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Abstract:
This bachelor's thesis is a study of the phenomenon “creeping fruit trees” and their methods
for cultivation in the North of Sweden during the 1940s and 1950s. The cultivation of these
trees were part of state experiments to find hardy fruit trees to replace approximately a
quarter of the fruit trees in Sweden which froze to death during the cold winters of
1939-1942. Today there are few people who remember these experiments and those who
worked with it directly and knew the craftmanship are all gone. At the time it was believed
that the method would revolutionize the market for growing fruit trees in the northern parts of
Sweden. The local newspapers as well as the national press reported extensively on the
experiments during the years 1946-1954. Most important were the state owned experimental
sites, Odensala in Jämtland and Öjebyn in Norrbotten.

The state experiments were a result of national curiosity of the first Swedish experiments
with creeping fruit trees which were carried out by Älvsbyn’s garden society. Älvsbyn learnt
how to grow creeping apple trees from the Russian professor Schitt and made multiple
experiments. In the papers it was reported that there were in total more than 400 creeping
trees planted in Älvsbyn. The papers reported on the process and the correspondence with
Russia, but it’s hard to follow what happened after the initial ten year period.

The documentation of creeping fruit trees at the different state experimental stations varied a
lot. At Odensala experimental station, only the beginning of the experiments is documented
and we do not know whether the experiments were successful or not. How it went at
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Vittjärvsgårdens is documented because all of the trees died after the first year. Only Öjebyn
has detailed documentation about the growing site and a reasonably detailed description of
the craft itself. The experiments in Öjebyn were successful and the trees gave a larger harvest
than the upright trees, but what happened after the experiments ended is not documented.
Today, there are no trees left at the experimental station and the method never reached the
public.

To understand the cultivation method in depth, I have also examined what is available of
Russian research and source material. The Russians have documented the development of the
cultivation method in great detail. As the Russians have continued to grow creeping fruit
trees since the 1930s, today the trees are found both in commercial orchards and in gardens of
amateurs.
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Förord
Sveriges Pomologiska Sällskap har en facebookgrupp som heter “Pomologisk öppen
diskussion” som jag gick med i under mitt första år på utbildningen. Vid något tillfälle fanns
det en diskussion om Älvsbyn och deras plantering av krypande fruktträd, inspirerad av ryska
metoder. I diskussionstråden finns det ingen som vet om de finns kvar, men många har hört
talas om deras existens, många argumenterar att det är en förlegad teknik. I detta skede
föddes en idé, men inte den som skulle leda fram till denna uppsatsens ämne. Ryska metoder
är vad som fångade mitt intresse först, och jag kämpade med frågan om varför svensk
trädgårdsnäring historiskt sett i första hand vänt sig till länder söder om oss för att inspirera
vår egen trädgårdskultur. Svaret visade sig vara att det är där de ekonomiska tillgångarna
fanns, och därför utbildningsmöjligheterna under 1600-1800-talen.

Under min praktikperiod ville jag se den engelska trädgårdskulturen, och gjorde min praktik
på Aberglasney Gardens i Wales. I deras köksträdgård väcktes intresset för krypande
fruktträd igen. Runt kökslandet fanns en mycket låg horisontell äppelkordong, som de kallade
“step-over”, ett dekorativt och funktionellt staket. I biblioteket på Aberglasney hittade jag
även boken “A Botanist’s Paradise - the Establishment of Scientific Botany in Russia in the
Eighteenth Century” av W. J. Bryce och kunde läsa på om Carl von Linnes utbyte av och
intresse i den ryska floran. Här cementerades idén om att skriva om ett svenskt-ryskt utbyte,
men det var inte förrän jag var mitt i arbetet jag förstod hur stort det var i Sverige med
krypande fruktträd under 40- och 50-talet, och att det fanns nog med historisk dokumentation
för att resultera i ett kandidatarbete.

Jag trodde inte att vi stod på randen till europeiskt krig när jag påbörjade mitt arbete. Dagens
världsläge och Ukrainakrisen kommer som en påminnelse av instabiliteten i Ryssland,
svårigheterna folket möter och varför dessa odlingsmetoder utvecklades från början.

Tack Catarina Sjöberg och Inger Olausson som varit mina handledare. Utan hjälpsamma
handledare som peppat, sporrat och tipsat hade jag aldrig hittat den första tråden som lett mig
vidare till möten med otaligt många hjälpsamma människor.

Tack Sveriges Pomologiska Sällskap som hjälpt mig med utskick och kontaktuppgifter
genom hela arbetet.

Tack Inger Ekrem som lät mig besöka Riksförbundet Svensk Trädgårds privata bibliotek.

Tack till Leif Blomqvist, Karin Hanno och Sören Nyström som låtit mig intervjua dem.
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Krypande fruktträd

Nu man i Norrland hittat på
att låta äppelträdet krypa.
Ej mera raka får de stå,

ty då kan kölden hårdhänt nypa
till döds de grenar eller skott
som kanske rika skördar lova.
Men däremot de stå sig gott,

om under snön de varmt få sova.

Då slippa pojkar klättra kring
i träden för att äpplen knycka.
Det blir så lätt som ingenting
att som en hare tyst sig trycka

till marken, om det fara är,
inunder äppelträdens matta.

Bekvämt och bra man ligger där
och lugnt kan fyllda grenar skatta.

Nå, det var blott en framtidsvy.
För den jag inte tänker svara.

Nog utan större huvudbry
sig odlarna kan för pojkar klara.

Men roligt vore, om den gick
i lås den plan man vill probera,

så Norrland vitaminer fick,
som självt i mängd det kan kreera.

JOCHUM.

