kanske till och med i landet, som 

bedrev yrkesmässig fruktodling utanför slott- och herrgårdsmiljöer. Efter jord-

bruksutbildning på Alnarp slog han sig år 1866 ner på sin föräldragård i byn To-

marp vid Råbelövssjön, där han redan påbörjat viss fruktodling. De första frukt-

odlingarna gjordes på steniga och svårbrukade markstycken. Dessa kom att utökas 

och omfattade knappt tjugo år senare närapå 1 000 fruktträd. Successivt anlades 

och utökades fruktodlingarna även på bättre åkermarker. Till en början gjorde Möl-

lerberg så som man gjorde i trakten, ympade in på frösådda plantor eller vildstam-

mar i markerna som sen flyttades hem. Möllerberg föredrog högstammiga träd med 

pyramidformad krona. Förekommande sorter i början av 1880-talet var exempelvis 

guldrenätt, gul gravensteiner, guldparmän och glasäpple. Han sålde både plantor 

och frukt, bland annat lär han ha levererat plantor till Abelins gård Norrviken ut-

anför Båstad.  

Granngården i Tomarp köptes år 1888 av grosshandlaren Sven Helmer Ör-

tengren från Gästrikland. En slottsliknande byggnad uppfördes och fastigheten 

fick namnet Helmershus. Med ett stort intresse för fruktodling lät han under kort 

tid anlägga den fruktodling som i början av 1900-talet ansågs vara Sveriges största. 

År 1900 omfattade odlingarna 6 000-7 000 träd. Örtengren hade en rationell in-

riktning på odlingarna vilka var planerade i kvarter. Markerna nyttjades maximalt 
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genom en kombination av planterade plommonträd eller dvärgträd mellan raderna 

eller odling av potatis eller råg. Likt Möllerberg använde han sig av vildstammar 

men även dvärgträd. Han ansåg att hushållsfrukt var betydligt mer ekonomiskt för-

delaktigt att odla jämfört med bordsfrukt. Beskärning gjordes rationellt och han 

såg positivt på besprutning mot allehanda sjukdomar och insekter. Många studie-

resor anordnades till Helmershus och odlingarna betraktades som mönsterodlingar 

och föredöme och inspirationskälla för andra fruktodlare. Örtengren experimen-

terade och låg i framkant vad gäller den dåtida fruktodlingen i fråga om beskärning, 

besprutning och förpackning. Hans odlingar blev de första storskaliga och förhål-

landevis rationella fruktodlingarna med exempelvis enhetlighet i sortval i olika 

kvarter.  

Kindblom gör avslutningsvis en omvärldsanalys där hon konstaterar att fram-

tidsutsikterna för den svenska fruktodlingen ser dyster ut. Det upphävda import-

stoppet av utländsk frukt, tillsammans med rationaliseringar och statliga röjnings-

bidrag nämns som orsaker till svårigheterna. Kindblom noterar att det i första hand 

är i hemträdgårdarna som variationen av fruktsorter överlever för framtiden, med 

förhoppning om att även den yrkesmässiga odlingen ska se fördelarna med dessa. 

Inga Kindblom är först med att lyfta fram den nordostskånska fruktodlingen i ett 

kulturhistoriskt perspektiv och påvisa dess betydelse för landskapet.  
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Sydsvensk fruktodlingsbygd i historia och nutid 
Landskapsarkitekt Allan Gunnarsson vid SLU Alnarp, genomför i början av 1990-

talet projektet Sydsvensk fruktodlingsbygd i historia och nutid. Studien koncentre-

ras till området där Skåne, Blekinge och Kronobergs län möts, en region med 

många likheter vad gäller odling, traditioner och klimat och där fruktodling varit 

en viktig del i självhushållningen. I projektet inriktas studierna till i första hand 

ängsfruktodlingar i Urshultsbygden i Kronobergs län, men parallella nedslag och 

jämförelser görs även med de nordostskånska odlingarna.  

Allan Gunnarsson hänvisar till dels Arennt Berntsens notering i Danmarchis 

oc Norigs Fructbar Herlighed (1656) att frukt- och humleodling först och främst hör 

till Skånes norra och skogliga delar med dragning mot nordost. Liknande analys 

ges i Anders J Retzius Flora Oeconomica Sveciae (1806), där Retzius beskriver ett oin-

tresse för fruktodling på den skånska slättbygden till skillnad från skogsbygdens 

bönder. Kanske var det så att det var enklare att vara flexibel med val av grödor 

och odlingsstruktur i en mindre by eller ensamgård. 

Gunnarsson menar att odling för husbehov sedermera utvecklas till en, i va-

rierande grad, kommersialiserad inriktad näring för avsalu. När fruktodlingen suc-

cessivt ändrar inriktning ändras också fruktträdens läge i landskapet. Fruktträden 

som tidigare stod i gårdarnas trädgårdar och utspridda i landskapet utmed stenmu-

rar och i steniga marker, planteras ut på åkermarken istället. En viktig förutsättning 

 

Gränsbygden där Skåne, Blekinge och Småland möts har 
lång tradition av extensiv fruktodling.  

Bilden är hämtad ur Allan Gunnarssons artikel ”Det 
trädgårdslika landskapet” i Kulturmiljövård 1990:5-6. 
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för fruktodlingens expansion var enligt Gunnarsson en växande marknad med 

ökande stadsbefolkning. Järnvägens utbyggnad gav möjligheter till snabba och 

enkla transporter, även mer långväga. Med införandet av besprutning av skadein-

sekter kunde också skördarna bli jämnare med frukt av bättre kvalitet.  

Gunnarssons analys av Urshultsområdets bakgrund och utveckling kan tack 

vare landskapets likheter i mångt och mycket appliceras på de nordostskånska för-

hållandena. En tydligare marknad för såväl frukt som för så många andra grödor 

uppstår under 1800-talet och husbehovsodlingen blir alltmer en näring för avsalu.   

 

 

Fruktodlingslandskap i förändring 
Under åren 2010-2011 gör Gunnarsson en uppföljande och jämförande studie av 

fem ängsfruktodlingsmiljöer i Urshultstrakten för att se vilka förändringar som 

skett i landskapet sedan 1990-talet. En något dyster, men antagligen realistisk bild 

framträder. Trots viss föryngring av odlingarna anas framtida svårigheter med 

bland annat en åldrande odlargeneration. Gunnarsson menar att fruktträdens sköt-

sel i flera fall har fått stå tillbaka för skötsel av markvegetationens biologiska värden 

som slåtteräng eller betesmark. Detta har tyvärr lett till en successiv utarmning av 

fruktodlingens kärnvärde, dess karaktär och struktur. Det är ett tänkvärt exempel 

på hur ett bevarandearbete helt missat målet och slagit fel. De uppenbara grund-

värdena har åsidosatts, kanske på grund av att kunna passa in i ett bidragssystem.  

Gunnarssons framtidsscenario är lika dystert som Kindbloms. Med upphörd 

hävd kommer en stor del av odlingarna successivt växa igen och sluta sig till någon 

sorts blandskog. Det särpräglade landskapet med spridda fruktträd och fruktod-

lingar riskerar att försvinna. I likhet med de åldrande fruktträden blir också de ak-

tiva brukarna allt äldre och med tiden allt färre. Det som därmed kommer att för-

svinna är kunskap och tradition kring fruktodling, något som kanske är svårare att 

bevara.  
  



 
Den skånska fruktodlingens kulturarv 

11 

Köksväxtpropaganda & konserveringsmetoder 
Landskapsarkitekt Boel Nordgren utför under år 2013 ett projekt om Hushåll-

ningssällskapets trädgårdsrelaterade utbildningsverksamhet i Blekinge under åren 

1910-1950., en tid då intresset för husbehovsodling ökar, däribland även fruktod-

ling. Blekinge och Skåne har sannolikt stora likheter i fruktodlingens förändringar 

under 1900-talet. Förutsättningarna är likartade och de stora trenderna är antagli-

gen motsvarande där som här. Omfattning och inriktning för Hushållningssällskap-

ens utbildningsverksamhet i f  d Kristianstads och Malmöhus län är dock inte klar-

lagd.  

En viktig del av Hushållningssällskapets verksamhet i början av 1900-talet 

handlar om att främja fruktodlingen i Blekinge. Som ett led i detta delas gratis 

fruktträd ut till hemmansägare, torpare och fiskare i länet, samtidigt som fruktod-

larföreningar startas upp. Under 1910-talet genomförs särskilda kurser för att ut-

bilda så kallade trädskötare. Dessa trädskötare kan därefter anlitas av privatperso-

ner för att få hjälp med skötseln av fruktträden. Omympning är tydligen en viktig 

del av trädskötarnas uppgifter. Anledningen är att många fruktsorter som plante-

rats under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet inte anses lämpliga för Ble-

kinge. Istället satsar man i första hand på sorter som Gravensteiner, Åkerö och Cox 

Orange. Vilka äldre, olämpliga sorter som byttes ut framgår dock inte. Det upp-

vuxna fruktträdets potential och värde tas således tillvara genom (om)förädling. 

Motsvarande åtgärd idag hade förmodligen varit nedtagning och nyplantering.  

Parallellt med trädskötarkurserna anordnas även konserveringskurser för att 

öka möjligheten att ta tillvara frukten genom t ex torkning, inkokning och marme-

ladberedning. Det var sannolikt uteslutande kvinnor som deltog i dessa kurser. På 

1930-talet hålls de första kurserna om hur man framställer ”flytande frukt”, d v s 

rå äppelsaft, vilket i slutet av 1930-talet började kallas ”must”.  

Blekinges fruktproduktion fram till och med 1930-talet utgörs till största de-

len av små fruktodlingar vid gårdar med ca 30-100 träd. Efter att många fruktträd 

gått ut under de stränga vintrarna i början av 1940-talet, tillsammans med ett ökat 

behov av inhemsk produktion, får kursverksamheten ökad skjuts. Kurserna kallas 

till och med ”Propagandakurser i fruktodling”. I varierande grad minskar kursverk-

samheten successivt under de kommande decennierna. När frysen slår igenom på 

1950-talet blir de traditionella konserveringsmetoderna inte längre lika aktuella.  

Från 1950-talet blir det allt svårare att få avsättning för frukten från de små 

odlingarna. Efter hand läggs många odlingar ner och röjs bort. Fruktodlingen får 

utbrett en mer yrkesbetonad och rationell inriktning från omkring mitten av 1960-

talet.  

Hushållningssällskapens viktiga roll för husbehovsodling, däribland fruktodling är 

tydlig. Sällskapet rekommenderade vissa sorter och hade därmed inflytande över 

vilka sorter som valdes, sorter vi idag ser i gamla odlingar och trädgårdar. Den 
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resurssnåla inställningen där äldre träd tas tillvara och ympas om istället för tas ner, 

är väl värd att ta till sig. Genom ökad kunskap om trädskötsel och hantverket kring 

ympning ökar förutsättningarna att både äldre fruktsorter och äldre trädmiljöer kan 

finnas kvar i högre utsträckning.  
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Människan och landskapet, etnobiologi 
Under år 2009-10 genomfördes projektet Människan och landskapet, etnobiologi i 

Regionmuseets regi. Syftet var att skapa en metod för kulturmiljövården att med 

stöd av olika historiska källor tydliggöra etnobiologin på ett lokalt plan. De tre 

socknarna Vånga, Ivö och Ivetofta var det område som särskilt studerades. Inter-

vjuer genomfördes med ett antal informanter från trakten med frågor om bland 

annat jord- och skogsbruk, redskap och maskiner.  Följande text har hämtats ur 

rapporten, men vissa bearbetningar har gjorts för att passa denna studie.  

Fruktodlingen i Vånga socken har haft mycket stor betydelse för männi-

skorna i trakten. Flera personer berättar om hur det hela började med munkarna 

vid Bäckaskog hur man sedan dess fortsatt att odla olika äppelsorter. Ett exempel 

på just detta kommer från en man född 1931 som berättar att: ”Det fanns även de som 

gick i skog och mark och grävde upp så kallade surstammar och tog rotsystemet där för att sedan 

okulera in den sort de behövde. Samma informant beskriver även vilka olika sorters 

äpplen och andra frukter som odlats på ägorna:” Hela arealen var då fullsatt av äppel-

odling, det var Ingrid Marie, Cox Orange, tidigare sorter var Alice och på senare år satte man 

om odlingarna, då blev det nyare sorter som Discovery. En gammal sort som kom igen var Signe 

Tillisch. Vad hade vi för mer sorter, det är knappt man kommer ihåg det. Man har haft alla 

möjliga; Spartan, Lobo. Det är lite marknaden styr sortvalet många gånger. Mycket lite päron 

odlades, lite körsbär och lite plommon av olika sorter. Det var vanligast med äpple i området. 

 

Äpple av sorten Ingrid Marie i odling i sluttningen utmed Ivösjöns västra sida. 
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Tidigare odlade man äpple på sluttningarna medan man nu använder slättmark. För att ration-

alisera, det går inte annars”. (Man f  1931, intervju nr 2) 

Det var vanligt att flera generationer sysselsatte sig med fruktodling. En av 

informanterna har tre generationer fruktodlare bakom sig. Redan hans farfars far 

odlade fruktträd och lämnade in en ansökan om bidrag från häradsnämnden till sin 

odling på 1850-talet. Han hade då 400 träd. Frukten kördes med häst och vagn till 

Kristianstad och såldes på torget. En period odlade och vårdade man fruktträd 

främst intill stengärden då matjorden behövdes till andra grödor. Det var inte för-

rän på 1880-talet som fruktträden placerades ute på åkrarna. Strax efter första 

världskriget blev efterfrågan större på livsmedel av olika slag, vilket bidrog till en 

ökning av odlingsarealerna. 1930-talet var Vångabygdens storhetstid som frukt-

odlingsdistrikt, då hade allt fler börjat med fruktodlingar. (Man f  1921, intervju nr 

9) 

En kvinna berättar följande om odlingarna: ”I slutet av 1940-talet och början av 

50-talet i alla fall, på den tiden satte man fruktträden med ganska långa avstånd och då innan 

de hade växt upp så odlade man emellan, här var potatis men även sockerbetor och foderbetor.” 

(Kvinna f  1945, intervju nr 2) Hennes berättelse visar ett sätt att nyttja odlingsmar-

ken maximalt. Enligt en annan av informanterna var trädens höjd något som för-

ändrades efter andra världskriget. Tidigare fick man använda stegar för att nå fruk-

ten men nu behövdes de inte längre. Även de mer moderna maskinerna började 

komma och likaså utvecklades användandet av bekämpningsmedel. Informanten 

berättar att första gången man planterade fältmässigt var det 4 gånger 7 meters 

avstånd mellan träden. Som mest kunde avkastningen bli 20-30 ton frukt per hek-

tar. Idag är det inte mer än 60-70 cm mellan träden och med en avkastning på 

omkring 50 ton frukt per hektar. På den gården hade man ett eget packeri, vilket 

inte var så ovanligt vid de större odlingarna. Frukten skickades bland annat med 

tåg som stannade både i Arkelstorp och Kaffatorp. Frukttransporter med tåg fanns 

redan från sekelskiftet och de gick bland annat till Stockholm och Göteborg. Innan 

det fanns speciella lådor att packa och frakta frukten i använde man det man hade, 

till exempel korgar. 

Säsongsarbetare kom till fruktodlingarna vid denna gård, som oftast var des-

amma varje år. Det handlade om ett 20 till 30-tal personer, de flesta från trakten. 

Det var mest äpple som odlades men även en del päron. Man fick ungefär lika bra 

betalt för båda.  

Några av sorterna som odlades var Cox Orange, Signe Tillisch, Aroma och 

Ingrid Marie. Av päron var det bland annat Conference och Pierre Corneille. 