Svenska dagbladet 20 Maj 1945
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.1.1 Äppelodling i Sverige efter kallvintrarna 1939-42.
I början av 1900-talet såg fruktodlarna till utlandet efter odlingsvärda fruktsorter eftersom
inhemska sorter inte gav frukt av lika hög kvalitet. De utländska sorterna fick stor
uppskattning och spreds genom landet. De ansågs allmänt tillräckligt härdiga, men vintrarna
1939-1942 hade sträng nordisk karaktär och mycket av det utländska materialet frös ihjäl.
Därefter blev svenska sorter allt mer efterfrågade och fruktträdens härdighet började
prioriteras över fruktkvalitéen. Under 1942 undersökte Pomologiska Sällskapet
frostskadornas omfattning och rapporterade att minst 20% av landets fruktträd förlorats på
grund av bristande härdighet (Nilsson, 1943). Idag vet vi att flera träd dog som följd av frost
och rötskador och att det förlorade växtmaterialet utgjorde 25%. Detta skedde parallellt med
andra världskriget som ledde till begränsad import av livsmedel, vilket medförde att färska
frukter var allt svårare att få tag på. För att kunna ersätta det förlorade växtmaterialet
påbörjades förädling av fruktträd för att ta fram härdigare sorter på Balsgård under 1941
(Människan och Floran, 2005). Erfarenheten av frostskadorna hjälpte till att utforma nya
härdighetsklasser och många utländska sorter bedömdes vara för frostömma medan svenska
och ryska sorter visade mycket stor härdighet (Nilsson 1946).

På den här tiden var Professor Fredrik Nilsson chef vid
Statens trädgårdsförsök. Han jobbade på Balsgård, där
de bedrev experiment med fokus på att ta fram nya
härdiga träd för det svenska klimatet. Nilsson (1946)
ansåg att den svenska växtförädlingen nått långt i
många andra områden, men inte inom
fruktträdsförädling. Fruktodlingen i stort var en ung
tradition, vilket var mest märkbart i Norrland. Detta
illustreras tydligt av faktumet att i Västernorrland fanns
det få träd som var över 100 år gamla och de allra flesta
äppelträden var yngre än 25 år gamla (Matsson, 1947).

1938 instiftades Experimentalfältet på Norra djurgården
samtidigt som försöksodlingar på ytterligare sju platser
i Sverige startades. Försöksodlingarna var Söråker och
Öjebyn i Norrbotten, Rånna i Västergötland, Nyckelby i
Mälardalen, Tosemarken på västkusten och Ekerum på
Öland, med huvudkontoret på Alnarp. Under perioden
1938-1955 testades den nya A2 grundstammen som
visade sig vara både stark och härdig. I Öjebyn
forskades det under denna tid främst på äppelodling,
spaljerade träd, grönsaksodling, perenner och rosor. Öjebyns försöksstation är bland annat

11



känd för förädlingen av Allåkerbäret (Rubus arcticus) (SLU, 2008). Forskningen i Norrland
var viktig eftersom den påvisade vad som kunde eller inte kunde odlas i de olika landskapen,
och  bevisade även att det gick att odla frukt och bär av hög kvalitée (Nilsson, 1955).

Det är under denna period som odlingsmetoden för krypande fruktträd, med inspiration från
Ryssland, börjades undersökas vid statens försöksstationer. Målet var att undersöka om
odlingsmetoden krypande fruktträd gav fruktträden mer köldtåliga egenskaper än upprätta
träd. Professor Nilsson gav trädgårdskonsulent P. Zetterström vid Jämtlands
hushållningssällskaps plantskola i Odensala och länsträdgårdsmästaren Erik Brundell i Luleå
att på sina orter etablera provodlingar av krypande fruktträd och pröva odlingsmetodens
“allmänna utförbarhet” (Svenska Dagbladet, 1947). Det gjordes även omfattande försök med
krypande fruktträd på Öjebyns Försöksstation mellan 1946-61 (Larsson, 1963).

1.1.2 Förutsättningar för äppelodling i Norrland
För att förstå hur odlingsmetoden påverkar fruktträdens chans till överlevnad behövs även
kunskap om  klimatets påverkan på träden.

Sverige är ett mycket långsmalt land i nord-sydlig riktning vilket gör att klimatet är betydligt
mycket kallare i norr än i söder. Ytterligare påverkande faktorer är närhet till stora sjöar,
havet och Golfströmmen, samt platsens höjd över havet. Den kalltempererade klimatzonen
utmärks av kortare vegetationsperioder och långa vintrar. Klimat zonen sträcker sig över
Norrland och nästan hela Svealand (Stendahl, 2020). Norrland som utgör mer än halva
Sverige är ett enormt område med skilda förutsättningar och stora klimatvariationer. Här
finns kustklimat, kontinentalt inlandsklimat och fjällets subarktiska klimat. Längst kusten
finns det en tradition av äppelodling som saknas i inlandet (Mattsson, 2011).

Ingen annanstans i världen går det att odla äpplen på så nordliga breddgrader som i
Skandinavien, tack vare Golfströmmen och de varma vindarna från det Ryska inlandet under
sommaren (Blomqvist, 2005). Den kommersiella fruktodlingen är vanligtvis begränsad till
breddgraderna mellan 25 och 52° men kan påverkas positivt av tillgången av ett maritimt
klimat som i Sverige (Palmer, Privé & Tustin, 2003). Sverige ligger mellan breddgraderna
55° och 70°N (Wikipedia, 2022). Majoriteten av de svenska äppelodlingarna finns i Skåne
(Ascard, 2010).

Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att kunna odla äpplen i ett tempererat klimat.
Temperaturen avgör inte bara om träden kan överleva utan påverkar även längden av
växtperioden vilket avgör vilka sorter som hinner mogna. Dessutom tillåter ett varmare
klimat under en längre period att flera generationer av skadedjur utvecklas under
odlingssäsongen än i ett svalare klimat  (Palmer, Privé & Tustin, 2003).

Frostskador är den vanligaste orsaken till att grödor eller träd går förlorade. Frostskador
inkluderar skador på knoppar och blommor under våren, och att rötter eller vävnad i träden
dör under hösten eller vintern. För att minska påverkan av vinterkylan och undvika
frostskador finns det vissa förebyggande åtgärder vidtas, som att vara noggrann vid val av
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planteringsplats, använda härdiga sorter och grundstammar eller att välja sorter som blommar
sent. De flesta lövträd hårdnar och “invintrar” från yttersta skotten och ner till stammen och
sedan till rötterna. Som resultat överlever grenarna vanligtvis temperaturer ner till -38°C,
men även de härdigaste grundstammarna överlever bara till -19° (Palmer, Privé & Tustin,
2003). Detta beror på att rötterna inte går i vintervila förrän jordtemperaturen sjunker under
sex- sju grader Celsius. Skador på rötterna förekommer främst i kalla jordar. För att
förebygga skador på rötterna fungerar ett vegetativt marktäckning under snö bäst. Snö är en
väldigt bra isolator eftersom den består av ungefär 80 procent luft och skyddar jorden mot
värmeförluster (Barden & Neilsen, 2003). Tom Ericsson, forskare vid SLU, skriver att det
även går att påverka tidpunkten för invintringen genom valet av växtplatsens vatten och
näringsförhållanden. Desto torrare och magrare jord, desto tidigare invintrar växten
(Ericsson, 2009).

Även närhet till vattenmassor kan hjälpa till att minimera frostskador. På våren värms vattnet
upp långsammare än landmassorna, vilket kyler vårvindarna och saktar ner utvecklingen av
knoppar och därmed motverkar frostskador. På hösten får vattenmassorna en motsatt effekt,
eftersom de kyls långsammare och därmed är vindarna varma längre och träden hinner
invintra (Barden & Neilsen, 2003).

1.1.3 Biodiversitet och hållbarhet i dagens samhälle
Äppelodlingens spridning har minskat kraftigt efter 60-talet i takt med att butikskedjorna
växte och transporten blev billigare. Detta ledde inte bara till att odlingarna blev färre utan
även äppelsorterna minskade i antal. De fåtal sorter som finns att köpa idag är främst
moderna sorter. Denna utveckling gör att vi förlorar alltmer av den biologiska mångfalden
och upplevelser i smak, färg och form, både vad gäller blommorna och frukten (Williamson,
2020).

Som ett resultat av de globala trenderna har utbudet av livsmedel blivit mer och mer lika över
hela landet utifrån att det är samma livsmedelskedjor som förser Sveriges medborgare med
livsmedel. Den svenska livsmedelsföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation heter
Livsmedelsföretagen. Sedan 2014 har Livsmedelsföretagen årligen frågat sina
medlemsföretag vilka konsumenttrender som påverkar producenternas verksamhet allra mest.
Mellan 2018 och 2020 var den viktigaste trenden efterfrågan av lokalproducerat mat.
Produktens klimatpåverkan är den tredje största trenden då konsumenterna efterfrågar allt
mer hållbara produkter och en transparens från företagen om råvarornas resa från jord till
bord (Livsmedelsföretagen, 2020).

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka odlingen av krypande fruktträd och dess historia i
Sverige. Syftet är också att att uppmärksamma att det finns en kunskapslucka om dessa
metoder, som snart är bortglömda, och fånga upp det av fenomenet krypande fruktträd och
odlingen av dessa i Sverige som finns kvar idag.
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1.3 Frågeställning
- När började man odla krypande fruktträd i Sverige, av vem, varför och i vilken

utbredning?
- Vilka metoder för odling av krypande fruktträd användes i Sverige?
- Varför slutade man odla krypande fruktträd i Sverige?

1.4 Avgränsning
Jag ämnar att undersöka odlingsmetoden krypande fruktträd och dess historia i Sverige.
Undersökningen handlar främst om de historiska fruktodlingsförsöken i Norrbotten,
Västerbotten och Jämtland men jag snuddar vid andra svenska odlingar som har koppling till
odlingsförsöken, t.ex i Balsgård där huvudkontoret för utvecklingen av svenska fruktträd
ligger. I undersökningen håller jag mig till de stora försöksodlingarna som gjorts, den första
av Älvsbyns trädgårdssällskap och resterande av svenska staten. Jag har därmed utelämnat att
undersöka försök som gjorts av hobbyodlare. Främst vill jag undersöka de försöksodlingarna
av krypande fruktträden som gjordes i Norrland under mellan 1940 och 1960.

För att undersöka de krypande fruktträdens ursprung och utveckling undersöker jag också
ryska källor. I Ryssland avstannade inte forskningen på krypande fruktträd och de utarbetade
gedigna metoder. Eftersom jag inte förstår ryska har det varit svårt att bearbeta mina
sökningar på modern litteratur och forskning och nöjer mig därför med att konstatera att det
finns. Andra länder där krypande fruktträd troligtvis funnits eller finns idag, som Finland och
Island har uteslutits.

1.5 Metod och material
Under arbetets gång har jag främst gjort litteraturstudier som består av äldre litteratur,
artiklar, webbsidor, rapporter och forskningsresultat, och arkivstudier på Kungliga biblioteket
i Stockholm.

Många av artiklarna och källmaterialet har jag hittat genom att söka i Göteborgs universitets
bibliotekskatalog men jag har även fjärrlånat mycket material ur Sveriges
Lantbruksuniversitets bibliotekskatalog. Jag har också fått artiklar rekommenderade från
Inger Hjalmarsson på SLU och från Öjebyns försöksstation.

I början av mitt arbete gjorde jag utskick till medlemmarna i Sveriges Pomologiska Sällskap
där jag efterlyste någon som kunde berätta mer om krypande fruktträd. Där fick jag förslag på
både litteratur och personer jag kunde prata med. Jag gjorde liknande utskick till arkiv,
bibliotek, hushållningssällskap, kommuner och friluftsmuseum i Jämtland, Västerbotten och
Norrbotten. Jag skrev även till SLU Balsgård och Umeå Universitet.