Det var nervöst att vara fruktodlare, berättar informanten, man var helt be-

roende av väder och vind. Efter mycket arbete kunde frosten förstöra eller så kunde 

hagelstormar slå sönder skörden. Den importerade frukten hade också en stor be-

tydelse, för när man kunde köpa billigare utomlands så sjönk priset hos inköparna. 
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Insekter och skadedjur var ett annat problem som odlarna ställdes inför. Informan-

ten höll på med odling av frukt fram till 1989 och anser själv att fruktodlingen har 

haft lika stor betydelse i Vångabygden som jordbruket. (Man f  1921, intervju nr 9) 

Man plockade upp allt, berättar en informant som även arbetade i packeriet 

som under åren 1947-1948. De var 4-5 personer som arbetade där. Han fick packa 

tusentals kilo fallfrukt i säckar som sedan fraktades till Perstorps ättikfabrik. De 

fick 1 krona kilot för dem. Den finaste Cox orange kostade 2,38 per kilo. Infor-

mantens far hade planterat päronträd, som gav 100 liter per träd. Sorterna han 

minns var bland annat Gråpäron och Greve Moltke. När han jobbade i packeriet 

kunde en låda äpple väga 25 kilo och en låda päron upp till 40 kilo. Mannen berättar 

om hur packningen gick till: ”Häckar hade man istället för lådor tidigare, behövdes två man 

för att flytta den. De var längre men inte så höga och hade smala pinnar eller ribbor och så lavade 

man dem 7-8 i höjd. Det var ett slitsamt arbete utan truckar och pallar och annat. Först kom 

vagnen med frukten och då skulle man hjälpa till att bära in den och sen stapla den. Sen skulle 

man packa den och sen skulle den ner igen till packarna. Sen skulle locken spikas på sedan 

etiketter och vägas för att sedan staplas upp igen. Sen ut igen. Papper skulle det läggas in i 

varenda låda också, som skulle vikas över innan. 2,38 kostade pappren”. (Man f  1934, in-

tervju nr 8)  

Det som skildras i intervjumaterialet är främst fruktodlingens guldålder i 

Vångatrakten under 1930-50-talen. Den äldste informanten gör dock en tillba-

kablick till 1800-talet då hans anfader var tidig med anläggning av fruktodling. Både 

gamla och nya sorter räknas upp. De danska äppelsorterna Signe Tillisch och Ingrid 

Marie, en korsning av Cox Orange och Cox Pomona, är än idag vanligt förekom-

mande sorter. Aroma introducerades i slutet av 1940-talet, medan både Alice och 

Discovery kom på 1960-talet.  
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Uppgifter om fruktodling i arkiv 

Regionmuseet i Kristianstad 
Under åren 1982-1985 gör intendent Inga Kindblom, vid dåvarande Kristianstads 

läns museum, en samtidsdokumentation av fruktodlingen i dåvarande Kristian-

stads län, inom ramen för Samdok Samdok bildades år 1977 som ett samarbetsor-

gan för samtidsdokumentation och –insamling för kulturhistoriska museer. Ef-

tersom dåvarande Kristianstads län var Sveriges viktigaste fruktodlingslän, föll va-

let på att studera just fruktodling, i synnerhet äppelodling, som var den viktigaste 

delen.  

Kindbloms dokumentation om fruktodling innehåller flera olika delar. Bland 

annat följs arbetsåret i en fruktodlarfamilj i Barum strax utanför Kristianstad. 

Första besöket görs år 1982 och följs av flera besök under året. Odlaren berättar 

att fruktodlingen nyligen utvidgats på jordbruksmark. Det konstateras att odling-

arna blir allt intensivare. Inköparna på de stora matvarukedjorna sägs styra inkö-

pen, där utseende går före smak och kvalitet. Han nämner också fruktodlingens 

ständiga dilemma att förutsäga vilka sorter som är populära om 5-10 år. Det är ju 

först då planterade träd börjar bära frukt. Dokumentation görs i form av intervjuer, 

foto och filminspelning.  

Kiviks musteri och ciderfabrik dokumenteras år 1983 med fotografier och 

intervjuer. Odlingarna har sitt ursprung i Henric Åkesson som bröt mark och an-

lade fruktodlingar omkring år 1890. Fruktodlingarna utökades snabbt och även 

lokalbefolkningen hakade på trenden. På 1930-talet blev skördarna mycket stora 

och man fick då problem med avsättningen. Som en lösning på problemet körde 

en fruktpress igång för att ta tillvara frukten som must. Materialet innehåller inter-

vjuer med ägarfamiljen och anställda och frågorna rör i huvudsak den samtida pro-

duktionen. En genomgång av de olika processerna på musteriet görs också tillsam-

mans med skissade planer över lokaler och maskiner.  

År 1985 görs en utställning om länets frukt och fruktodling. Förutom materi-

alet från Samdokprojektet ingår också lite fruktodlingshistoria. Några år senare, år 

1989, görs ytterligare en utställning, som bland annat visat olika fruktsorter. Syftet 

är att lyfta den svenska frukten då ”…svensk fruktodling står inför en kris i och med att 

importstoppet hävs. Vi måste hävda den svenska fruktens överlägsenhet och anlägga moteld!” 

Just konkurrensen från utländsk frukt är något som mer eller mindre återkommer 

under hela 1900-talet. Resonemangen på 1980-talet om att de stora kedjorna styr 

sortval, liksom att utseende går före smak och kvalitet är nästan desamma då som 

nu. En skillnad kan vara att inställningen till svensk frukt antagligen är mer positiv 

idag. Många kunder väljer aktivt svensk frukt och möjligheterna att erbjuda detta i 

affärerna under större delen av året har kraftigt förbättrats tack vare nya lagrings-

metoder.  
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Fotografier i Regionmuseets arkiv 
Regionmuseets har en omfattande samling av föremål och fotografier, varav en stor 

del är digitaliserade och sökbara via databasen Sofie. En sökning på ’fotografier’ 

och ’fruktodling’ resulterade i 343 träffar. Ibland anges exakt årtal och plats, men i 

regel saknas tyvärr information om det aktuella motivet. En stor del av fotografi-

erna som rör fruktodling är tagna under perioden 1930-50-talen av bröderna Pers-

son, d v s Arne och Albin Persson från byn Staversvad. Av dessa skildras främst 

fruktodlingar i hemtrakterna kring Arkelstorp, Oppmanna och Vånga, under den 

period då fruktodlingen nådde sin höjdpunkt.  

Det vanligaste motivet är mer eller mindre vidsträckta vyer över fruktod-

lingar, men ibland är endast några fåtal träd i fokus. Tidpunkten för fotograferingen 

är i regel i blomningstid, då träden är som vackrast. Oftast saknas människor på 

dessa bilder, men undantag är ett antal porträttbilder där en eller flera personer står 

uppställda framför blommande fruktträd.  

På bilderna från framför allt 1930–40-talen ser flertalet av fruktträden förhål-

landevis unga ut. I regel är de planterade på åkermark i glesa rader. Jorden under 

träden ser ofta bearbetad ut, kanske harvad eller möjligen insådd med gröda. Att 

odla spannmål eller potatis mellan trädraderna var troligen vanligt förekommande. 

Två odaterade fotografier från Ivö visar travar av sädeskärvar som samsas med 

glesa rader relativt nyplanterade fruktträd. Kanske var de glesa trädraderna en för-

utsättning för att odling överhuvudtaget skulle lyckas?  

 

 Överst t. v syns äldre kvarstående träd bland nyplanterade, Furustad, Vånga år 1938. Överst t h syns en stenig fruktod-
ling utmed Ivösjön. Nederst syns besprutning av fruktträd i Vånga alle, år 1949. Regionmuseet Kristianstad. 
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Oftast ser de här yngre träden likåldriga ut, vilket talar för rationellt anlagda od-

lingar. På vissa bilder framträder dock äldre generationers fruktträd, antingen som 

enstaka kvarstående grova och högresta träd omgivna av unga träd. I undantagsfall 

syns helt och hållet olikåldriga äldre träd, oregelbundet planterade. Inte sällan ter 

sig marken där fruktträden är planterade ganska mager och stenig, ibland skymtar 

större jordfasta stenblock i bakgrunden.  

En betydande andel av bilderna härrör från skördetid under sensommar-höst. 

Bland dessa finns betydligt oftare människor med på bild, oftast – åtminstone till 

synes - i färd med att plocka frukt. Träden är högresta och höga trästegar är resta 

för att kunna nå frukten. Det är både män och kvinnor som ser ut att vara på väg 

att utföra samma arbete, plockning för hand. Korgar och fruktlådor syns ibland stå 

nedanför träden. Många av träden är riktigt höga, vidkroniga och ganska täta. De 

skiljer sig från de flesta av träden i de tidigare nämnda avfotograferade unga frukt-

odlingarna. Bilderna har trots sin koppling till praktiskt arbete, viss karaktär av ar-

rangerade porträtt. Var det så att äldre, högresta träd helt enkelt valts ut vid foto-

graferingen som en bra kuliss för en grupp människor? Eller skördades dessa träd 

i samma utsträckning som i de yngre fruktodlingarna? Bilderna härrör från olika 

byar, vilket tyder på att den här trädkategorin uppenbarligen fanns runt om i land-

skapet - och bar frukt.  

 
Plockare på Grönhults gård, Vånga, år 1939. Här syns höga stegar av olika slag resta mot högresta och ganska 
täta träd. Regionmuseet Kristianstad. 
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En del av bilderna skildrar momentet packning av frukt. Dessa är fotograferade på 

Fruktcentralen sedermera Sydsvenska frukt i Arkelstorp, Fruktcentralen i Vånga, 

Kiviks frukt eller hos någon av de större odlarna. Fruktcentralen i Arkelstorp låg 

alldeles invid järnvägen, varifrån frukten fraktades ut i landet. Fotografierna från 

packeriet visar både män och kvinnor i olika ålder arbeta med packningen. Några 

bilder visar män som spikar ihop trälådor. Från senare delen av 1940-talet och tidigt 

1950-tal finns ordnade gruppfoton av personalen, oftast tagna utanför fruktcen-

tralen. Grupperna består av både män och kvinnor, men antalet kvinnor dominerar 

oftast.  

Trädens höjd verkar sjunka allteftersom. Fotografierna skildrar i viss mån 

övergångsskedet från högresta vidkroniga fruktträd till låga, mer lättplockade och 

inte minst säkrare träd. Man kan också ana fruktodlingens successiva förflyttning 

från steniga och karga marker till bättre, stenröjd åkermark.  

Att kombinera fruktodling med annan gröda kan ha varit en övergående pe-

riod innan fruktodling för avsalu var etablerad. När väl de rika skördarna kom med 

goda förtjänster gjordes måhända ett val där man vid den här tiden satsade på 

fruktträden. Att i husbehovsodling kombinera fruktträd med köksväxtodling i kål-

gårdar har dock lång tradition. Den dubbla funktionen speglar ett resursutnyttjande 

men också en riskspridning, i likhet med Urshultsbygdens ängsfruktodlingar. Där 

slogs gräset under fruktträden och torkades till vinterhö. Dagens storskaliga och 

rationella odlingar ger inte stort utrymme för kombinationsgrödor.  

 
Packarna på fruktcentralen i Arkelstorp, år 1943. Regionmuseet Kristianstad. 
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Folklivsarkivet i Lund 
Folklivsarkivet i Lund har en mängd uppteckningar från intervjuer och svar på frå-

gelistor inom specifika ämnen. Sökning i databasen REAL har gjorts med benäm-

ningarna ’frukt’, ’fruktodling’, ’trädgård’, ’äpple’, ’päron’ och ’plommon’. Detta re-

sulterade i ett tjugotal träffar med relevans från Skåne. Frågelistsvaren är inscan-

nade och är tillgängliga som pdf-filer. Vissa av uppteckningarna saknades dock, 

vilket till slut blev ca 15 svar med användbar information. Dessa härrör från peri-

oden 1930-1950-talen, från olika delar av Skåne. Flertalet av dessa har sitt ursprung 

i nordöstra Skåne i socknarna Stoby, Vittsjö, Oppmanna, Vånga och Ivetofta. En 

av dessa saknar sockenangivelse men uppges komma från Göinge härad. De aktu-

ella uppteckningarna är generellt ganska fylliga och innehållsrika, i högre grad än 

flera av de övriga uppteckningarna med ursprung i andra delar av Skåne, t ex Nevis-

högs eller Remmarlövs socknar. 

I en av uppteckningarna berättas om att ”alla bönder kunde poda”, vilket ett 

annat uttryck för att ympa. Flera av uppteckningarna, bland annat en informant 

född år 1878, berättar att man förr inte köpte in färdiga äppelträd, utan vildaplar, 

så kallade ”surskrabbetraj”, hämtades från skogen och ympades. Träden hämtades 

på hösten och planterades i trädgården eller längs gärdesgårdar. När träden vuxit 

och blivit lagom stora ympades de. Återkommande samstämmig information från 

flera uppteckningar är just hämtning, flyttning och plantering av vildaplar, som 

därefter ympas.  

Någon nämner att fruktträden var högre förr, jämfört med samtida fruktträd. 

Vissa trädgårdar hade särskilda fruktträdgårdar, främst på enskilt belägna gårdar 

eller torp, där det fanns bättre plats jämfört med trånga bymiljöer. En fruktträdgård 

kunde samtidigt användas som köksträdgård med planteringar här och var.  

En mängd olika sorters äpplen och päron räknas upp i svaren. Ett av svaren 

delar in äpplen i sura och söta. Bland de sura sorterna anges vit och röd astrakan, 

grårenetter, citron, röstockar och så kallade fröskycklingar, en mycket hållbar och vanligt 

förekommande sort. Andra uppteckningen nämner järnäpple, briskäppel, bullerhus, 

melon, pipping, vit- och grågyllen, glasäpple och kattapannor. Samtliga nämnda äppelsorter 

redovisas i Bilaga 1.  

Alla äpplen som var syrliga i smaken kallades ”kriska”, till skillnad från söt-

äpple. Sötäpple verkar överhuvudtaget inte ha så många specifika namn och ägnas 

inte så mycket utrymme. Saknade dessa sorter måhända en eftertraktad syra?  

Päron får ett relativt stort utrymme, och upplevs som lika vanligt förekom-

mande som äpple. Tidiga päron var augustipäron. Så kallade stenpäron verkar vara ett 

samlingsnamn på päron som var hårda och svåra att äta. Bergamotter även kallade 

”pellemotter”, verkar ha samma egenskaper som stenpäron. Efter lång mognad  
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till vintern, kunde dock även dessa förtäras, eventuellt stekta eller torkade i klyftor 

ugnen, som så kallade klöftingar eller klövtingar. Torkad frukt kunde t ex användas 

att koka soppa på. Andra päron som nämns är bunketiner som var stora som en 

knuten hand, svanhals, gråpäron och Mulbusch.  

Bland plommon nämns gula och röda. De gula ansågs mycket goda, men 

vanskliga att äta för många av, då blev man dålig i magen. Röda plommon kallades 

”tjödhaista” eller ”kötthästar” Dessa kunde mer eller mindre ätas fritt då de ansågs 

betydligt skonsammare för magen. Krikon, mindre och fastare än plommon, och 

tersen nämns också. Både krikon och tersenbären ansågs läckrast och bäst framåt 

senhösten, gärna frostnupna.  

En av uppteckningarna berättar att viss frukt såldes vidare till torghandel. 

Mest efterfrågade var augustipäron, bergamotter, gravensteiner och Kalmar glas.  

Biodling nämns parallellt med fruktodling i några av uppteckningarna. I en 

av dem framgår att det inte var lönt med fruktodling om man inte hade biodling. 

En annan beskriver noga att biodling varit en viktig näring på gården under peri-

oden 1820-1940, medan fruktodlingen kom något senare, 1860-1930. Biodlingen 

påstås förlorat mycket av sitt värde vid sockerindustrins tillkomst.  

Uppteckningarna skildrar i huvudsak en ålderdomlig fruktodling, i första 

hand för husbehov med rötterna i 1800-talet och tidigare. Kunskapen om och hant-

verket kring fruktodling verkar levande och väl spritt. Mångfalden av fruktsorter är 

ännu inte strukturerad och standardiserad utan sorterna har en mängd folkliga be-

nämningar, inte sällan med utgångspunkt från fruktens egenskaper eller utseende.  

 
Utdrag ur handskrivet frågelistsvar från år 1932.  
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Fruktodling i litteratur 

Linnés Skånska resa, 1749 
Carl von Linné gjorde en resa genom Skåne under vår-sommar år 1749. Detta 

skulle bli hans sista stora landskapsresa. Under resans gång gjordes en mängd dag-

boksanteckningar där han mer eller mindre kortfattat gör notiser om växtlighet, 

landskap, bebyggelse och liv och leverne i byar, städer och slott.  

Inledningsvis, när Linné befinner sig i norra Skåne görs en del noteringar om 

fruktträd. Bland annat skriver han: ”Suraplar växte mycket kring Glömminge och andra 

byar, de stodo nu härligen av blommor, gåvo mycket frukt, som uppåts av svinen, utom det att 

folket koka äpplen med vatten och mjölk i välling. Men ingen förstod att preparera den härliga 

cidern.” Att äpplen konserverades genom torkning och lagrades i eklöv berättar 

Linné när han besöker Lärkesholm i Örkelljungatrakten. I övrigt framkommer inga 

fler uppgifter om fruktens användning. Däremot noteras att äpple kallas abull i 

trakterna av Ignaberga.  