Jag hade hoppats hitta någon som varit delaktig i försöksodlingarna av krypande fruktträd
men det verkar vara för sent. Istället har jag gjort korta telefonintervjuer med Leif Blomqvist,
trädgårdsmästare, plantskolist och pomolog, Karin Hanno, f.d trädgårdslärare på Umeå
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Lantbruksskola och Sören Nyström, pomolog och medlem i Källslättens förening, som varit
givande vägvisare i mitt arbete.

Mina arkivstudier består av material ur Riksarkivet och Kungliga bibliotekets samlingar av
dagstidningar. Vid arkivstudier av dagstidningar har jag gått igenom åren 1940-1955. Jag har
använt sökorden “härdiga äppelträd”, “krypande fruktträd”, “vågrät kordong”, och
“markspaljée”.

Jag har fått otroligt många bra tips från arkivarier och bibliotekarier, men även från många
medlemmar från Sveriges Pomologiska Sällskap. Jag är glad att jag har kontaktat vartenda
namn jag blivit tipsad om för att jag fått höra så många intresseväckande berättelser under
arbetets gång, även om alla inte varit helt korrekta eller relevanta för min frågeställning.

1.6 Källkritik
I litteratur och arkivstudier stöter jag på många olika skribenterna och författare, främst
journalister och forskningspersonal från de olika försöksstationerna. Skribenterna och
författarna använder sig av flera olika ord för att beskriva krypande fruktträd, som “mark
spalje”, “liggande fruktträd”, “horizontal kordong”, “vågrät kordong” “hängande sibiriskt
fruktträd” och “den arktiska odlingsformen”. För det mesta kan variationen härledas till
odlingsplatsen som skribenten har anknytning till, men ibland kan dessa ospecificerade ord
leda till förvirring.

I mitt arbete har jag försökt beskriva odlingsmetoderna utifrån den information som finns.
Det är svårt att förmedla hantverkskunskap i text, speciellt om det är journalister som ska
återberätta vad de sett och inte trädgårdsmästaren själv, här finns en risk för missförstånd.

Jag har främst jobbat med dagstidningar från Kungliga bibliotekets tidningsdatabas vilket
fungerar bra för att återskapa händelseflödet, men ger en väldigt odetaljerad beskrivning av
den vetenskapliga forskningen och hantverksmetoden. Hemträdgården och Sveriges
Pomologiska Förenings årsskrift innehöll många bilder och mer detaljerade artiklar skrivna
av svenska forskare inom fruktodling och förädling. Från Öjebyn har jag fått tag i några
rapporter vilka gett en mycket mer detaljerad inblick över verksamheten. För att få en mer
finmaskig bild över de krypande fruktträdens ursprung och hur de ryska odlingsmetoderna
såg ut har jag även använt mig av den franska tidningen fruits. Mina fem år med skol-franska
var inte nog för att jag skulle förstå jordbrukstermerna och jag använde mig därför av
ordböcker för att komplettera min översättning. Jag jämförde det jag läste med de svenska
artiklarna och de ryska artiklarna som finns översatta till engelska. Här finns dock en risk för
fel eller misstolkningar.

Det är mycket synd att det inte längre finns någon kvar inom akademin som en gång jobbat
med krypande fruktträd. Det kan fortfarande finnas hobbyodlare som använt eller använder
metoderna men isåfall har jag inte hittat denna eller dessa personer ännu.
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Det är svårt att jämföra historiska svenska odlingar med ryska odlingar eftersom målet i
Sverige inte var maximal skörd utan att hitta härdiga odlingsvärda träd i Norrland.

1.7 Teoretiskt perspektiv
I min undersökning har jag förhållit mig till kulturvården och utgår ifrån mina erfarenheter
och kunskaper inom trädgårdshistoria, växtkunskap och pomologi. Trädgårdsantikvarie Maria
Flinck skriver i sin bok Historiska trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv (2013)
om förhållningssätt till trädgård som ett historiskt element och diskuterar skillnader mellan
det som är historiskt och det som är bevarandevärt. Denna teori har hjälpt belysa
problematiken med kunskap om en trädgård eller odling som redan gått förlorad.

I min studie har jag försökt undersöka en hantverksmetod och tradition som redan dött ut i
Sverige. Hantverkare emellan (2014) däribland främst Billy Ehns text ”Komma åt detaljerna
– Att intervjua, observera och skriva om traditionella hantverks-kunskaper” har gett viss
inblick i hur en hantverksmetod kan dokumenteras för att bidra med goda instruktioner för
nästkommande generation. I mitt fall har det gett en grund och förförståelse för de
hantverksinstruktionerna jag har läst, men även belyst vad som saknas eftersom
kunskapsbärarna för metoden redan gått ur tiden.

1.8 Kunskapsläge
Under mina arkiv- och litteraturstudier har jag inte funnit någon modern svensk forskning om
krypande fruktträd. Jag har inte heller funnit någon tidigare dokumentation och
sammanfattning av fruktträdens historia i Sverige. Vid samtal med Kimmo Rumpunen
(2022), chef på Sveriges lantbruksuniversitet Balsgård, fick jag veta att det gjordes en del
undersökningar om själva odlingsmetoden under slutet av 90-talet, men varken träden eller
dokumentationen finns kvar på Balsgård.

Det ryska ordet för krypande fruktträd är “Стелющиеся яблони”. På internet är det lätt att
hitta massor med tips i trädgårdsforum, hos plantskolister och på youtube om krypande
fruktträd. Utifrån min förståelse är krypande fruktträd fortfarande vanliga i kommersiell
odling (Trunov, Nikitin & Solopov, 2010) och även i hemträdgårdarna. Plantskolan “Зеленый
мыс" skriver såhär om krypande fruktträd på sin hemsida “Arbetet är inte svårt, men bör
utföras årligen”. Spännande nog finns det flera nutida artiklar om krypande fruktträd även på
finska trädgårdsforum och trädgårdssidor, medan en googling på svenska inte leder till
någonting inom Sverige.

En artikel som varit till stor hjälp för att få en förförståelse är “Fruit production and research
in Russia” (2010) av Dr. Trunov vid I.V. Michurin All-Russia Research Institute for
Horticulture, samt Dr. Nikitin och Dr. Solopov på  Michurinsk State Agrarian University.

Enligt Kvikliené & Kviklys (2006) har fruktodlarna i dagens Ryssland problem med att göra
fruktodlingarna kommersiella. De gamla specialiserade odlingarna med krypande eller
kompaktspaljerade fruktträd anses fortfarande bättre än moderna metoder. De moderna ryska
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metoderna går ut på att odla varje fruktträd under längre tid och kräver mer underhåll per
träd. Träden har en högre dödlighet och fruktkvalitén är dålig, då bara 30 procent av frukten
når den officiella standarden. Avkastningen på “moderna” uppstammade träd är i snitt väldigt
låg, ungefär 4 ton per hektar. Detta beror till stor del på många av odlingarna saknar både
biologiska och maskinella förutsättningar. Trots det går det att se en positiv trend i efterfrågan
och planteringen av nya äppelodlingar. Majoriteten av de nya fruktträden ympas på kloner av
en speciell “dvärggrundstam”. Träd som ympats på denna grundstam ökar produktiviteten
och kvaliteten, samtidigt som den är mindre kostsam i sitt underhåll. Dvärggrundstammar
bidrar till bättre fruktkvalitet i jämförelse med frukten från starkväxande fruktträd
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2. Resultat

2.1 Olika typer av krypande fruktträd

Krypande fruktträd är en form av dvärgträd. För att få ett dvärgträd ympas en valfri sort på en
svagväxande dvärggrundstam. Det finns både fördelar och nackdelar med äpple ympat på
dvärggrundstam. Fördelarna är att trädet tar mindre plats och att trädet ger frukt efter färre år.
Kvaliteten på äpplena kan också bli bättre eftersom trädet är glesare och därmed når ljuset
frukten bättre. Nackdelarna är att trädet behöver stöd under hela sin livsspann samt att de får
en mycket kortare livslängd, 15-25 år istället för ett par hundra som ett vanligt äppelträd
(Blomqvist, 2005). Det kräver också mer vattning av träd med svagväxande grundstam
eftersom rotsystemen inte blir stora nog att försörja äppelträdet själv. Dvärgträdets
egenskaper är det som gör det möjligt att odla krypande fruktträd alls. Utifrån dessa
utgångspunkter rekommenderar Blomqvist användningen av ett mellanstarkt rotsystem för
krypande fruktträd, som B118, därför att de inte behöver stöd och kräver mindre underhåll.
B118 blir ungefär ⅔ delar så stort som ett A2 (Blomqvist, 2022).

Billbäcks berättar i sin bok Frukt och Bär från 1941 att dvärgträden var populära i Sverige
redan på 40-talet och används i kommersiella odlingar eftersom de var arbetseffektivare att
beskära, bespruta och skörda.

Mina litteraturstudier gav mig tre inriktningar på odlingsmetoder av krypande fruktträd:
arktisk form, solfjäderform och markspaljé. För att kunna orientera sig i facklitteraturen och
tidningarna, som skrevs i Sverige under 40- och 50-talet, är det viktigt att kunna skilja på de
olika metoder som alla går under namnet “krypande fruktträd”. Det finns två huvudkategorier
av krypande fruktträd, de som är fästa direkt i marken och de som spaljerade på en ram 20-30
centimeter över marken. Formen trädet får beror på klimatet i området. I områden med heta
torra somrar som på Sibiriens stepper fästs grenarna mot marken, med målet att skapa ett så
platt träd som möjligt för att utnyttja mikroklimatet precis intill marken. I områden med
svalare och fuktigare somrar spaljeras de 20-30 cm över marken för att ta tillvara på värmen
och ljuset som reflekteras från marken (Hemträdgården, 1946).

2.1.1 Lågkransig “Arktiskt” form
I början av 1900-talet utvecklades det lågkransiga krypande fruktträdet i Sibirien. Träden
hade en stamhöjd på 10-20 cm, detta kallades för “arktisk odlingsform”. Genom beskärning
behålls endast grenar som växer någorlunda rätvinkligt gentemot stammen för att få en
horisontell krona som breder ut sig i en vid cirkelform parallellt med marken (se bild 2).
Kronan hamnar 40-60 cm över marken. Metoden kräver mycket underhåll för att hålla trädet
lågt. T.ex genom att tvinga trädet att växa under en ram (se bild 3). Ibland kunde denna
formen även betecknas “tallrikstypen” eller “mångledad kordong” i facklitteraturen
(Fruktodlaren, 1945).
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Bild 2. År 1-2: Stam i höjden 15-20 cm, grenarna leds ut och fäst i marken med krokar. Illustration av
Sara Grönlund.

Bild 3. Trädet fortsätter att utveckla sin krona som vidare glesas ut och fästs vid marken. Illustration av
Sara Grönlund.

2.1.2 Solfjäderformad
Solfjädermetoden utvecklades också i Sibirien under början av 1900-talet av Professor
Kiziurin. Metoden gick ut på att trädet planterades i 45° vinkel mot marken, så att kronan
hamnade ungefär 25-30 cm över markytan (se bild 4). Ymp-snittet lades nedåt för att det inte
ska fläkas upp. Sedan får grenarna breda ut sig i en solfjädersform, så trädet och frukten
vilade mot marken eller ovanpå en träram (se bild 5). För att frukten inte skulle skadas av att
ligga mot jorden täcktes marken med vass eller grankvistar (Tkachenko, 1951).
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Bild 4. År 1-2: Trädet planteras i en lutning och tvingas växa under ett stöd för att
fortsätta växa utmed marken. Illustration av Sara Grönlund.