Trädgårdar är något som Linné ofta nämner under resans gång, men inte 

alltid med beskrivning om vad de innehåller. Av texten att döma kunde nog en 

trädgård bestå av olika slags träd. Ibland noterar han specifikt ”trädgård med frukt-

träd” eller ”köksträdgård med många fruktträd”, vilket tyder på att en trädgård inte 

per automatik innehåller fruktträd. Linné noterar ofta förekomst av de lite mer 

exotiska inslagen som t ex valnöt, mandel, vinrankor och mullbär, men det mer 

vardagliga verkar ibland komma i skymundan. Även vid större gods där fruktträd 

borde varit ett betydande inslag, nämns inte detta.  

Endast vid ett par tillfällen gör Linné noteringar om fruktsorter. I prästgårds-

trädgården i Åsum utanför Kristianstad berättar Linné om att det fanns många 

fruktträd, bland annat sommar- och vinterbonchretienner, bergamotter, renätter, cavilier, pep-

pingar, klara astrakanska äpplen och stettinska äpplen. Herrgården Sinclairsholm hade 

trädgårdar med många fruktträd såsom exempelvis borstorfeäpple, druveäpple, boncreti-

erner och bergamotter. Krapperup, Skillinge gård, Krageholm, Trolle Ljungby, Täppe 

Ladugård är andra stora gårdar där det fanns fruktträd.  

Det är svårt att dra några klara slutsatser om hur omfattande fruktodlingen 

var i mitten av 1700-talet. Linnés definitioner skiftar och noteringar görs sällan om 

mindre odlingar vid gårdarna. Fruktsorternas namn har dock stora likheter med 

uppgifterna från uppteckningarna från Folklivsarkivet.  
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Ur Anteckningar under en resa i Skåne sommaren 1870, N J Ericsson.  
Syftet med resan var att kartlägga trädgårdsskötseln vid ett antal skånska större 

egendomar och undersöka vilka fruktodlingar som fanns och vilka fruktsorter som 

odlades. Gård för gård gås igenom, därefter görs en genomgång av park- och träd-

gårdsodlingar i Skånes städer och slutligen en allmän översikt av Skånes trädgårds-

odling. Ericsson summerar att fruktodlingen har gamla anor i Skåne. En stor del 

av odlingarna bedöms härröra från 1810-20-talet, då fruktodlingen verkar fått ett 

allmänt uppsving. Vanliga sorter från denna tid är t ex rosenhäger, grå och vit gyllen, 

hampus, vit och röd astrakan, flera av dem också vanliga i Danmark. Ericsson noterar 

en nedgång i fruktodlingen under perioden 1840-50, eftersom det finns relativt få 

fruktträd planterade från denna tid. Av dessa verkar många sorter komma från 

Tyskland, Belgien och Holland, sorter som inte visat sig härdiga i Skåne. Ericsson 

lyfter fram de egna, svenska fruktsorterna som är väl anpassade till vårt klimat, till 

skillnad från vissa utländska sorter som inte trivs.  

Under perioden 1860-1870 beskrivs fruktodlingen ha fått ett uppsving igen 

och många planteringar är gjorda. Fortfarande kommer de flesta fruktträden från 

utlandet, särskilt Danmark, men numera finns trädskolor som bedöms skulle kunna 

fylla behovet av friska och väl uppdragna träd.  

Vid Araslöv nämns en stor trädskola (plantskola) med både frukt- och park-

träd, ”…de största trädskolor jag såg vid någon egendom uti Skåne…” Bäckaskogs 

fruktträdgård och park, totalt 15 tunnland med 1 200 fruktträd, bedöms som ”…en 

bland de största uti Skåne, och säkerligen den som eger de flesta och bästa frukt-

sorterna, synnerligast äpplen”. 

Oftast finns både äpple- och päronträd i fruktträdgårdarna, i viss mån även 

körsbär och plommon, liksom mer exotiska inslag såsom exempelvis persikor, ap-

rikoser och vindruvor.  

Ericsson noterar ett knappt 70-tal olika äppelsorter på de olika gårdarna runt 

om i Skåne. Ofta finns en stor mångfald av sorter på varje gård. Bland de vanligast 

förekommande äppelsorterna på de besökta gårdarna nämns Borsdorfer, glasäpple, 

gravensteiner, kaniker, melon, samt röd och vit astrakan. Samtliga nämnda sorter 

redovisas i Bilaga 1.  

Ericssons är relativt tidig med att särskilt studera fruktodlingar. Fokus ligger 

dock på förhållandena vid de större egendomarna och vi får inte veta så mycket 

om omfattningen av den mer småskaliga fruktodlingen vid byarnas bondgårdar. 

Vid de större egendomarna förekommer i regel endast namngivna och etablerade 

sorter. Ericsson lyfter dock fram fördelen med svenska, härdiga sorter som passar 

för klimatet och platsen.  
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Handbok i svensk pomologi, Olof Eneroth och Alexandra Smirnoff, 1896 
Olof  Eneroth var lärare vid Svenska trädgårdsföreningens skola i Stockholm. Han 

inventerade under några års tid det svenska beståndet av fruktsorter. Beskrivningar, 

odlingsråd och bedömningar samlades i pomologin. Den första upplagan gavs ut 

år 1866 och en andra utgåva kom år 1877. Med många nya sorter och rön fanns 

snart ett stort behov av att omarbeta och komplettera materialet.  

Efter bearbetning och utökning av materialet och antal sorter ges en andra 

upplaga ut år 1896. Eftersom Eneroth avlider år 1881 är det pomolog Alexandra 

Smirnoff  som slutför denna omarbetning. Smirnoff  och Eneroth hade tidigare ar-

betat tillsammans under flera år. Alexandra Smirnoff  var född i Vasa i Finland och 

ett stort trädgårdsintresse gjorde att hon hamnade i Södermanlands godsmiljöer. 

Där lärde hon känna Olof  Eneroth och inledde ett samarbete. Att identifiera, 

strukturera, ordna upp och sätta namn på olika fruktsorter var något som låg i 

tiden.  

Med ledning av bland annat fruktens form, storlek, foderflikar, färg, kärnhus 

kan äpplet sortbestämmas. Smirnoff  grupperar äpplena i tio grupper. Kalvill är den 

första, med sorter som t ex gravensteiner och röd sommarkalvill. Därefter följer 

Rambour med sorter som t ex Alexander, Schlotteräpplen såsom borgherre. Så kallade 

Spetsiga äpplen med sommarkryddäpple. Plattäpple, med t ex böhmiskt äpple. Strim-

mäpple som t ex Säfstaholm. Dufäpple eller Pigeons förekom mest i södra Sverige, t ex 

rött dufäpple. Renetter, t ex guldrenetter eller pippingar. Dessa odlas också i huvud-

sak i södra Sverige. Borsdorffer hade små frukter. Parmäner nämns också, dock inte 

som egen grupp, men dit hör t ex Ölands-kungsäpple. Till gruppen Codlin hör olika 

hushållsfrukter. Gylling nämns också eftersom det enligt Smirnoff  är alltför allmänt 

förekommande benämning om allehanda olika sorter. Detta gäller också pipping 

som ofta används som benämning för hårda, runda frukter.  

Pomologin visar den mångfald av sorter som finns och odlas i Sverige vid 

tiden kring sekelskiftet 1900. En mängd lokala sorter redovisas, vilka förekommer 

i olika delar av landet. Sannolikt var en bakomliggande tanke att strukturera denna 

mångfald, för att så småningom kunna ge rekommendationer för val av sort för en 

optimerad skörd.  
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Om frukt och fruktträdsodling. En handbok för Sveriges fruktodlare.   
Rudolf Abelin 1902 

Abelin inleder med citatet: ”Bättre låter icke ett obundet kapital förränta sig än genom 

massplantering af  fruktträd.” Om det är han själv eller någon annan som myntat detta 

framgår inte., men syftet är att lyfta fram fruktodlingen som en näring med pot-

ential. Han påpekar att det är brist på välskötta fruktträd i landet då de yngre, rat-

ionellt skötta odlingarna ännu inte ger fulla skördar. Utifrån sina egna erfarenheter 

från Norrvikens trädgård redovisar Abelin de årligen successivt växande intäk-

terna. Han påpekar att det är ekonomiskt att plantera träd likväl som att sköta dem. 

Dock kan inkomsterna per träd variera kraftigt utifrån sort, planteringsplats, jord-

mån och klimat. Störst ekonomiskt värde anses äpplet ha, följt av päron.  

Det finns vid sekelskiftet 1900 en stark efterfrågan på frukt, vilket medför att 

frukt importeras från Europa, USA och Australien. Abelin menar att vi skulle 

kunna minska importen genom satsning på fruktodling, och tvärtom också satsa 

på export av prima och smakrik frukt. Särskilt England verkar ha behov av import, 

då de inte klarar att odla tillräckligt i förhållande till efterfrågan.  

Abelin menar att munkarna och klosterträdgårdarna ligger bakom fruktod-

lingens introduktion i landet. Trakterna kring där klostren varit belägna anses ha 

en rikare trädgårdskultur. När klosteren försvann eller minskade i antal tog adeln i 

viss mån över stafettpinnen och fortsatte trädgårdsodlingen. Olof  Eneroth lyfts 

fram som den person som gjorde en grundlig pomologi och fruktodlingshistoria.  

Precis som titeln antyder är detta en handbok och en stor del av innehållet 

handlar om konkret skötsel; från plantering till förökning, beskärning, gödsling och 

skörd. Med utgångspunkt och reflektion kring det äldre och samtida sättet att odla 

frukt ger Abelin handfasta råd. Texten genomsyras av en rationell och ekonomisk 

grundtanke som ligger i tiden.  

Det anses olämpligt att låta fruktträd växa i gräsmatta, då gräset tar för mycket 

vatten i anspråk och därmed inte kommer trädet till godo. Han avråder också från 

odling av kulturväxter mellan träden, åtminstone när träden är uppvuxna, p g a 

konkurrens om vatten och näring. Enda undantaget är större fältodlingar där trä-

den står glest med 15-18 meters mellanrum.  

Äldst i bruk och ännu vanligast är att förädla de odlade sorterna på ett stam-

träd av vilda arter. Bästa sättet att dra upp grundstammar är genom frösådd, vilket 

anses ge de kraftigaste plantorna. På dessa ympas årsgammal ädelved.  

En gammal regel är att plantera träden i rader, i förband. Mellanplantering av 

dvärgträd kan göras däremellan vilka sedermera tas bort när de stora fruktträden 

är fullvuxna och dvärgträden gjort sitt. Han förordar inhägnad av planteringen för 

att skydda mot både djur och människor, t ex i form av häckar eller staket av trä 

eller ståltråd. Han nämner också så kallad taggig tråd som är mycket verk- 
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ningssam. Detta är sannolikt det som senare kommer att kallas taggtråd, vilket ännu 

inte slagit igenom fullt ut.  

Vid sortval vid plantering menar Abelin att det är lämpligt att begränsa antalet 

sorter, åtminstone om odlingen är för avsalu. Detta för att lättare få avsättning till 

uppköpare. Förslagsvis bör odlare inom en trakt enas om ett antal sorter som trivs. 

Han menar att det är lämpligt att t ex herrgårdsträdgårdar provar nya sorter då det 

är vägen till utveckling och motverkar ett efterblivande. Just herrgårdsträdgårdar 

anses inte lida så stor ekonomisk förlust, jämfört med handelsträdgårdar och små-

odlingar. Det är viktigt att välja sorter som blommar vid olika tidpunkt för att 

sprida risken. Olika typer av sortlistor presenteras beroende på storlek och del av 

landet. Han förordar också att man bör tänka på växtföljden så att ett stenfruktträd 

bör ersättas med ett kärnfruktträd, och tvärtom. Likaså bryta ny mark för fruktod-

ling och inte bara ersätta inom befintligt område, vilket i längden utarmar.  

Ett kapitel ägnas åt gödsling. Kväve gynnar den vegetativa utvecklingen me-

dan kali och fosfor gynnar blomning. Kalk bidrar till att lösa näringsämnena i jor-

den, så träden lättare kan tillgodogörda sig dessa. Kalkhaltig jordmån är alltså na-

turligt lämplig för fruktodling.  

Abelin betonar vikten av beskärning, vilket verkar allmänt ha varit eftersatt. Gamla 

fruktträd verkar vara mindre känsliga men bör skötas. Abelin förordar att mossa 

 

Rudolf  Abelin på Norrviken. Färgfoto E W For-
sell, okänt år. Regionmuseet Kristianstad. 
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och lavar skrapas och borstas bort från stammarna för att därefter strykas med 

kalkvälling för att motverka påväxt, vilken anses rymma en mängd skadliga svam-

par och insekter.  

Abelin klagar på bristande kunskap om tillvaratagande och förädling av fruk-

ten. Mycket frukt går till spillo samtidigt som förädlade fruktprodukter importeras. 

Ett kapitel ägnas därför särskilt åt detta område, som anses ha utvecklingspotential. 

Den äldsta och vanligaste metoden att spara frukt är torkning, vilket i första hand 

har gjorts för husbehov i samband med bakning och eldning i spisen. Moskokning 

är ett annat sätt, men helst utan tillsatser av socker eller salicylsyra(!). Fördelen är 

att även skadad frukt kan användas till detta. Även ättiksberedning, vinberedning 

och ciderframställning nämns. Framför allt ciderframställning lyfts fram, men kom-

menteras samtidigt att svenskarna inte är vana vid att dricka detta. Tack vare att 

cidern kan framställas alkoholsvag menar Abelin att även nykterhetsorganisationer 

borde acceptera den, kanske till och med som ett medel att bekämpa det så kallade 

rusdrycksbegäret. En annan fördel som lyfts fram är att cider kan tillverkas till ett 

mycket lågt pris. 

Abelin är för sin tid modern och rationell. Han framhäver fruktodlingens 

potential och ekonomiska betydelse. Att sköta sina fruktträd väl, alltifrån plantering 

till kontinuerlig skötsel såsom beskärning och gödsling ger lön för mödan. Han 

förkastar dock metoden att kombinera grödor inom en och samma odling och för-

ordar medvetna val av ett antal sorter rationellt placerade i rader.  
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Gods och gårdar, 1940-1944 
Bokverket Gods och gårdar gavs ut i flera band mellan åren 1938 och 1947 för hela 

Sverige. Böckerna innehåller korta presentationer av gårdar, sockenvis ordnade. Till 

varje gård hör i regel ett fotografi. I böckerna presenteras ett foto på gården till-

sammans med kortfattade uppgifter såsom exempelvis gårdens areal, byggår, mark-

slag och djurantal. Uppgifternas omfattning varierar och det var ägarna själva som 

lämnade dessa till förlaget. Alla valde inte heller att vara med, något man bör vara 

medveten om. De volymer som studerats i detta projekt rör f  d Kristianstads och 

Malmöhus län vilka gavs ut i början av 1940-talet. 

En genomgång av texterna har gjorts med syfte att hitta information om 

fruktodling. Utgångspunkten var att studera kärnområdena Nordöstra Skåne, Ki-

vik och Båstad - områden som idag har kända och etablerade fruktodlingar - med 

omgivande landskap för att se om områdena kan avgränsas utifrån dessa uppgifter, 

d v s i vilka socknar nämns fruktodling på ett eller annat sätt. Uppgifter om frukt-

odling kan t ex handla om antal fruktträd på fastigheten eller areal fruktodling. 

Ibland finns noteringar om att nyplantering skett eller att fruktodlingen kommer 

att utvidgas. Byggnadsår för fruktkällare, fruktlagerlokal eller fruktmagasin anges 

på några ställen liksom medlemskap i fruktodlarförening. I enstaka fall nämns ak-

tuella fruktsorter. Sammantaget ges en antydan om fruktodlingens spridning och 

betydelse i den agrara ekonomin vid den här tiden.  

Efter genomgången utkristalliserades de olika områdena ytterligare. I Nord-

östra Skåne berörs 57 gårdar i fem socknar: Fjälkestad, Österslöv, Oppmanna, 

Vånga och Näsum. Uppgifter om fruktodling i Kiviksområdet anges på 34 gårdar 

i sex socknar: Brösarp, Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Rörum och Gladsax. I Bå-

stadområdet finns uppgifter om fruktodling på endast fyra gårdar i tre socknar: 

Västra Karup, Förslöv och Båstad. För närliggande Östra Karups socken saknas 

tyvärr tillgängliga uppgifter i Gods & gårdar.  

Flest antal gårdar med fruktodlingar i en och samma by finns i Vånga by, med 

22 gårdar med i genomsnitt 770 träd/ gård. I Näsums socken ligger genomsnittet 

på runt 780 träd/gård, där byarna Klagstorp och Västanå har flest antal fruktod-

lingar. Vid sidan av fruktodling framträder också Näsums tradition att odla humle 

i beskrivningarna. Sex av fastigheterna uppger humleodling med mellan 250 och 

2 000 plantor. Flera gårdar har både frukt- och humleodling parallellt, till exempel 

i byn Klagstorp, men även i Axeltorp, Drögsperyd, Västanå och Östad.  