Bild 5. Medan kronan utvecklas glesas den ut och förankras i marken. Illustration av Sara Grönlund.

2.1.3 Markspaljé
I Sverige testades många olika typer av krypande fruktträd. När de statliga försöksstationerna
kom igång utvecklades en egen metod som kallades markspaljée (Ferlenius, 1954). Träden
odlades över en träram med hönsnät och beskärdes för att hålla sig på ramen. Träden odlades
tätt för att huvudmålet inte var skörd utan att jämföra härdighet, blomning och fruktsättning
på olika sorter (Larsson, 1963). Markspaljée kallades även vågrät eller horizontal kordong
(Ferlenius, 1954).
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Bild 6-7. Försök med markspaljée vid Öjebyns försöksstation Augusti 1950. Fotografi av
Hanh Huynh, ur Öjebyns privata samling.

2.2 De krypande fruktträdens ursprung
Två huvudmetoder utvecklades i Sibirien under början av 1900-talet för att odla äppelträd där
det hade varit för kallt för dem att växa utan skydd. Det ena var att odla upprätta träd i djupa
utgrävningar täckta med trä- eller glastak och den andra odlingsmetoden var utvecklingen av
krypande fruktträd.

I ett sovjetiskt informationsblad från 1946 beskriver journalisten A. Mikhailovs sitt första
besök i en krypande fruktträdsodling.

“The termostat stands at 32 degrees below zero. Everything is buried in deep
snow. Frost nips your cheeks and wind drives wisps of snow along the ground. We
pass through a gate in a low fence into a square open space with tall firs and
birches planted around the edges. The center is empty, the snow, however, is not
level, but a mass of scarcely perceptible hillocks. Our guide warns us not to step
on any of these hillocks, as we may damage the apple trees! This apparently
empty field is an orchard of Kiziurin apple trees that spread their branches along
the ground.”

Tidigare hade odling av fruktträd i Sibirien setts som en omöjlighet på grund av de hårda
vintrarna då temperaturen kan nå minus 45 grader Celsius. Därför var utvecklingen av
metoden för att odla krypande fruktträd revolutionerande. Mikhailov berättar att
odlingsförsök gjorts i Tomsk, Krasnoyarsk och Omsk i asiatiska delen av Ryssland. Städerna
ligger nära gränsen för dagens Kazakstan och Mongoliet. Först med ideén om de krypande
fruktträden var Professor Alexander Kiziurin, vid Omsk jordbruksuniversitet. Han undersökte
om det gick att odla äpplen som sprider sina grenar längst marken och skyddas av ett
snötäcke på vintern. I de kallaste regionerna täcktes träden med halm och tallgrenar. Metoden
han utvecklade var den första typen av krypande fruktträd och den vi benämner
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solfjäderformen. Mikhailov berättar även att det finns många fördelarna med de krypande
fruktträden. Krypande fruktträd producerade ungefär 68 kg per träd vilket är mer än vad
upprätta träd klarade av under samma förutsättningar, eftersom vegetationsperioden kommer
igång tidigare hos krypande fruktträd. En annan viktig aspekt som upptäcktes var att
fruktträden gav frukt redan det andra året och inte efter det sjunde som vanliga fruktträd
(Mikhailov, 1946). På Mikhailovs tid var den allmänna uppfattningen att det berodde på att
jordarna i Sibirien var bättre än de i Moskva och Vitryssland. Idag är det bevisat att
dvärggrundstammar har andra egenskaper än vanliga starkväxande grundstammar och kan ge
frukt redan andra eller tredje året (Crassweller & Schupp, 2018).

Bild 8: Vy över rysk fruktträdgård, planterad med liggande fruktträd.
Fotografi ur Fruktodlaren 1946

Även apelsin- och citronodlarna i Södra Sovjetunionen var intresserade av den nya metoden
och etablerade odlingar av krypande citrusträd utmed Svarta havet. Med den nya metoden
växte odlingarna från 890 till 21,853 hektar mellan 1918 och 1949 (Volin, 1951). I den
franska tidningen Fruits publicerades 1951 en längre utredande artikel i två delar om
citrusodlingen i U.S.S.R av Boris Tkachenko som var chef för Jordbrukslaboratorier i
utomeuropeiska Frankrike. Tkachenko skriver att odlingen av krypande fruktträd utvecklades
vidare vid Sochi odlingsstation av Lavriichouk. Den nya metoden skilde sig från Kiziurins för
att stammen tilläts växa rakt upp till en höjd på 10-15cm och grenarna spaljerades i en
spindellik form utan att röra vid marken, denna metod kom att kallas “arktisk form”.
Lavriicuks studier visade att den nya metoden var mer ekonomisk och mer praktisk att jobba
med. När odlingarna av citrusfrukter i dvärgform fick allt större utbredning fick odlingarna av
mindre värdefulla plantor som majs och spannmål flytta ytterligare norrut. Tkachenko
framhåller också fördelarna med lågvuxna träd. Under kronan skapas ett mikroklimat som
hjälper trädet både vinter- och sommartid. Under vintern 1942-1943 var det minus 15 grader
kallt och alla högstammade “kontroll-träd” dog, men de krypande fruktträden som var täckta
av en duk samt 35 till 45 cm snö överlevde. Sommartid blir luften närmast marken varmare
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än högre upp. Lavriichuk gjorde ett experiment i sin fruktodling i Sochiregionen och fann att
när vinden nådde 10.4 m/s, två meter över marken var vindhastigheten bara 1.8 m/s på 25
centimeters höjd över marken. Att mikroklimatet närmast marken är varmare hjälper frukten
mogna snabbare. De nya odlingsmetoderna gjorde det inte bara möjligt att odla en större
kvantitet frukt, utan möjliggjorde även odling av vackrare och godare sorter som tidigare
varit för ömtåliga.

De ryska forskarna utvecklade även tekniker för att skydda träden från det hårda klimatet.
Träden planterades ofta i sluttningar för att få maximalt med solljus och i läplanteringar för
att skydda träden från kalla vindar. Med läplanteringarna skapades även vindkorridorer för att
slussa kalla vindar från toppen av sluttningarna bort från planteringarna. För att minska
värmeförlusterna under natten täcktes marken med mulch eller täckgrödor ur familjen
Fabaceae. Att odla täckgrödor på hösten hjälpte även att torka ur toppskikten ur marken så att
fruktträden påbörjar sin invintring tidigare och därmed blir mer frostresistenta. Gödsling för
sent in på säsongen skulle undvikas för att motverka utvecklingen av ömtåliga nya skott i
slutet av säsongen (Tkachenko, 1951).

Tkachenko skriver även att unga plantor kunde täckas med en tunn duk som spändes upp på
en ram runt plantan för att skydda den mot kylan och snö. För att plantan ska överleva måste
den få ljus och därför skulle dukarna inte vara för tätt vävda. Tkachenko rekommenderade
ostduk eller säckväv.

De krypande fruktträden var en bedrift som krävde lång forskning och åtskilliga försök. För
att uppnå lyckade försök behövde forskarna utveckla helt nya odlingsmetoder och förädla
både härdigare sorter och grundstammar. Då Ryssland var beroende av egen produktion var
de tvungna att utveckla egna metoder för att kunna förse sin befolkning med tillräckligt med
frukt. I ett frihandelssystem hade det aldrig varit lönsamt att genomgå den långa processen
och forskningen som krävdes, men utan konkurrens från andra länder fick odlarna och
forskarna chansen att ta fram en gedigen odlingsform av sydfrukter (Tkachenko, 1951).
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2.3 De krypande fruktträden kommer till Sverige

2.3.1 40- och 50-talets utmaningar
De statliga trädgårdsförsöken hade olika försöksdistrikt inom landet, där det Norra
trädgårdsförsöksdistriktet var det största. Distriktet omfattade de fyra nordligaste länen,
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Tillsammans upptar de fyra länen mer
än halva Sveriges yta. I slutet av 70-talet bodde 12% av landets befolkning här, men det
producerades väldigt lite frukt och grönt. Därför ansåg statens trädgårdsforskare att det fanns
goda möjligheter att utöka odlingarna i Norrland, speciellt vid kusterna. Kustlandskapet
erbjuder goda jordar med inslag av mo, och god vattenhållande förmåga. Dessvärre är
jordarna ofta sura och näringsfattiga (Larsson, 1979). Professor Fredrik Nilsson vid Statens
trädgårdsförsök i Alnarp gav trädgårdskonsulent P. Zetterström vid Jämtlands
hushållningssällskap plantskola i Odensala och länsträdgårdsmästaren Erik Brundell i Luleå i
uppdrag att på sina orter etablera provodlingar av krypande fruktträd och pröva deras
“allmänna utförbarhet”. Till sin hjälp hade forskarna  “rysk vetenskaplig litteratur”.

På 50-talet ansågs vegetationsperioden var för kort för lyckad fruktsättning i Norrland. De
väldiga snömassorna bröt ner grenar och gnagarna var snabba med att förstöra träden. Många
misslyckanden berodde troligtvis på att dåtidens sorter och grundstammar inte var tillräckligt
köldresistenta för de kallaste vintrarna. Därför såg de norrländska trädgårdskonsulterna
hoppfullt fram emot de nya sorter som förädlades på Balsgård efter kallvintrarna 1939-41,
som skulle lyfta fruktodlingen “åtskilliga steg åt norr” (Ferlenius, 1954). På grund av det
mycket varierande klimatet inom det stora området behövdes försöksstationer för sort- och
härdighetsförsök på flera ställen inom distriktet. Det fanns två fasta stationer, en i Öjebyn i
Norrbotten och en i Röbäcksdalen utanför Umeå i Västerbotten, där ungefär 80% av försöken
utfördes. Försök fanns också utmed kusten, i Östersunds området och i Tornedalen (Larsson,
1979). En av metoderna som testades efter kallvintrarna, i Norra trädgårdsdistriktet, för att
utvärderas utifrån härdighet var de krypande fruktträden (Larsson, 1963).

I följande del av uppsatsen presenterar jag resultatet från mina arkiv och litteraturstudier för
varje län i det Norra trädgårdsförsöksdistriktet.

2.4 Krypande fruktträd i Norrbotten
Trädgårdskonsulent Erik Brundell skrev på 50-talet att Norrbotten ansåg vara norr om
odlingsgränsen för fruktträd, speciellt stamträd, även om det var klart gynnsammare
förhållanden från Piteå och neråt. Träden kunde överleva ett antal år men blev aldrig
långlivade. Brundell ansåg att detta berodde på att somrarna är för korta, så växtligheten
kommer igång för sent och den frukt som utvecklades inte hade tid att mogna. Träden dog
ofta av frostskador som ledde till röta och de hade problem med kräfta vilket de trodde
hängde ihop med att träden inte hade tid att läka under den korta sommaren (Brundel;
Ferlenius, 1954).
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Utifrån mina arkiv- och litteraturstudier har jag funnit att försök med krypande fruktträd
gjordes på minst tre ställen i Norrbotten. Dessa var i Älvsbyn, på Vittjärvsgårdens
försöksodlingsstation och på Öjebyns försöksodlingsstation.