I Österslövs socken framträder både mindre och större fruktodlingar. Fyra 

av gårdarna i Kälkestad i Österslövs socken har mellan 100 och 400 fruktträd, flest 

på gården med det passande namnet ”Fruktvik”. I grannbyn Tomarp finns betyd-

ligt större odlingar, dels på Tomarps gård, dels på Helmershus som har hela 7 000 

träd. Även gården Brusås på östra sidan av Råbelövssjön har relativt omfattande 

odlingar med 1 500 träd.  
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I Kiviksområdet finns främst odlingar på gårdar i Södra Mellby och Rörums 

socknar, dock av mycket skiftande storlek. I Södra Mellby finns tretton gårdar i 

bland annat Äsperöd, Bästekille och Svinaberga med fruktodlingar med i genom-

snitt omkring 360 träd/gård, vilket speglar en relativt småskalig odling. I Rörums 

socken finns elva gårdar i Råboa, Rörum och Vik med i snitt ca 1 240 träd/gård, 

en betydligt mer storskalig typ av odling. Ett mindre antal gårdar med fruktodling 

finns även i socknarna Gladsax och Vitaby. En av gårdarna i Rörum anger att frukt-

odling har bedrivits sedan 1890-talet, antagligen en av de första i trakten. Ett par 

andra uppgifter anger att fruktodling funnits på gården sedan 1930-talet. Många av 

gårdarna med relativt små fruktodlingar innehåller uppgifter om att fruktodlingen 

ska komma att utvidgas. Möjligen kan man dra slutsatsen att dessa relativt små 

fruktodlingar är nyligen etablerade, samtidigt som optimism och framtidstro signa-

leras.  

Fruktodlingarna i Båstadtrakten omfattar ett fåtal gårdar med relativt omfat-

tande odlingar. På Småryds gård i Västra Karups socken finns drygt 5 000 träd. 

Fyra andra gårdar i Båstads och Förslövs socknar har fruktodlingar som omfattar 

1 000-5 000 träd. Odlingarna här var således av storskalig och rationell karaktär, 

koncentrerad till en handfull gårdar.  

Även om uppgifterna inte helt och hållet är säkerställda, kan vissa slutsatser 

ändå dras av materialet. De tre så kallade kärnområdena har kunnat avgränsas och 

bekräftas, om än med viss variation. Odlingarna i Nordöstra Skåne framträder som 

etablerade och väl spridda bland många gårdar inom området. Även i Kiviktrakten 

finns ett stort antal etablerade odlingar, men verkar vid tiden fortfarande vara un-

der framväxt. Förvånande är den mycket begränsade fruktodlingen i Båstadtrakten, 

med storskaliga odlingar begränsad till ett fåtal gårdar.  
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Fruktodling i äldre kartmaterial 
Av de äldre geometriska kartorna från i huvudsak 1700-talet framgår hemmanens 

tillgångar; bebyggelse, åker och äng. Det kan även finnas uppgifter om fiske, kvar-

nar, humleodlingar, kålgårdar och trädgårdar - men vad definierar en trädgård? En 

trädgård innehåller träd, men dessa måste alltså inte nödvändigtvis vara fruktträd. 

Detta gör uppgifterna något vanskliga. Ibland förekommer istället benämningen 

frukthage, en betydligt tydligare beteckning. En fördel med kartmaterial är att de 

visar odlingarnas utbredning och rumsliga förhållande till gård och landskap. 

Enligt Karin Hallgrens uppgifter i En kåhltäppa eij at räkna. Köksväxtodlingen i 

1700-talets jordbrukssystem (2016) kunde kål- och kryddgårdar användas till att också 

odla bland annat fruktträd, tobak och humle. Hallgren menar att det nog till och 

med var vanligt att andra växtslag såsom humle och fruktträd fanns i köksväxtlan-

den, i högre grad än vad som framkommer i källmaterialen. Detta gäller framför 

allt sydvästra delen av Sverige, bland annat Skåne. Det faktum att kålgårdarna i 

Skåne omfattar förhållandevis stora arealer kan förklara att de inte bara innehöll 

köksväxter utan också andra grödor såsom fruktträd och humle. De fruktträd som 

förekom var av olika slags aplar, plommon, körsbär och krikon.  

De olika odlingsytorna redovisas i kartor och handlingar ofta var för sig som 

kålgård, humlegård och trädgård. De kan både varit sinsemellan avgränsade med 

hägnader eller ingått i en gemensam inhägnad. Ibland verkar inte gränserna varit 

så tydliga utan en kombination av olika sorters grödor antyds. Till exempel förekom 

ibland fruktträd i kålgårdarna, alltså en kombination av grödor. De strikta benäm-

ningarna kanske helt enkelt inte riktigt stämmer överens med en dynamisk och 

variationsrik verklighet.  

Ibland kanske inte fruktträden räknades med av lantmätaren. Böndernas 

fruktträd var inte alltid ympade, kanske inte heller beskurna och ofta oregelbundet 

planterade. Detta till skillnad mot anlagda trädgårdar vid större gårdar med 

välskötta och regelbundna planterade fruktträd. I de fåtalet fall som lantmätaren på 

något sätt beskriver en fruktträdgård är det – åtminstone så som vi idag tolkar det 

- i regel med smått negativa ordalag, t ex av ringa värde eller obetydliga. Karthand-

lingar innehåller emellanåt marknamn som antyder äpple, t ex abullaåker. Abulla är 

ett dialektalt ord för äpple men är ett utryck som annars förekommer relativt sällan.  

I skifteskartor kan det ibland finnas uppgifter om gårdarna antal fruktträd 

som en värdering inför stundande flyttningar av gårdar. Uppgifterna i detta äldre 

kartmaterial skildrar den typ av fruktodling som är för självhushåll. Under senare 

delen av 1800-talet utvecklas vissa delar av fruktodlingen till en binäring för avsalu.  

Den så kallade häradsekonomiska kartan upprättas över Malmöhus län på 1910-

talet och över Kristianstads län på 1930-talet. Kartan är upprättad i skala 1:20 000 

vilket gör att den ger en översiktlig bild av landskapet. Mindre områden eller detal-
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jer kan vara svåra att utläsa. Att dra gränsen mellan trädgård och mindre fruktod-

lingar kan ibland vara vanskligt då markeringen är densamma; cirklar på gröna om-

råden. I de tre kärnområdena framträder vissa inslag av fruktodling, men den stora 

expansionen ser inte ut att ha slagit igenom ännu. På flygfotografier som togs över 

hela Skåne under 1940-talet framträder däremot en viss fruktodlingsexpansion. 

Visserligen har bilderna dålig upplösning och upplevs både korniga och suddiga, 

men rader av planterade fruktträd framträder inom de mer omfattande odlingsdi-

strikten.  

 

Nordöstra Skåne 
I det äldre kartmaterialet över byar i nordöstra Skåne finns vissa, men varierande 

uppgifter om fruktodling eller fruktträd. I kartor från första hälften av 1700-talet 

från byar i Näsums socken omnämns ofta kålhagar och humlehagar, tillhörande 

gårdarna, men förhållandevis få belägg för fruktodling. I Froeryd omnämns år 1728 

en hage väster om gården med tre gamla päronträd och fyra dito äppelträd. I 

Gonarps by omnämns den så kallade Abulla åker, i övrigt inget om fruktodling.  

I den geometriska avmätningen över Klagstorps by år 1700 nämns att det till 

samtliga gårdar finns humlegårdar med mellan 100 och 400 stänger vardera. Till 

den ena gården finns även en trädgård med några ringa äpleträän, till den andra en 

trädgård med elva gamla päronträd och till den tredje en trädgård med tre stycken 

träd. En av gårdarna anges ha en humlegård och trägård, alltså en kombination av grö-

dor inom en och samma hage. Alla dessa räknas in i den gårdsnära åkerarealen. 

Fruktodlingen tycks dock ha expanderat i byn under århundradets lopp eftersom 

det av 1806 års husesyn och besiktning i enskifteshandlingar framgår att det finns 

rikligt med fruktträd. Till varje gård hör en trädgård med mellan 18 och 56 äppel- 

och päronträd. Antagligen ligger dessa trädgårdar i anslutning till gårdarna, men 

exakt läge redovisas inte. Av beskrivningen framgår att det dessutom finns rikligt 

med vilda träd planterade kring alla ställen i byn.  

I byn Västanå finns enstaka belägg för fruktodling från tidigt 1700-tal. Mark-

namnet Abullåker nämns år 1728, och i storskifteshandlingarna år 1797 nämns flera 

frucktehagar. Likaså i Östad, nämns markområdet Abula Strängen år 1744. I beskriv-

ningen år 1809 antyds sporadiska fruktträdsplanteringar; gård nummer ett har nå-

gon fruktträdplantering och nummer två har en trädgårdstäppa med några frukt-

bärande träd. Övriga gårdar anges av lantmätaren ha ringa eller obetydliga träd-

planteringar.  
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Geometrisk avmätning över Klagstorps by, Näsum sn, år 1700. Humlegårdar och trädgårdar ligger nära de rödmarke-
rade gårdarna.  

Enskifteskarta över Klagstorps by, Näsum sn, år 1806, ungefär samma utsnitt som ovan. Vid varje gård fanns träd-
gårdar med omkring tjugo till drygt femtio äpple och päronträd. Enligt beskrivningen fanns det även ”en myckenhet af  
villda Träd planterade kring husen på alla ställen i Byen”.  
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I handlingarna till storskifteskartan över Vånga by, år 1799, utgör området Abula 

åker i Södre vång det enda exemplet med koppling till fruktodling. Desto fler upp-

gifter om fruktträd framkommer i handlingarna till 1833 års laga skifteskarta över 

samma by. Här finns uppgifter om att flertalet av gårdarna har frukthagar med 

äpple- och päronträd, ibland också plommon, körsbär men också så kallade vilda 

trän. Trädens antal är noga angivna. Hagarna är inhägnade med sten- eller trägär-

desgårdar. Både benämningarna fruktehage och trädgård används. Tyvärr är kartan 

mycket sliten och svårläst varför det är svårt att identifiera trädgårdarnas och frukt-

hagarnas exakta läge.  

Även i handlingarna till skifteskartan över grannbyn Snäckestad år 1827 finns 

marknamnet Abullahagen vilket antyder anknytning till äpple. Även denna karta är 

tyvärr svårläst och det är svårt att hitta läget på kartan.  

Skiftesreformerna blev i mångt och mycket startskottet för stora förändringar 

i landskapet. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ökar arealen 

åkermark då stora delar av ängsmarken odlas upp. I kyrkbyn Vånga omvandlas de 

vidsträckta ängsmarkerna söderut mot sjön till åkermark. Den tidigare utmarken 

är fortfarande förhållandevis oexploaterad och till synes lövskogbeväxt, om än viss 

ny bebyggelse tillkommer längs med vägnätet.  

Liknande uppgifter om fruktodling finns sporadiskt i kartmaterial från Ös-

terslövs socken. Exempelvis nämns i 1783 års avmätning av Kälkestads by i Ös-

terslövs socken, Abulla skiftenna, Abullabacken och Abulafältet. Det finns däremot 

inga uppgifter om fruktodling eller andra uppgifter om fruktträd av något slag i 

skifteshandlingarna år 1856 från Tomarps by i Österslövs socken. Här slår sig Carl 

Möllerberg ner på Tomarps gård och lär redan under 1860-talets första år ha  

 

Utdrag ur laga skifteshandlingarna över Vånga by, år 1833. Efter beskrivningen av bårdens byggnader följer : Uti 2ne 
frukthagar med dels sten dels träd inhägnade finnes 10 st frugtbärande äpple och päron träd, samt 20 st plommon och kri-
konträn planterade 
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planterat 50 äpple- och päronträd. Tjugo år senare är antalet uppe i nära 1000 frukt-

träd, varav 130 päron och 762 äpple, alltså en enorm satsning och expansion. Möl-

lerberg lär ha inspirerats av och sett potential i traktens fruktodlingstradition. 

Grosshandlare Sven Helmer Örtengren köper grannfastigheten Tomarp 1:5 i slutet 

av 1880-talet och låter uppföra en slottsliknande byggnad kallad Helmershus. Ännu 

mer omfattande fruktodlingar anläggs. År 1900 omfattar odlingarna 6 000-7 000 

fruktträd, vilka expanderar till 8 000-9 000 träd år 1916.  

Den relativt tidiga expansionen av omfattande fruktodlingar i Tomarp-Hel-

mershusområdet inträffar efter skifteskartornas upprättande och fångas inte upp 

där. Däremot framträder odlingarna tydlig på häradskartan från 1930-talet. I om-

råden, framför allt i ett stråk längs sjön, men även kring de båda gårdarna syns 

etablerade odlingar. Fruktodlingarna är dels förlagda på steniga och flikiga åkrar, 

dels på större åkrar som odlats upp i områden tillkomna som landvinningar som 

ett resultat av sjösänkningen av Råbelövssjön år 1867. Vissa smärre ängsmarker 

mellan de gamla åkrarna har dränerats och omvandlats till åkermark. Ytorna är 

förhållandevis stora. På vissa av åkrarna kombineras odling av råg och fruktträd. 

Kring Tomarp är omfattningen av fruktodlingen kring år 1930 något mindre än 

kring Helmershus. De dåvarande odlingarna är i huvudsak anlagda på steniga, fli-

kiga åkrar med insprängd ängsmark mellan, alltså orationell, svårbrukad åkermark. 

Någon fruktodling alldeles nära gården är anlagd på tidigare ängsmark.  

Området i norr, från Strandhem och upp till Ekestads station är det område 

som merparten av den mer småskaliga fruktodlingen anläggs vid varje mindre gård. 

Området har ursprung som Kälkestads utäng, år 1827 är den en helt obebyggd 

ängsmark. Ungefär hundra år senare visar häradskartan att området är indelat i ett 

femtontal lotter/fastigheter sida vid sida. Varje fastighet är bebyggd med minst ett 

hus, ofta två, samtidigt som avstyckningar gjorts och bebyggts. I den södra delen 

är husen i huvudsak uppförda öster om vägen, vilket är området som har tillkom-

mit i samband med landvinningen vid sjösänkningen. En liknande, viss småskalig 

struktur syns även kring Perstorp som ligger söder om Tomarp och Helmershus. 

Fruktodlingarna tillkommer senare på den östra sidan av Råbelövssjön. End-

ast ett fåtal mindre områden är markerade som fruktodlingar på 1930-talets hä-

radskarta; dels vid gården Brusås, dels på tomter inom samhället Österslöv. Även 

om odlingslandskapets omvandling kring Vånga framträder tydligt på häradskartan 

från ca 1930, ser det ut som att fruktodlingen inte riktigt är etablerad ännu. Inte 

heller i Näsums socken finns någon tydligt markerad fruktodling. I princip finns 

endast små husbehovsodlingar, liknande trädgårdsodlingar i direkt anslutning till 

gårdarna. Undantaget är några större områden som är markerade som fruktodling 

i utkanten av Vånga by och i grannbyn Snäckestad. Odlingarna ligger norr om och 

nära landsvägen. Den västliga av dem ligger på tidigare ut 
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mark tillhörande Vånga by, medan odlingarna i Snäckestad är anlagda på omväx-

lande ängsmark med insprängda smååkrar. Dessa tillhör därmed de tidigaste eta-

blerade fruktodlingarna i trakten.  

Vid jämförelse med flygfoto från 1940-talet är förhållandena generellt sett 

nästan desamma som på häradskartan. Det sker en viss fortsatt expansion kring 

Helmershus och Tomarp genom att områden mellan tidigare fruktodlingar fylls 

igen med nyplanteringar, gränser rätas osv. Ännu märks dock ingen större expans-

ion utanför detta område, t ex öster om Råbelövssjön. 1940-talets flygfoto visar 

emellertid tydligt att stora delar av åkermarken i Vångatrakten är planterad med 

fruktträd. Framför allt syns fruktodlingar i markerna väster om Byaån, i sluttningen 

av Vångaberget, men även sluttningar i Snäckestad och östra delarna av Vånga. I 

Näsumområdet verkar det finnas några etablerade odlingar, i huvudsak kring går-

den Nordanvik. I övrigt framträder enbart smärre odlingar, främst i mindre hagar 

nära bebyggelsen. 

  

  

På kartorna över Tomarps by år 1856 och Kälkestads 
utäng i nordost år 1827, framträder inga fruktodlingar.  

Häradskartan, 1930-t- Fruktodlingarna är grön- eller 
vitmarkerade med små cirklar utmed konturerna.  

Fruktträd i raka rader kan anas på flygfotot från 1940-
talet.  

Stora arealer domineras av fruktodlingar, främst kring 
gården Helmershus. Ekonomiska kartan, år 1969. 
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Det som händer kring gården Helmershus under perioden fram till 1970-talets bör-

jan, är en rationalisering och expansion. De tidigare var för sig liggande och upp-

delade fruktodlingarna slås ihop till större sammanhängande områden. Samtidigt 

nyetableras ytterligare fruktodlingar på den intilliggande åkermarken. Utvecklingen 

kring Tomarps gård är något annorlunda jämfört med Helmershus. Fruktodling-

arna skiftar under den här perioden läge i landskapet. I princip alla de tidigare 

fruktodlingarna som låg på betes- eller ängsmark försvinner och nya odlingar läggs 

på åkermark. Endast en äldre odling direkt söder om Tomarps gård ligger kvar.  

Även kring Näsum sker en viss expansion under perioden fram till ca 1970, 

främst kring gården Nordanvik i sydväst och gården Valhem söder om själva kyrk-

byn Näsum. En enorm expansion av fruktodlingar sker under perioden 1930-70, 

främst i Vånga by. Huvudsakligen tillkommer större odlingar väster om Byaån och 

mer småskaliga längs Vångabergets sluttning. Fruktodlingarna anläggs således 

inom och anpassas till befintliga åkermarksstrukturer.  

Odlingarna kring Brusås kommer under perioden 1930-70 att expandera på 

den omgivande åkermarken, som vid den här tiden är förhållandevis rationell. Åk-

rarna är i huvudsak rektangulära, avgränsade av renar eller vägar. Vissa av dessa 

avgränsningar tas successivt bort under 1900-talet och enheterna blir större, i öv-

rigt är strukturen densamma. Fruktodlingarna anläggs dock inom den befintliga 

åkermarksstrukturen, vilket gör att förändringarna inte är lika påtagliga i landskapet 

som på västra sidan.  
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Kivik-Äsperödområdet 
Vid genomgång av det äldsta kartmaterialet från 1700-talet finns relativt få uppgif-

ter om fruktträd, fruktodling eller trädgårdar. Till exempel nämns i Lökaröds by, 

Brösarps socken, abulla åkrar både i en avmätning år 1787 och på enskifteskartan 

år 1825. En karthandling som däremot innehåller rikligt med uppgifter om frukt-

träd är enskifteskartan över Södra Mellby by, år 1803. I beskrivningen av gårdarna 

framgår att det ofta finns såväl fruktbärande som vilda träd på tomterna. En av 

gårdarna, nr 4, har hela 94 fruktbärande träd, och gård nr 3 har 54. Vanligast är ett 

antal mellan 5 och 25 fruktbärande träd. Fyra av gårdarna har särskilt anlagda träd-

gårdar som är inhägnade med dubbla stengärdesgårdar. Flertalet av gårdarna är 

skatterusthållshemman, kronorusthållshemman eller kronoskattehemman. Något 

direkt samband framträder dock inte mellan förekomst av fruktträd och jordnatur. 

Fruktträd verkar ha således ha varit vanligt förekommande, men bland kartans 

marknamn finns inga namn med koppling till fruktträd.  
Häradskartan från ca 1930 redovisar inga större odlingar i byn Södra Mellby, 

utan enbart små trädgårdar i direkt anslutning till byns bebyggelse. Traktens äldsta 

kända fruktodlingar söder om Kivik finns markerade på häradskartan. Tydliga 

fruktodlingar finns dels utritade kring huvudgården, dels på de kustnära markerna 

kring Karakås och Stenshuvud. Dessa odlingar börjar anläggas omkring år 1890 av 

Henric Åkesson, men även av familjen Grytzell på närbelägna Olofsberg. Läns-

trädgårdsmästare Ekenstam arrenderar i början av 1900-talet ett hundra tunnland 

stort område strax norr om Stenshuvud där han även låter uppföra en bostad. Geo-

logiska undersökningar hade visat att förutsättningarna för  

 
Enskifte, Södra Mellby by, Södra Mellby sn, år 1803. Vissa av byns hagar är ingärdade med stengärdesgårdar, vilka är 
markerade med dubbla linjer på kartan. Några av dessa är troligende de i handlingarna nämnda trädgårdarna med 
fruktbärande träd.  



 
Den skånska fruktodlingens kulturarv 
 
 
 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De första etablerade fruktodlingarna var belägna på de lite kargare markerna utmed kusten. På häradskartan från 
1930-talet är de markerade med grön färg, inramade av små cirklar.  

Under 1900-talet planteras fruktträd även inåt land på bra åkermark. 
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fruktodling var goda med morängrus rikt på fosfor och kalium i kombination med 

gynnsamt läge och klimat. På sluttningarna fanns en mängd vildaplar som trivdes 

naturligt bland slån, hassel och rosor. Ekenstam lär ha ympat in förädlade sorter 

på de vilt växande vildaplarna, men lär också ha planterat färdiga äppelträd längs 

den steniga sluttningen. Han anlägger också en plantskola vid sin gård. Ekenstam 

är emot bekämpningsmedel och menar att trädets egen motståndskraft ska gynnas 

istället genom tillförsel av vatten och näring.  

Tre mindre odlingar finns på Svinaberga bys f d utmark. Några mindre od-

lingar framträder även strax norr om Kivik. Flertalet av odlingarna har rektangulär 

utbredning sida vid sida. Vid jämförelse med laga skifteskartan från år 1875 framgår 

det att de högst belägna fruktodlingarna, innanför strandvägen, har ursprung som 

f d åkermark. Dessa odlingar är anpassade och inlemmade i den befintliga åker-

marksstrukturen. De odlingar som ligger närmare havet, mot strandremsan, har 

ursprung som ängsmark.  

Flygfotot från 1940-talet visar att odlingarna expanderat kraftigt i området 

kring Kivik och Äsperöd. De sedan tidigare etablerade odlingarna finns kvar, men 

har ökat i utbredning, samtidigt som vissa av dem har slagits samman till större 

sammanhängande fält. Största expansionen sker i det närmsta omlandet kring Ki-

vik, främst på åkermark i anslutning till bebyggelsen. Åkrarna, i hela sina utsträck-

ningar, syns planterade med rader av fruktträd. Byarna inåt landet odlas däremot 

fortfarande som traditionella åkrar.  

Fram till början av 1970-talet sker en omfattande ökning av fruktodlingsare-

alen i området. Den ekonomiska kartan från omkring år 1970 visar att fruktod-

lingar närapå tagit över landskapet. I princip all åkermark, stora som små fält har 

planterade fruktodlingar. Odlingarna är nu väl spridda och etablerade, framför allt 

i det kustnära odlingslandskapet från Ravlunda i norr till Baskemölla i söder. Där-

utöver finns mindre omfattande odlingar här och var i landskapet, även en bit inåt 

land.  

  
Det som var åkermark på 1930-talet (t.v) har antingen bebyggts eller blivit fruktodlingar(prickad mark) ca 1970 (t.h). 
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Båstadområdet 
I det äldsta kända kartmaterialet över byar i Båstadområdet finns endast enstaka 

belägg för fruktodling. Bland de äldsta och mest detaljerade uppgifterna finns i 

handlingarna till 1707 års geometriska avmätning över Glimminge by. Här framgår 

det att tolv av byns sexton gårdar har frukthagar. Flertalet beskrivs innehålla några 

ringa äple Trän men vid några av gårdarna förekommer även päron, dock i mindre 

utsträckning. Ett par av gårdarna beskrivs ha Frukte hage af  åtskilliga äpla och päron 

Trän. På en annan kan en mångfald av sorter anas i beskrivningen Frukte hage af  

åtskillige slags äple och päron trän. Ett par frukthagar verkar ha sett sina bästa dagar i 

formuleringar som Har varit frukte hage finns nu Ringa Trän eller Frukte hage utan Trän. 

Liknande uppgifter om Frukte hage af  några Ringa äpla och Päron Trän kan även hittas 

i den geometriska avmätningen över Varan, år 1707. Lantmätaren skiljer på äpple- 

och päronträd, och behandlar inte dem i generella ordalag såsom fruktträd. Frukt-

hagarna verkar i regel vara inhägnade, väl avgränsade områden i anslutning till går-

darna. Några andra belägg för fruktodling i odlingslandskapet framträder inte.  

I handlingarna till det tidiga 1800-talets skifteskartor förekommer uppgifter 

om frukthagar eller trädgårdar endast i liten utsträckning, kålgårdar är vanligare. 

De tidigare nämnda frukthagarna i Glimminge by, redovisas exempelvis inte alls på 

laga skifteskartan från år 1825-27. Istället är de kort och gott benämnda hagar utan 

 
Geometrisk avmätning över Glimminge by, år 1707. Frukthagarna är de rosa ytorna i direkt anslutning till gårdarna.  
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någon tydligt definierad funktion. Marknamn med koppling till äpple kan ibland 

förekomma. Till exempel finns abullaåker eller abullastycket på 1817 års enskiftes-

karta över byarna Förslöv, Vistorp, Viarp, Slammarp och Olstorp. I 1814 års tomt-

mätning över Båstad, omtalas att inga Trän får planteras eller uppväxa på Gator eller i 

Skillnaden, äfven Körnes-ris eller Krusbärsbuskar på Skillnader och vid Gator få hädanefter 

icke existera. Vilken sorts träd som omtalas framgår dock inte.  

I husbesiktningen tillhörande 1841 års laga skifteshandlingar över Småryds 

by framgår att fem av byns tio gårdar har någon fruktträdsplantering. Nästan alla 

benämns som obetydeliga. Det framgår inte heller om det rör sig om äpple och/eller 

päron. I just Småryds by kommer Båstadtraktens tidigaste kända fruktodlingar att 

anläggas år 1902 av hovjuvelerare Wilhelm Bolin. Odlingarna förläggs till de båda 

gårdarna Appelryd och Smårydsgård, vilka troligen tillkom som en följd av det 

ovan nämnda laga skiftet i Småryds by. Fastigheterna är utlagda på byns f  d utmark 

längs kusten, obebyggd mark som länge ansågs mer eller mindre obrukbar för an-

nat än bete. Ungefär vid samma tid, strax efter sekelskiftet 1900 anlägger även Ru-

dolf  Abelin fruktodlingar vid Norrvikens trädgårdar.  

Häradskartan visar att gårdarna är etablerade på 1930-talet med uppodlad 

åkermark intill. På gården Appelryd ligger fruktodlingarna samlade närmast gården 

i fem avgränsade fält. Markerna kring Småryds gård utgörs nästan helt och hållet 

av fruktodlingar med undantag av två större åkrar som gränsar till Appelryd. Od-

lingarna är regelbundet utlagda i rektangulära fält avgränsade av raka vägar, nästin-

till en kvartersindelning utifrån ett rutnät. På gränsen, där byn Erikstorp möter 

samhället Båstad, finns ett mindre kilformat område som markeras som fruktod-

ling. Likaså finns i byn Troentorp, i det kustnära Kattvik, en bit nordväst om Båstad 

en mindre, nästintill kvadratisk odling markerad. Kring Norrviken finns också re-

gelbundna planteringar, dock är det svårt att utifrån kartan utläsa gränsen mellan 

trädgårdsanläggning och fruktodling. Mårten Sjöbecks beskriver för övrigt år 1928 

fruktodlingslandskapet kring Båstad i boken Skåne. Färdvägar och vandringsstigar 

utgående från statsbanorna. Västerut utbreder sig stenåldershavets relativt plana terrass, 

upptagen av de vida bekanta fruktodlingarne. Med träden planterade i jämna rader över stora 

ytor under den skyddande åsen, kunna dessa områden, särskilt under våren, då blommorna lysa, 

erinra om södern. Trädgårdsskötseln och blomsterodlingarne skapa till betydande del Båstads 

yttre framträdande. 

Under det kommande dryga decenniet visar 1940-talets flygfoton en viss ex-

pansion av fruktodlingar i landskapet. Odlingarna kring Apelryd är fortfarande för-

hållandevis konstanta i sin utbredning, medan odlingarna på Småryds gård även 

tagit resterande åkermark i bruk som fruktodling. Den regelbundna indelningen 

ser ut att finnas kvar.  
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Sydost om Småryd är nya fruktodlingar etablerade på sluttningen mellan strandvä-

gen och kusten. Ett stråk längs med vattendraget i byn Troentorp är omvandlat till 

fruktodling. I övrigt finns endast ett fåtal spridda odlingar i byarna Elestorp och 

Svenstad.  

Fram till 1970-talet sker en viss expansion, men störst är fortfarande Småryds 

gård, där odlingarna både utökats och rationaliserats genom att den tidigare indel-

ningen är borta. I Apelryd kan till och med en viss tillbakagång skönjas då vissa 

odlingar återgått till sedvanlig åkermarksgröda. Samhället Båstad kryper samtidigt 

närmare och viss odling ser ut att vara detaljplanelagd för bebyggelse. En större 

expansion kan istället ses i byn Boarp, med flera nya fält med fruktodling, men 

även i Troentorp där etablerade odlingar finns sedan tidigare.  

 
Fruktodlingarna omkring år 1930 breder ut sig utmed kusten. Svårigheten att avgränsa fruktodlingar från parker och 
trädgårdar med samma gröna markering framgår tydligt. Dessa odlingar ligger i samma gynnsamma väderstreck ut mot 
havet, som Kiviksodlingarna diagonalt på andra sidan Skåne.  
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Hushållningssällskapets statistik och årsberättelser 
Under 1800-talets första hälft bildas hushållningssällskap i varje län runt om i Sve-

rige. Hushållningssällskapet Malmöhus och Hushållningssällskapet Kristianstad 

bildas båda år 1814. I januari 2015 gick de samman under namnet Hushållnings-

sällskapet Skåne.  

Hushållningssällskapens syfte var att på olika sätt stimulera jordbruk, träd-

gårdsodling, skogsbruk och fiske. Konsulenter med olika inriktning spred inform-

ation om odling, redskap och djurskötsel genom möten, försöksodlingar och pre-

mieringar. De hade också i uppdrag att samla in underlag till den offentliga jord-

bruksstatistiken. Till en början var det främst större jordägare som var medlemmar, 

men så småningom breddades skaran till att även omfatta ”vanliga” lantbrukare. 

Ofta anställdes länsträdgårdsmästare, en tidigare benämning på trädgårdskonsu-

lent. Den förste i Sverige anställdes i Kalmar södra distrikt år 1868. Malmöhus läns 

förste länsträdgårdsmästare anställdes år 1872.  

I den första kända femårsberättelsen från Hushållningssällskapet i Kristian-

stads län, år 1834-1838, nämns tobaks- och humleplanteringar, liksom lin- och 

hampodling, men ingenting om fruktodling. Det är först i Kristianstads läns 

femårsberättelse 1856-1860 som det skrivs: ”Håg hos allmogen för trädgårdsskötsel och 

fruktträdsodling har vaknat, men några egentliga framsteg kunna ännu icke anses hafva skett. 

Vid de större landtegendomarna dermemot bedrifves trädgårdsskötseln väl och såsom närings-

gren.” Fruktträdsodlingen verkar av texten att döma ännu inte vara av någon större 

omfattning, inte heller under hela 1870-talet. En viss, dock osäker, ökning kan mär-

kas. Malmöhus länsträdgårdsmästare arbetar bland annat med skolträdgårdar och 

trädgårdsutställningar. I Malmöhus län anges att trädgårdsskötsel och fruktträds-

odling främst förekommer vid herrgårdar och i städerna, endast i begränsad om-

fattning hos allmogen.  

I femårsberättelsen för Kristianstads län 1881-1885 framgår att trädgårds-

skötseln är på frammarsch i länet, särskilt i den nordöstra delen. Den kalkhaltiga 

jordmånen lyfts fram som väl lämpad för fruktträdsodling. Man nämner särskilt ett 

lyckat försök av en enskild person att plantera fruktträd på tidigare icke odlad mark, 

bland annat stenbunden och oländig mark. Den person som omtalas benämns inte 

vid namn, men är med största sannolikhet Carl Möllerberg, som på 1860-talet på-

började fruktodling vid Tomarps gård i Österslövs socken. Han utökade fruktod-

lingen successivt och lär i början av 1880-talet vara uppe i nära 1 000 träd, mesta-

dels äpple. Han planterade just i skogsbackar och steniga svårbrukade åkrar. Så 

småningom expanderade han ut på den bättre åkermarken och kombinerade med 

spannmålsodling. 

De följande femårsberättelserna för Kristianstads län 1886-1890 och 1891-

1895 inleds båda med konstateranden att intresset ökar för trädgårdsskötsel och 

fruktträdsodling. Fruktodling på sämre marker har ökat i stor skala. De äldre träden 
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i dessa tidigaste planteringar börjar nu ge frukt och tusentals fruktträd har nyplan-

terats. Möjligheterna att få avsättning för frukten anses vara goda tack vare lätta 

kommunikationer. Antagligen är det järnvägen som åsyftas. Förhoppningar finns 

även att kunna exportera till England, där efterfrågan är stor.  

I de båda därpå följande femårsberättelserna för Kristianstads län år 1896-

1900 och 1901-1905 får avsnittet om trädgårdsskötsel och fruktodling stort ut-

rymme. Det framgår att de mest betydande fruktodlingarna finns i Österslövs, Fjäl-

kestads, Oppmanna, Ivö, Ivetofta och Kiaby socknar i Villands härad. Här är jord-

månen kalkhaltig och klimatet gynnsamt. Även de lägre liggande delarna av Vånga 

och Näsums socknar nämns, men här anses jord- och klimatförhållandena vara 

annorlunda. I de nämnda socknarna anses fruktodlingen vara spridd i landskapet. 

Fruktträd finns inte bara i trädgårdarna utan även i beteshagar, i backsluttningar, 

utmed åkergränser och bland enbuskar och lövträd. De båda gårdarna i Tomarp - 

Möllerbergs Tomarps gård och Örtengrens Helmershus - har omfattande fruktod-

lingar. Vid gården Grönhult i Vånga socken har en större fruktträdsplantering an-

lagts. År 1897 anställer Hushållningssällskapet i Kristianstads län en länsträdgårds-

mästare vid namn Carl Ekenstam. Han bosätter sig och får nyttja marker vid 

Svabesholms kungsgård vid Stenshuvud. Likt Möllerberg anlägger han vidsträckta 

frukträdsplanteringar på karga och steniga betesmarker där vildaplar ympas och 

unga fruktträd planteras.  

Odlingarna i Bjäre i trakterna av Båstad nämns för första gången i femårsbe-

rättelsen för 1901-1905. Det konstateras att odlingarna vid Båstad har likheter med 

Stenshuvud, då båda är belägna vid havet under skydd av berg vilket ger ett milt 

klimat som är lämpligt för odling. 

Under åren 1902-1904 drabbas många odlingar av omfattande angrepp av 

frostfjärilslarver. Detta bekämpas på många håll med besprutning av den koppar-

haltiga arsenikfärgen kejsargrönt.  

Uppgifterna från Malmöhus län under motsvarande period, senare delen av 

1800-talet, är förhållandevis summariska och det är svårt att få en uppfattning om 

omfattningen av länets fruktodling. Det berättas endast kort om länsträdgårdsmäs-

tarens arbete, liksom Hushållningssällskapets bildande av fruktodlarföreningar. 

Dessa föreningar bildas delvis med anledning av svårigheter att få avsättning för 

fruktskörden.  

Under de kommande årtiondena fram till år 1927, finns mycket knapphändig 

insamlad statistik för båda länen. På 1920-talet föreslås att jordbruksstatistiska upp-

gifter ska samlas in vart femte år i samband med de återkommande allmänna fas-

tighetstaxeringarna. Vid jordbruksräkningen år 1927 ingår för första gången antalet 

fruktträd med fördelning på äpple, päron, körsbär och plommon. Sammanställ-

ningen visar ett stort antal fruktträd i södra Sverige jämfört med en obetydlig fö-

rekomst i de nordliga länen. I Kristianstads län anges år 1927 totalt 571 795 st 
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fruktträd. Detta motsvarar 209 träd per ha köksväxtodling och fruktträdgård, 241 

st per 100 ha åker och 232 st per 100 invånare. I Malmöhus är motsvarande siffra 

hela 939 337 fruktträd, vilket motsvarar 219 träd per ha köksväxtodling och frukt-

trädgård, 278 st per ha åker och 186 st per 100 invånare. Alltså totalt sett fler frukt-

träd i Malmöhus län, och fler träd per ha odlad mark, men räknat per invånare är 

siffran högre för Kristianstads län.  

Den närmast påföljande jordbruksräkningen härrör från år 1932. Nationellt 

sett har antalet äppel- och päronträd minskat jämfört med år 1927, medan antalet 

körsbär och plommon ökat något. Odlingen av fruktträd beskrivs i regel vara lo-

kaliserad till trädgårdarna omkring bostäderna, men i Urshultstrakten i Kronobergs 

län, liksom i Södra Mellby och Vånga i Kristianstads län odlas även fruktträd i 

större skala ute på fälten. Det totala antalet fruktträd i Kristianstads län anges till 

535 039 st, vilket motsvarar 246 st per ha trädgårdsareal, 216 st per 100 invånare. 

Fortfarande är antalet fruktträd betydligt större i Malmöhus län med totalt 821 952 

fruktträd, men det är inget som kommenteras i texten. Möjligen är fruktodling ge-

nerellt ett mer omfattande inslag i länets hemträdgårdar, vilket resulterar i dessa 

siffror.  

Den nästkommande statistiken från år 1937 inleds med en redogörelse för 

att 1932 års jordbruksräkning har visat sig ofullkomlig och ojämn med för låga 

siffror. 1937 års räkning görs därför extra noga. Tyvärr är det inte möjligt att göra 

jämförelser mellan dessa år, då räkningarna är utförda på olika sätt. Med säkerhet 

kan dock en betydande ökning av antalet fruktträd konstateras, i synnerhet äpple. 

I Malmhöhus län finns nu över en miljon fruktträd, i synnerhet ett stort antal i 

Luggude härad i nordvästra Skåne. Antalet fruktträd i Kristianstads län uppgår till 

837 623 st.  

Vid räkningen år 1944 omfattas inte fruktodling av statistikinsamlingen, var-

för uppgifter tyvärr saknas. Det kommer att dröja till år 1951 för nästa statistikin-

samling eftersom fastighetstaxeringen är uppskjuten. Jämfört med tidigare år är 

uppgifterna desto mer omfattande år 1951, då det t ex anges vilket år träden är 

planterade. Antalet fruktträd i jordbruket i Kristianstads län uppges till 969 455 st, 

vilket motsvarar 431 per 100 ha brukad åker. I Malmöhus är motsvarande siffra 

526 782 st med 161 träd per 100 ha brukad åker. Här framträder alltså en drama-

tiskt vikande siffra jämfört med den senaste räkningen år 1937, som omfattade 

fruktträd. Denna vikande trend verkar ha skett under 1940-talet.  

Jordbruksbefolkningens fruktodlingar, uttryckta i relationen mellan fruktträ-

dens antal och åkerjordens storlek, dominerar i Kristianstads län, närmast följt av 

Kronobergs och Blekinge län. I Kristianstads län finns särskilt många yrkes-

fruktodlare som brukar hela åkerjorden till fruktodling.  

Statistiken visar att fruktodlingen vid jordbruket vunnit starkt ökad terräng under 

de mellanliggande åren, framför allt vad gäller äppelodling. En tillbakagång kan 
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dock konstateras för äldre päron- och körsbärsträd och dessutom för äldre träd 

överhuvudtaget vid mindre brukningsenheter. Det senare förhållandet bör ses mot 

bakgrunden av den allmänna nedgången i antalet mindre jordbruk.  

De yngre fruktträden ökar i samtliga län, men absolut mest i Kristianstads 

och Malmöhus län. Nationellt sett har särskilt äppelodlingarna alltmer koncentre-

rats till Skåne och Kronobergs län.  

Under 1940-talet görs en omfattande nyplantering av framför allt äppelträd i 

Kristianstads län. Mer än 70 % av länets samtliga äppelträd är nyplanterade under 

tioårsperioden 1941-1951. Nyplanteringen är inte riktigt lika omfattande i Malmö-

hus län där 56% av länets äppelträd är planterade under motsvarande period. Här 

finns en större andel äldre fruktträd.  

Tyvärr fortsätter inte denna detaljerade statistikinsamling. Vid nästa tillfälle, 

år 1956, finns överhuvudtaget inga uppgifter om fruktodling. År 1961 anges endast 

totalarealen för ”Fruktträd och bärbuskar på åker”. I Kristianstads län finns totalt 

2 098 ha, jämfört med Malmöhus 821 ha. Fruktodlingarna har alltså fortfarande 

sin dominans i Kristianstads län. Troligen har andra, mer lönsamma grödor ersatt 

fruktodlingen i Malmöhus län. Vid jordbruksräkningen år 1966 ingår inga uppgif-

ter om fruktodling. Statistiken ser ut att ha ändrat karaktär och från och med nu är 

statistiken inriktad på företagens storlek, typ av ägande, ålder hos företagaren, antal 

per djurslag och grovt indelad i markslag. Statistiken har en rationell karaktär med 

fokus på ekonomi, företagande och lönsamhet. Själva grödan upplevs som mindre 

viktig, jämfört med arealernas storlek.  
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Dagens fruktodlingslandskap – några nedslag 

Grönhults gård, Vånga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gården Grönhult i Vånga socken anlade regementsläkare Amitzböll omfattande 

fruktodlingar på 1890-talet. Antagligen hade Amitzböll blivit inspirerad av Möller-

berg och Örtengren i Tomarp, efter att han bott där under 1880-1890-talen. På 

Grönhults gård finns än idag stora delar bevarade äldre fruktodlingar av skiftande 

ålder. Odlingarna omfattar idag omkring 300 fruktträd, varav merparten är äpple, 

endast ett trettiotal päronträd. När odlingen nådde sin höjdpunkt fanns tusentals 

träd. Då arbetade två plocklag under högsäsong.  

Med en intresserad och kunnig ägarfamilj beskärs och underhålls träden i den 

mån man hinner med. Ett ständigt pågående restaureringsarbete pågår med förök-

ning och föryngring av äldre sorter. Flera av dessa äldre sorter ympas in på egna 

eller inköpta unga stammar. Träden är ursprungligen placerade utifrån pollinering. 

Historiskt har man blandat men medvetet valt sorter för optimal pollinering. Tidi-

gare fanns här också egen biodling. Det är ca 30 år sedan besprutning eller be-

kämpning genomfördes. Idag säljs frukten delvis som foderäpple.  

Närmast söder om boningshuset finns den så kallade Toften, ett område som 

är markerat som ängsmark på häradskartan. Området sluttar svagt söderut och är 

omgiven av en lövridå, utom norrut mot den öppna gräsbevuxna trädgården kring 

boningshuset. Markvegetationen är frodig och består av spansk körvel, vitskråp, 

nässlor tillsammans med en hel del orkidéer av arten Sankte Pers nycklar. Fruktträ-

den står i väst-östliga glesa rader, några är placerade längs en stenmur. Flertalet av 

träden är gamla och knotiga, vissa är döda men kvarstående. De flesta grenar sig 

en bit upp, på ca 50-90 cm höjd, men oftast syns inga ympställen.  

   
Endast ett litet område är markerat som fruktodling på 
häradskartan från ca 1930. 

Omkring år 1970 är stora delar av åkermarken om-
vandlad till fruktodling.  
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Endast några äldre träd i kanten har synliga ympställen relativt högt upp, ca 150 

cm. Områdets fruktträd är inte beskurna på ett tag och är ganska täta. Skägglav 

och den tidigare rödlistade arten alléskruvmossa noterades på ett av äppelträden. 

På några av träden i sydöstra delen noterades signalarterna guldlockmossa och 

lönnlav. Signalarten krushättemossa är relativt vanligt förekommande på fruktträ-

dens grenar i samtliga områden kring gården.  

Rakt väster om gården finns en mindre åkermarksodling med kvävepåverkad 

markvegetation i form av nässlor, hundkex och kirskål. Förr harvades marken så 

att gräs och ogräs hölls borta. Även bekämpningsmedel användes. Träden står i 

glesa nordsydliga rader, flertalet med osynligt ympställe. Bland dessa finns emeller-

tid enstaka äldre och grova äppelträd, kanske rester av en äldre generation frukt-

odling. Något träd är paraplyformat med tydligt ympställe på ca 50-60 cm höjd. 

Intill finns ett träd med ympställe på 10 cm höjd. Ett dött äppelträd har ympstället 

på ca 90 cm höjd. Höjden varierar således mellan olika trädindivider och det är 

svårt att se ett mönster.   

Sydväst om gården finns en stor kvarvarande odling på åkermark. Markvege-

tationen är mestadels frodig men med inslag av lite magrare mark och lägre vege-

tation. De mer kvävepåverkade delarna domineras av hundkex, brännässla, rödklö-

ver och hundäxing. I de magrare partierna märks t ex ängssyra, gråfibbla, gökärt, 

teveronika. Här tas årligen hö till gårdens får. Träden står i glesa rader. Bland träden 

kan tre olika varianter urskiljas: träd som grenar sig relativt lågt i 3-6 stammar, träd 

som delar sig på ca 100 cm höjd i 2-3 stammar samt träd som har högrest stam 

med hög krona. Det är dock svårt att även här urskilja ett mönster i  

   
Skägglav Signalarten guldlockmossa på nära håll. 
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Krushättemossa Liten blekspik 

Eldticka Svart spiklav 

Sankte Pers nycklar Fruktodlingen norr om gården. 
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placering. Inga träd har tydliga ympställen. Signalarten guldlockmossa är relativt 

allmänt förekommande på några av träden.  

Norr om gården finns en större sammanhängande åkerfruktodling. Flertalet 

är äpple vilka grenar sig på ca 50-90 cm höjd men utan synliga ympställen. Träden 

är inte beskurna på ett tag och har ganska täta kronor. Här domineras markvege-

tationen av hundkex och bredbladiga gräs, men mindre fläckar har magrare och 

lägre vegetation, t ex teveronika, fyrkantig johannesört, stormåra och spansk kör-

vel. I den norra delen är flera av fruktträden är något äldre, generellt något mer 

högväxta. Merparten är dock flerstammiga från ca 60-70 cm höjd. Här finns också 

inslag av enstaka päronträd. I kanterna finns några spridda, döda fruktträd där 

ympställena är synliga på stammarna. På några av de gamla och ihåliga äppelträden 

noterades bland annat signalarten gulnål, men också exempelvis sydlig blekspik, 

liten blekspik och svart spiklav.  

Områdets högre partier upplevs som något mer magra och här och var finns 

luckor efter utgångna träd. Centralt finns en ruin av en större jordkällare med om-

givande växtlighet av humle, örnbräken, hundkäx, rödklöver och liljekonvalj. I 

lövskogen intill finns ytterligare en jordkällare och en liknande källare som lär ha 

använts som likkällare.  

Öster om gården finns den så kallade plommongården som består av flera 

flerstammiga plommonträd. Antagligen är dessa av en rotäkta äldre sort. På ett av 

träden noterades plommonticka.  

   
Det gamla päronträdet föryngras med en ny ymp av gammal 
sort. 

Ympstället framträder som en valk på stammen. 
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På Grönhult finns många gamla träd med stamhåligheter viktiga för fåglar och in-

sekter. En del av de äldre träden har exponerad grov ved som är värdefull för epi-

fyter och insekter. Äldre träd med ihåligheter bildar regnskyddande skal med expo-

nerad torr ved på insidan, vilket är värdefullt för en del hotade arter av knappnål-

slavar, t ex blekspikar (Sclerophora). Exempel på noterade svampar på träden är t 

ex eldticka, lönnticka och strumpticka.  

Vissa delar av de gamla fruktodlingarna som ligger längst i väster och i norr 

har omvandlats till lövskog. Kvarstående döda fruktträd syns här och var inne i den 

täta lövmassan. Att det är just odlingarna längst bort från gården som är de som 

först lagts igenom och låtits växa igen, är ett mönster som går igen i odlingsland-

skapet. De odlingar som ligger nära gården värnas och sköts i första hand. Kanske 

är de också dessa som historiskt haft bäst odlingsförutsättningar.  

Det vi ser kring Grönhult är en kombination av regelbundet planterade och 

oregelbundet placerade fruktträd. Här finns en variation av sorter, både gamla och 

nya. Markvegetationen är åtminstone i visas delar artrik och en del av träden hyser 

en variation av lavar och mossor, om än förhållandevis triviala sorter. Fruktod-

lingen präglas idag av extensiv skötsel. Här sker ett bevarandearbete genom konti-

nuerlig föryngring av fruktträden, både inom strukturen för befintliga odlingar och 

utifrån en äldre oregelbunden placering. Den äldre strukturen med oregelbundet 

placerade fruktträd bibehålls därmed liksom sortvariationen. Någon direkt avkast-

ning för detta arbete får man i dagsläget inte, utan det är främst tack vare ett stort 

intresse som odlingen lever kvar.  

 
Äldre del av fruktodlingen på den så kallade Toften. Vegetationen är frodig och domineras av spansk körvel, nässlor och 
vitskråp med inslag av orkidén Sankte Pers nycklar.  
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Tomarps gård, Helmershus och Ekestad, Österslöv 
Utmed västra sidan av Råbelövssjön, kring Tomarps gård och Helmershus där 

fruktodling i större skala tidigt växte fram i slutet av 1800-talet återstår idag endast 

rester. Merparten av odlingarna finns på ängsmark som under tidigt 1900-tal odlats 

upp till åkermark. Däremellan finns mindre ängs- eller betesmarksområden in-

sprängda. Tills för några år sedan fanns stora arealer av Helmershusodlingarna 

kvar, men har nu till största delen ersatts av lövträdsplaneringar. På 1990-talet ge-

nomfördes restaureringsarbeten och gården fick under en period skötselbidrag för 

att kunna hålla odlingarna i stånd. Under 2000-talet upphörde skötseln successivt 

och odlingarna växte igen. Smärre fruktodlingar finns ännu kvar närmast Tomarps 

gård, bland annat en av Möllerbergs tidiga odlingar, där träden nått ansenliga di-

mensioner. Även dessa odlingar uppmärksammades under 1990-talet och planer 

fanns på att skapa ett fruktodlingsmuseum här.   

 

 
En del av odlingarna vid Helmershus, strax nordost om gården, år 1991. Regionmuseet Kristianstad. 

 

Ett tidigt foto från Möllerbergs 
fruktodlingar på Tomarps gård. 
Fruktträden är höga och jordfasta 
block finns mitt i odlingen.   

Odaterat foto, Regionmuseet Kristi-
anstad.  
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Byn Ekestad, strax norr om Helmershus och Tomarp, präglas av småskalig bebyg-

gelse med omgivande lummiga trädgårdar. Bebyggelsen härrör främst från slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet då järnvägen drogs förbi och en station an-

lades här. De relativt små fastigheterna ligger sida vid sida, oftast bebyggda med ett 

boningshus eller mindre gård med ekonomibyggnader. Rikligt med äldre fruktträd 

finns både i trädgårdarna och kvarstående i betesmarkerna mellan bebyggelsen. De 

steniga betesmarkerna har här fått ett dubbelt nyttjande genom plantering av frukt-

odlingar. Karaktären är småskalig och variationsrik. Trädens höjd varierar, vissa är 

beskurna, andra har sedan lång tid lämnats att växa fritt. Här och var anas trädrader, 

på andra ställen har träden placerats fritt utifrån terräng- och markförhållanden. 

Påfallande många fruktträd står tätt intill stora stenblock. Blocken sägs magasinera 

värme och ha en positivt utjämnande effekt på temperaturen.  

I området möts de första banbrytande rationella odlingarna och de mer små-

skaliga odlingarna som för den enskilde fastighetsägaren fick stor ekonomisk bety-

delse under första hälften av 1900-talet. Verksamheten på Tomarp och Helmers-

hus ”spillde över” på närområdet och bidrog tillsammans med järnvägsdragningen 

antagligen till att Ekestad har blivit den lummiga och trädgårdslika miljö vi ser idag.  

 
Några av de äldsta fruktträden på Tomarps gård lär härröra från Möllerbergs tid.  
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Vånga och Näsum 
Rester av äldre, småskaliga fruktodlingar finns insprängda här och var i landskapet, 

bland annat utmed sluttningen ner mot Ivösjön. Vissa är mycket steniga och svår-

brukade, få av dessa är aktivt brukade. Vissa hålls fortfarande öppna tack vare att 

de har omvandlats till beteshagar. Kvarstående äldre träd finns oregelbundet pla-

cerade, ofta i direkt anslutning till stenmurar eller jordfasta stenar. Oftast sköts inte 

längre träden aktivt och inte heller görs någon nyplantering eller föryngring. I de 

fall markerna inte betas har träden ännu sämre förutsättningar att fortleva då kraftig 

markvegetation och på sikt busk- och trädvegetation riskerar att kväva fruktträden. 

Detta syns till exempel i odlingen i Vånga allé, där flera av träden är i dåligt skick 

med döende grenar, mycket trängda av kraftigväxande björksly, björnbär och örn-

bräken som når ända upp i kronorna. Eftersom fruktträdens stammar skuggas av 

vegetationen blir epifytfloran inte särskilt rik. Endast mer allmänna arter som 

skrynkellav, blåslav, gällav och cypressfläta är noterade.  

Aktiva, rationellt skötta fruktodlingar finns i princip enbart på stenröjd åker-

mark i det öppna, vidsträckta odlingslandskapet. Dessa är relativt storskaliga med 

i regel unga, lågväxande träd i täta rader. Odlingarna innehåller enbart ett fåtal sor-

ter. Föryngring sker kontinuerligt då äldre, sämre avkastande träd tas bort helt och 

hållet med rotsystem och allt. Omloppstiden för ett sådant träd är således ganska 

kort. Dessa fruktodlingar är inhägnade mot vilt och kanske också mot människor, 

vilket gör att de bara går att uppleva på håll. Frukten är som vilken gröda som helst 

i en rationell fullåkersbygd.  

Även om de rationella fruktodlingarna är otillgängliga och svåra att uppleva 

på nära håll bidrar de till estetiskt vackra landskap med tilltalande vyer med lite 

sydeuropeisk karaktär, särskilt vid blomningstid. I ett landskapsperspektiv bidrar 

de till en variation som kan stärka den biologiska mångfalden. Traditionen att odla 

frukt i trakten lever således kvar, om än i en annan, mer modern form.  
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De äldre fruktträden står tätt intill större stenar och block.  

Fruktodlingen med vy ut mot Ivösjön håller på att växa igen, i det närmaste kvävas av björnbärssnår och örnbräken.  

Betesmark i Västanå med kvarstående äldre fruktträd i skönjbara rader.  
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Karakås, Kivik, Simrishamn 

Odlingarna i Kivikområdet har expanderat och finns nu även väl spridda och eta-

blerade framför allt i det kustnära odlingslandskapet från Ravlunda i norr till Bas-

kemölla i söder. Nyanlagda, vidsträckta odlingar med tätt planterade träd i spikraka 

rader på kullarna syns på långt håll. Därutöver finns mindre omfattande odlingar 

här och var i hela landskapet.  

Per och Gitte Grytzells fruktodling ligger på gården Olofsberg i Karakås, 

alldeles nära Kiviks musteri. Per är fjärde generationen fruktodlare på Olofsberg. 

Odlingarna på Olofsberg etablerades i början av 1900-talet. Selma och Josef  Gryt-

zell köpte då en bit mark i Karakås av Henric Åkesson. Eftersom investeringen 

stöttades av Selmas far Olof  Cederholm fick gården namnet Olofsberg. År 1906 

stod gården färdig och odlingen var etablerad, men de bodde fortfarande kvar i 

Malmö. År 1908 avled maken Josef  och Selma tog över. Hon flyttade och bosatte 

sig permanent på Olofsberg. Fruktodlingen blev en heltidssyssla. Selma lär såväl ha 

varit den första kvinnan bland Kiviks äppelodlare som den första att lyckas försörja 

sig på äppelodlingen. De flesta hade fruktodling som en binäring, vid sidan av jord-

bruket.  

Under några års tid var Selma gift med grannen och konkurrenten Henric 

Åkesson, men äktenskapet slutade i skilsmässa. Hennes närmsta kompanjon blev 

istället sonen Erik. De öppnade tillsammans fruktaffär i Simrishamn och under 

1930-talet såldes till och med stora mängder frukt till NK i Stockholm. Under en 

lång period mellan åren 1939 och 1993 drevs även en fruktaffär i Malmö, men den 

fick till slut stänga då konkurrensen från utländsk frukt blev alltför tuff.  

År1939 anlade Lars Grytzell, Pers farfar, en omkring ett hektar stor spaljéod-

ling, en för sin tid mycket modern, intensiv och koncentrerad odling med omkring 

3 000 träd/hektar. Den gamle kungen Gustav V var till och med här på studiebesök 

för att ta med de nya kunskaperna till Sofiero. Träden är beskurna som så kallade 

snedkordonger. Spaljébeskärningen hämmar trädets tillväxt men gynnar å andra 

sidan fruktsättningen. Cox Orange är en vanlig sort i spaljéodlingen.  

Merparten av Grytzells fruktodlingar breder ut sig på de kustnära sluttning-

arna i anslutning till gården. Mindre odlingar finns en bit ifrån i sydväst och ett 

mindre stycke med spaljéodlingar i nordväst. Totalt finns omkring 10 ha fruktod-

ling. Olofsberg är en så kallad IP-odling, vilket är ett mellanting mellan konvent-

ionell och ekologisk odling.  
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Porträtt av Selma Grytzell år 1910. Ur familjen 
Grytzells privata fotoalbum.  

Plantering av fruktträd på någon av de äldsta odlingarna på Olofsberg. Fotografi ur familjen Grytzells privata fotoal-
bum.  

 
Ett av många diplom som hänger på väggen i gårdsbutiken. 
Detta fick Selma Grytzell år 1914 som första pris för sin 
samling av äpplen och päron. 
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Ett drygt 60-tal äppelsorter odlas på Olofsberg idag. Detta är förhållandevis många 

sorter jämfört med de flesta av dagens aktiva odlingar. Cox Orange är något av en 

specialitet, då den trivs bra utmed havssluttningen. Andra sorter är Mutsu, Aroma, 

Signe Tillisch och Discovery. Insprängt i de gårdsnära odlingarna finns några kvar-

stående gamla fruktträd från en av de första generationerna fruktodling. Dessa 

äldsta träd är 111 år och sorten är Gravensteiner. 

Att odla en mångfald av sorter anses idag inte som något positivt. Fruktgros-

sisterna förordar år 2016 de sju äppelsorterna Discovery, Röd Aroma, Frida, Rubi-

nola, Ingrid Marie, Karin Schneider och Elise. Sorter som de flesta av oss känner 

väl till från livsmedelsbutikerna. Fem sorter klassas som så kallade specialsorter, 

också lämpliga att odla; Gloster, Cox Orange, Rubinstar, Santana och Zari (Sara).  

Det är hållbara, syrliga och helst röda äpplen som efterfrågas idag. De förr så 

vanliga matäpplesorterna som te ex Wellington och James Grieve har nästan för-

svunnit. En stor del av de äldre sorterna går till industrin som industrifrukt, d v s 

till must och kräm. Det är även dålig efterfrågan på sorter som mognar tidigt, varför 

det är mer ekonomiskt lönsamt att satsa på senare sorter. Per och Gitte har testat 

att musta äpplena, men kommit fram till att det är svårt att konkurrera och få till-

räckligt betalt för produkten. Kanske är det särskilt svårt att locka kunder med 

tanke på att gården ligger alldeles intill Skånes ”mustmecka” med ett enormt utbud 

av must och liknande produkter till relativt låga priser.  

Förr var det en fördel att odla många olika sorters äpplen, det var en sorts 

riskspridning. Med olika blomningstid, mognadstid och skiftande efterfrågan osv 

fanns det alltid någon sort som var gångbar. Genom en mångfald av sorter fanns 

möjligheter att kunna förse kunderna med frukt närapå året om. Att lagra frukt i 

kylrum var inte så vanligt. Med ett fåtal sorter blev man betydligt sårbarare.  

Per anser att vissa av de äldre sorterna är mer tåliga, även om skorvangrepp 

är det svåraste att få bukt med. De moderna skorvresistenta sorterna Rubinola och 

Frida är visserligen bra, men eftersom så många odlare har satsat på dem, blir mark-

naden närapå mättad på dessa sorter. Plommon odlas knappt längre då de är ar-

betsintensiva under kort period och kräver relativt mycket besprutning. 
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Som fruktodlare idag är man i regel ansluten till Äppelriket som levererar vidare till 

grossist i Helsingborg. Endast 25% av skörden får odlaren själv styra över, övrig 

frukt är odlaren förbunden att leverera till Äppelriket. I den gamla fruktlagerloka-

len driver Per och Gitte en gårdsbutik med försäljning av gårdens frukt.  
Förr ympade man själva in förädlade sorter, idag köps oftast färdiga äppel-

träd. I Olofsbergs fruktodlingar görs beskärningen under januari-mars. Per och 

Gitte beskär genom att bygga upp ett årsskott och gynna fruktveden i 3-årsintervall. 

Efter de tre åren tas grenen slutligen bort för att lämna plats för nästa gren intill. 

På så sätt föryngras och vitaliseras trädet kontinuerligt men varsamt utan att ”slut-

köras” i förtid och kan därmed nå en högre ålder. På våren gödslas träden med 

bland annat kaliumsulfat. Kalium är det viktigaste näringsämnet för fruktträd. Kalk 

används ibland och fosfor är bra för färgsättningen. Kväve gynnar hållbarheten, 

men ska inte överdoseras. Förr gödslades med tång som plockats längs stränderna, 

men sedan 20-30 år sedan görs det inte längre då det är mycket arbetskrävande.  

 

 
I odlingarna finns flera generationers fruktträd sida vid sida.  
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Fruktlagerlokalen uppfördes på 1930-talet, en vitputsad byggnad i två våningar 

med gröna snickerier. Byggnaden inrymmer inte bara frukt vid säsong, utan stora 

delar av gårdens fruktodlingshistoria. Rummet där gårdsbutiken är inrymd har ka-

raktär av ett litet museum, varav en hel del är material från 100-årsjubiléet år 2006. 

Väggarna är klädda med inramade diplom från begynnelsen till idag. Många härrör 

från Selma Grytzells tid på 1910-talet, t ex diplom för samling av äpplen och päron 

eller bästa sortering och packning. Erik Grytzell fick exempelvis år 1934 hederspris 

för samling av kärnfrukter. Staplade trälådor, sortstämplar, plockväskor och red-

skap för storleksbestämning är några av grejorna som finns kvar.  

Aktiviteten har och är intensiv under plockningstiden under sensommar-

höst. Förr anställdes omkring 20 plockare. Frukten såldes vidare, till storstäder och 

omland och frakten gick med lastbil eller med tåg.  

  
Fruktlagerlokalens samling av stämplar, en för varje 
fruktsort. 

Ett av de äldsta äppelträden, ett Åkerö, planterat i bör-
jan av 1900-talet. 
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Båstadområdet 
Det vi ser idag i Båstadområdet är i huvudsak kustnära, rationella åkerfruktodlingar. 

Intrycket av fruktodlingsbygd är inte lika påtagligt som i nordöstra Skåne eller Ki-

viksområdet. Odlingarna är koncentrerade till ett mindre antal större fruktodlingar, 

exempelvis vid Kattvik och strax väster om Båstad samhälle. Odlingarna är inhäg-

nade och innehåller relativt unga likåldriga träd i långa rader. Dessa ligger på åker-

mark och har en rationell karaktär med kortklippt gräs och öppen jord under trä-

den. Här och var finns inslag av äldre odlingar med något glesare rader av fruktträd 

som fortfarande brukas. Oftast är dessa inte inhägnade och variationen av sorter 

är förmodligen större än i de unga odlingarna.  

Båstadodlingarna har historiskt varit av mer begränsad omfattning, men har 

minskat under senare delen av 1900-talet, vilket är märkbart i dagens landskap. 

Spåren av äldre odlingar är inte vanligt förekommande, utan områden som tidigare 

varit fruktodlingar har i regel återgått till annan åkermarksgröda. Fruktodlingstrad-

itionen verkar ha varit knuten till ett mindre antal odlare och har inte ”smittat av 

sig” på småbrukare i samma utsträckning som i exempelvis Kivikstrakten. Kanske 

har traktens goda odlingsförhållanden bidragit till möjligheter till ökad flexibilitet 

och lyhördhet för kundernas efterfrågan. Andra grödor såsom exempelvis färsk-

potatis och grönsaker har tidvis varit väl så inkomstbringande som frukt, vilket 

resulterat i minskade arealer. Bebyggelseexpansionen nära Båstad har också med-

verkat till att radera en del av de äldre fruktodlingarna  
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Fruktodlingens landskap igår, idag och imorgon 
Fruktodling har ingått som en av många näringar. Omfattningen har varit beroende 

av naturliga förutsättningar såsom klimat och jordmån i kombination med bland 

annat efterfrågan, kunskap och tradition. Den kommersiella avsaluodlingen har sin 

grund i odling för självhushåll. En stark tradition har antagligen bidragit till att 

fruktodling i högre grad blivit en viktig näring i vissa delar av länet, jämfört med 

andra delar. Järnvägens tillkomst med ett antal lokala banor under senare delen av 

1800-talet och början av 1900-talet, bidrog till betydligt ökade möjligheter för av-

salu, helt enkelt nya marknadsmöjligheter.  

Som första anhalt för småskalig fruktodling verkar de sämre, steniga och orat-

ionella åkrarna valts, ibland betesmarker, för att därefter steg för steg vandra ut i 

de bättre och bördigare markerna. Merparten av odling för avsalu verkar dock re-

lativt tidigt ha förlagts till befintlig åkermark. En förutsättning för att fruktträden 

flyttas till bättre åkermark, är att avkastningen måste vara bättre, eller åtminstone 

förväntas ge framtida bättre avkasting än befintlig gröda.  

Ett dubbelt nyttjande av åkermarken framträder periodvis såväl i fotografier 

som i uppteckningar. Då fruktträden var placerade i glesa rader på åkermark, var 

det fullt möjligt att bruka och odla marken under. Grödor som spannmål eller po-

tatis verkar ha kombinerats med fruktodling. Även om odlingen sköttes för tiden 

relativt rationellt, var den ändå så pass ”orationell” det inte var nödvändigt att spe-

cialisera sig med hänsyn till redskap, maskiner eller gödning. 

Under och strax efter andra världskriget var det goda tider för fruktodling 

med stark efterfrågan på inhemsk frukt. De stränga vintrarna i början av 1940-talet 

bidrog dock till att en hel del träd gick ut. Efterkrigstiden präglades av rational-

isering och förnyelse av odlingarna, något som präglade jordbruket i stort. Mindre 

odlingar och enheter lades ner medan andra satsade på mer storskalig odling. Den 

inhemska odlingen mötte samtidigt stark konkurrens från utländsk, importerad 

frukt, något som avspeglar sig i tidningsartiklar, annonser och upprop från tiden. 

Oftast var det de senast anlagda fruktodlingarna som först lades igen, ett mönster 

som generellt går igen i lantbruket i stort. Detta innebar alltså en koncentration av 

fruktodlingen till färre men större enheter. Även antalet sorter har successivt mins-

kat till ett relativt snävt och standardiserat sortiment.  
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Dagens skånska fruktodlingslandskap är trots tuffa tider i högsta grad levande och 

domineras av moderna odlingar med varierande förekomst av bevarade rester av 

äldre, småskaliga odlingar. Traditionen i fruktodlingsområdena är av stort värde 

och väl värd att uppmärksammas, även om metoderna har förändrats genom ti-

derna. Fruktodlingen är ett kulturarv som starkt bidrar till landskapets identitet.  

I Kiviksområdet, som kan betraktas som det mest rationella och det mest 

kända odlingsdistriktet, märks en optimism och många odlingar föryngras eller 

återupptas. Då tas i regel de gamla träden bort och äldre fruktträd återfinns i hu-

vudsak som kvarstående rester i trädgårdar. Kiviksområdets fruktodlingar är av 

mycket stor betydelse för turistnäring och livsmedelsproduktion. Här produceras 

både landskap för upplevelser och frukt för konsumtion och förädling. Landskap-

ets varumärke är dessutom starkt och väl känt. Även i Båstadsområdet, finns rela-

tivt få rester kvar av äldre odlingar. Karaktärsdraget är rationella odlingar på åker-

mark. I nordöstra Skånes fruktodlingar syns visserligen en liknande utveckling, 

men inslaget av äldre rester är ändå mer märkbart. Här finns ett tydligare tidsdjup 

med ett ännu avläsbart inslag av ålderdomliga odlingar eller gamla kvarstående 

fruktträd som berikar landskapet och ger variation för såväl människor som växt- 

och djurliv. Tyvärr är stora delar av de omfattande odlingarna kring Tomarps gård 

och Helmershus snart ett minne blott. Det är här Skånes första mer storskaliga och 

kommersiella fruktproduktion har sin vagga.  

 
En av flera relativt nyetablerade fruktodlingar i Kivikstrakten. I denna del är det äppelsorten Frida.  
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Dagens fruktodlingar möter samma utmaningar som odlingslandskapet i stort. Ak-

tiva odlingar drivs i regel rationellt och storskaligt för att vara lönsamma. Därmed 

koncentreras odlingarna till färre men effektivt skötta odlingar med kort om-

loppstid. Föryngring och förnyelse sker i snabb takt vilket innebär låga biologiska 

värden. Biologiska värden i trädmiljöer, exempelvis insekter, lavar och mossor, be-

höver i regel gott om tid för att etableras, utvecklas och spridas. Samtidigt finns det 

ett ökat intresse för småskalig odling och unika produkter.  

Dagens kommersiella låga och täta odlingar har en annan landskapskaraktär 

jämfört med de traditionella äldre odlingarna med träd i rader. Möjligen anses de 

inte lika estetiskt tilltalande eller ha lika stort turistiskt värde som uppvuxna träd-

miljöer. Moderna fruktodlingar är dessutom i regel rejält inhägnade mot vilt och 

obehöriga personer, vilket gör dem icke allemansrättsligt tillgängliga. Den instängs-

lade fruktproduktionen kan likställas en fullåkersbygd med växande gröda, ej tillå-

ten att beträda. Äldre odlingar bidrar därför i hög grad till upplevelser i landskapet, 

då de oftast är öppna och tillgängliga.  

Kan det vara så att mångfald är nyckelordet för en hållbar väg för framtida 

bevarande och utveckling av den mångfacetterade skånska fruktodlingen? Frukt-

odlingar finner vi i olika typer av landskap med varierande typer av odlingar, som 

rymmer en mängd olika fruktsorter, planterade och skötta av olika odlare med 

skilda kunder och besökare osv. Av den anledningen bör även bevarande och ut-

veckling ske på en mängd olika sätt beroende på förutsättningar.  

Fruktodlingar är föränderliga och komplexa miljöer. Att bevara och utveckla 

ett grönt kulturarv som fruktodlingar, innebär därför anpassade skötselåtgärder ge-

nom kontinuerlig förnyelse och föryngring av ett levande växtmaterial. Det handlar 

också om att vårda strukturer i landskapet och att vidmakthålla ett hantverk baserat 

på kunskap och tradition. Det är av stor vikt att i skötselarbetet precisera målbilden 

för att resurser används på bästa sätt. Är det t ex äldre fruktsorter, landskapsbild, 

biologiska mångfald eller annat som ska prioriteras? I Kronobergs län bedriver 

länsstyrelsen ett ”Ängsfruktodlingsprojekt” med syfte att bibehålla de natur- och 

kulturvärden som är kopplade till ängsfruktodlingar i Urshultsområdet. Ett 20-tal 

lantbruksföretag är knutna till projektet. Skötselplaner och skötselavtal upprättas 

med berörda markägare och brukare och det ekonomiska stödet bidrar till att na-

tur- och kulturvärden kan bevaras för att gynna landskapsturism och småskaliga 

satsningar i området. Aktiv skötsel och levande verksamhet är således centrala be-

ståndsdelar i bevarandearbetet.  

Biologiska värden är i huvudsak kopplade till äldre fruktodlingsmiljöer, ef-

tersom tid och kontinuitet är avgörande faktorer. Håligheter och grövre bark i äldre 

träd ger möjligheter till kolonisation av t ex lavar och mossor. Unga träd saknar 

dessa komponenter vilket ger en artfattigare miljö. Likaså är markvegetationen i 
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rationella odlingar mycket gödselpåverkad och därmed artfattig. Det är antagligen 

både orimligt och omöjligt att förändra dagens produktiva fruktodlingar. En alter-

nativ och möjligen görlig väg att gå är att istället bevara och fortsätta sköta åt-

minstone delar av angränsande eller närliggande äldre fruktodlingar, parallellt med 

de rationella odlingarna. Härmed sker en kombination av rationell och modern 

åkermarksodling med småskalig nischproduktion, sida vid sida. På så sätt kan även 

på mindre avkastande marker komma till nytta. Olika typer av odlingar stärker va-

riationen och skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Genom ett be-

varade av parallella odlingar från olika generationer stärks tidsdjupet i landskapet. 

Det pedagogiska värdet ökar liksom upplevelsen av platsens unika kulturarv. 

Bevarandet handlar också om innehållet i odlingarna, de olika fruktsorterna. 

Många äldre odlingar innehåller en variation av fruktsorter. Det kan exempelvis 

vara sorter med lokal förankring, etablerade och lämpliga för platsen eller äldre 

sorter som kanske inte längre finns i den vanliga livsmedelsaffären. Dessa sorter 

kan rymma mervärden och egenskaper som kan bidra till utveckling av unika nisch-

produkter. Även fruktträd i äldre trädgårdar och odlingar i städer och samhällen 

har potential att tas tillvara i högre grad. I samma utsträckning som på landsbygden 

finns inte sällan en mångfald av äldre sorter. Fruktträden berikar den byggda miljön 

och ingår som en del av den gröna strukturen.  

Fruktsorter förökas vegetativt genom ympning eller okulering, inte genom 

kärnsådd. Sorten måste alltså odlas, för att kunna bevaras och förökas. I den nat-

ionella genbanken bevaras utvalda äldre sorter av bland annat frukt som samlats in 

av Programmet för odlad mångfald, POM. Sorterna finns dels i den nationella gen-

banken på Alnarp och i lokala klonarkiv för frukt, t ex botaniska trädgårdar, museer 

eller kommunala anläggningar. För närvarande finns fjorton lokala klonarkiv runt 

om i landet. Grundtanken är att varje utvald sort, så kallad mandatsort, ska bevaras 

med fyra träd. Två placeras på Alnarps genbanksfält och två i lokala klonarkiv. I 

genbanken hamnar dock endast en liten del av den mångfald av sorter som finns 

och som har funnits i landet. Bevarande och föryngring av dessa , ibland unika 

sorter, måste därför i hög grad ske på frivillig väg på mer eller mindre ursprunglig 

växtplats.  

Dryckesframställning såsom småskalig must- och cidertillverkning utvecklas 

och växer för varje år, och här kan lite mer udda sorter med fördel användas. Plat-

sens egna resurser utgör inte sällan koncept för många restauranger och matpro-

ducenter. Detta handlar också om ett resurssnålt förhållningssätt att ta tillvara det 

landskapet bjuder. Uttrycket terroir nämns allt som oftast i detta sammanhang. 

Terroir innefattar såväl växtplatsens betydelse för smaken i kombination med 

andra faktorer såsom klimat, jordmån och odlingsteknik. Försök vid Balsgård har 

visat att äpplen från varje fruktodling är unika i sina egenskaper. Enligt studien kan 
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det t o m märkas en viss smakskillnad mellan samma äppelsort odlad på olika plat-

ser.  

Personliga berättelser och betraktelser kan förhöja och förstärka upplevelsen 

av frukten. Samtidigt ökar intresse och förståelse för produkten och dess ursprung. 

Ganska många har säkert hört talas om Åkesson i Kivik, men fruktodlingen i Skåne 

rymmer som helhet en mängd spännande och unika historier om alltifrån gårdens 

historia, odlingsmetoder och val av fruktsorter nu och då till hantering av frukten 

vid förädling och försäljning. Genom att tydliggöra den egna fruktodlingshistorien 

stärks även odlarens stolthet, identitet och eventuellt varumärke.  

Odlingarna bidrar till attraktiva landskap av stor betydelse för bland annat 

besöksnäring och lokal identitet. Moderna täta och låga spaljéodlingar ger dock inte 

samma visuella upplevelse som äldre, traditionella fruktodlingar med högre träd. 

Äldre odlingar har antagligen ett större turistiskt värde även om de inte producerar 

lika mycket frukt. Genom att planera för en kombination av kommersiell fruktpro-

duktion och småskalig fruktodling för nischprodukter, turism- och besöksnäring 

stärks möjligheterna för en långsiktigt hållbar näring i samklang med landskapet.  

Inom ramen för denna studie har det inte varit möjligt att detaljerat inventera 

och kartlägga enskilda skånska fruktodlingar. Genom sammanställning av historik 

och aktuell kunskap har en kunskapsbas skapats för framtida projekt och insatser. 

För relevanta framtida åtgärder är det av stor vikt att känna till de faktorer som 

skapat de landskap vi ser idag.  

De mest variationsrika men antagligen de mest hotade odlingarna finns i 

nordöstra Skåne, i Österslöv-Vånga-Näsum-trakten. Här har modernare odlingar 

främst anlagts på åkermark sida vid sida intill de äldre fruktodlingarna i steniga 

åkrar eller betesmarker. De odlingar som står inför det största hotet är små, äldre 

odlingar som inte längre är produktiva eller ekonomiskt bärkraftiga. Många sköts 

inte längre alls, främst sådana som ligger lite avsides på sämre marker. Andra od-

lingar riskerar borttagning för att ersättas med nya träd i en moderniserad odling. I 

Kivikstrakten, är markerna mer likartade, de extensiva, orationella odlingarna är i 

hög grad borta och föryngrade sedan länge. I Båstadområdet är förhållandena likar-

tade, men fruktträden har inte sällan ersatts av annan gröda eller försvunnit i sam-

band med markexploatering då trycket på landskapet bitvis är påtagligt.  

 

Kristianstad 2017-08-17 

Cissela Olsson 
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Bilaga 1 

Sortlista 
 
Äppelsorter nämnda i litteratur, folklivsuppteckningar samt förekommande i två 
olika odlingar i Skåne.  
 

Sort   Ericsson 

1870 

Uppteck-

ningar  

Grönhult, 

Vånga 

Karakås, Ki-

vik 

Ahrista    X 

Alexander X   X 

Alice   X X 

Angold    X 

Aroma   X X 

Arreskov   X  

Baronäpple X X   

Barowisky X    

Belle de  

boskoop 

  X X 

Belle fleur     

Bellida    X 

Blenheim   X X 

Blenheim orange   X  

Bodil Neergaard   X  

Boiken    X 

Borgherre X   X 

Borsdorfer X    

Bullerhus X X   

Calville X    

Cardinal, vit     

Carmeliter-rei-

nette 

X    

Charlomowsky X   X 

Citronäpple X X   

Close   X X 

Cortland    X 

Cox Orange X  X X 

Cox Pomona   X X 

Danziger  

kantäpple 

X    

Discovery    X 

Dronning  

Louise 

  X  

Dubbel X    
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Duchesse  

af Oldenburg 

X    

Elstar    X 

Engelsk  

pipping 

X    

English Codlin X    

Eva-Lotta    X 

Filippa   X X 

Fransk  

Pipping 

X    

Frida    X 

Fröskycklingar  X   

Gerlinde    X 

Glasäpple X X   

Gloria mundi X    

Gloster    X 

Golden noble    X 

Gold pipping X    

Gravensteiner X X X X 

Grå reinette X X   

Grågyllen X X   

Gul Bellefleur    X 

Guldparmän    X 

Gul Richard   X X 

Hampus X   X 

Hanaskogsäpple   X  

Holländsk  

pipping 

X    

Holländskt X    

Husmoder   X  

Höstcalville X    

Höstgylling X    

Ingrid Marie   X X 

Initial    X 

Irish Peach X    

James Grieve   X X 

Jernäpple X X   

Jerusalemsäpple X    

Jonathan   X  

Jordbaeräpple X    

Josephine X    

Julia/Julyred    X 

Kalmar glas  X X  

Kaniker X X   
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Kantäpple X    

Katinka    X 

Katja    X 

Katrina    X 

Kattapannor  X   

Kejsar  

Wilhelm 

  X  

Kim    X 

Laxton’s Superb   X  

Linda    X 

Lobo   X  

Lökäpple X    

Maglemer   X X 

Mantet    X 

Melon X X X X 

Mutsu    X 

Nanna    X 

Newtonpipping X    

Nonpareil X    

Osslin X    

Passe pomme 

rouge 

X    

Pigeon rouge X   X 

Pipping d’or X    

Pippling  X   

Prima    X 

Primisia    X 

Princesse noble X    

Queen    X 

Rajka    X 

Redfree    X 

Reinette de  

Canada 

X    

Reinette 

d’Espagne 

X    

Reinette d’or 

/guldrenette 

X    

Reinette  

diverse 

X    

Retina    X 

Reverend Wilks    X 

Ribston X  X X 

Rosenhäger X X   

Rubinola    X 
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Röd astrakan X X  X 

Röd  

gravensteiner 

  X  

Röd höstcalville X    

Röd renett   X  

Röd  

sommarkalvill 

  X  

Röd stettin X    

Rödstockar  X   

Sandow    X 

Santana    X 

Signe Tillisch   X X 

Sommarparmän X    

Spartan    X 

Summerred    X 

Sävstaholm   X  

Thornpipping X    

Topaz    X 

Transparent 

blanche 

X  X X 

Vinter  

gold-parmän 

X    

Vinäpple X    

Vista Bella    X 

Vit astrakan X X   

Vit gyllen X X   

Wealthy   X  

Wellington    X 

Witos    X 

Åkerö   X X 

Ölands  

kungsäpple 

  X  
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