2.4.1 Älvsbyn
Älvsbyns trädgårdssällskap var de som först upptäckte de ryska metoderna för odling av
krypande fruktträd och deras försöksodlingar kom att inspirera de statliga odlingsförsöken
(Aftonbladet, 1947). Eftersom dessa försök var bland de allra första i Sverige fanns det
väldigt lite information om odlingsmetoden att finna i dåvarande Sverige. Istället skrev
trädgårdssällskapet till lantbruksakademien i Moskva under våren 1946 (Arbetartidningen,
1947). Professor P. G. Schitt i Moskva svarade och en brevkorrespondens startades (Svenska
Dagbladet, 1947). Av Professor Schitt fick trädgårdssällskapet lära sig att träden formas till
krypande på sin planteringsplats. Från början trodde de att träden kröp av sig själva, då fick
Schitt förtydliga och beskriva odlingsmetoden för det svenska trädgårdssällskapet. Han
berättar att alla fruktsorter kan användas bara vegetationsperioden är tillräckligt lång. Om
snötäcket inte skulle täcka träden under vintern så var förslaget att de skulle täcka dem på
artificiellt vis, exempelvis med granris. Schitt berättade även att formen trädet ges beror på
klimatet i området. I områden med heta torra somrar som på Sibiriens stepper fästes grenarna
direkt mot marken, men i områden med svalare och fuktigare somrar spaljeras träden på
20-30 cm höjd över marken. I Älvsbyn odlade trädgårdssällskapet liggande träd i
solfjädersform (Hemträdgården, 1946).

Under 1946 skulle trädgårdssällskapet börja testa de ryska metoderna och plantera träd av
sorterna ‘Transparente blanche’, ‘Säfstaholm’, ‘Charlamovsky’, ‘Risäter’, ‘Grågylling’ och
‘Wealthy’ i Älvsbyn (Hemträdgården, 1946). Våren 1947 planterade trädgårdssällskapet
ytterligare 66 stycken fruktträd spridda på 13 olika platser kring Älvsbyn (se bild 9).
Ympriset ympades på vanlig vildapelstam som då ansågs vara den härdigaste grundstammen.
Under hösten skulle plantorna bindas ner på gunnebostängsel till en höjd på ca två decimeter
över jordytan för att dra nytta av det varmare mikroklimatet precis ovan jorden. De räknade
med att få den första skörden tre år efter plantering (Arbetartidningen A, 1947).

Våren 1948 fortsatte trädgårdssällskapet sina försök i Älvsbyn och trädgårdssällskapet fick
800 knoppögon från professor Schitt (Svenska Dagbladet, 1947). Ympkvistarna okulerades
på Experimentalfältet i Stockholm, och 400 träd skulle skickas till Älvsbyn året efter (se bild
10). De ryska äppelsorterna de mottog var ‘Anis’, ‘Borevinka’, ‘Papirowska’ och ‘Streifling’,
vilka beskrivs som de vanligaste sorterna för krypande träd (Aftonbladet, 1947). Det skulle
också bli plantor som skulle överlåtas till Hushållningssällskapet och andra
trädgårdsföreningar i länet (Arbetartidningen B, 1947). Trädgårdssällskapet berättar att
intresset för den nya odlingsformer varit mycket stort och att de får förfrågningar nästan
dagligen om att få ta del av studierna och resultatet från olika ställen i övre Norrland. Om
försöken gick väl så skulle det vara revolutionerande för den Norrländska trädgårdsodlingen.
(Norrskensflamman A, 1947) Professor Schitt skrev även ett brev i vilket han önskade dem
lycka till och skrev att han trodde det norrbottniska ljusklimatet med varma somrar och
solljus nästan hela dygnet skulle vara mycket lämpligt för att ge fina äppelskördar. Ytterligare
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menade han att det brukar komma nog med snö i Norrbotten, och eftersom de krypande
fruktträden övervintrar i nordöstra ryska distriktet där det blir 40 till 50 minusgrader borde
träden kunna klara sig mycket bra i Norrbotten (Svenska Dagbladet, 1947).
Trädgårdssällskapet ska också ha fått bilder på de ryska odlingarna och odlingsanvisningar,
exempelvis om lutningen träden skulle ha och hur träden skyddas mot kyla under vintern.
(Norrskensflamman, 1946)

1949 kunde Älvsbyn planterade ut 445 “ryssar”, nu fanns det krypande fruktträd i nästan
varje by inom socknen (Norrskensflamman, 1949).

Bild 9. P.M Lind med krypande fruktträd i Älvsbyn. Bild 10. Trädplantering. Fotografi ur
Fotografi ur Arbetartidningen 1947.                                       Norrskensflamman 1949.

2.4.4.1 Farhågor och förhoppningar
Det var många som uttalade sig i frågan under 1947. Statens trädgårdsförsök ansåg också att
det var av värde att testa odlingsformen i Sverige, men misstänkte att “frågans betydelse
något överdrivits” (Aftonbladet, 1947). Även Hjalmar Vanderoy trädgårdslärare i Luleå, ville
säga sitt om odlingsmetoden. Vanderoy tyckte inte att de ryska krypande fruktträden var
någon absolut nyhet eftersom de påminner mycket om de “kordongträd” som ofta fanns på
svenska herrgårdar. Enligt Vanderoy var skillnaden att på kordongträd binds stammen ner,
medan de krypande fruktträden beskars grenarna så att bara själva kronan blev krypande.
Vanderoy påpekar också att det finns vissa svårigheter med den nya metoden. Framförallt kan
snöns struktur bli problem i Norrbotten då det ofta blir flera lager med skare, med lager av
lösare snö emellan. Detta gör att när snön smälter börjar den uppifrån och nedifrån samtidigt
och trädet riskerar att brytas av snöns tyngd (Norrskensflamman B, 1947).

Odlingsförsöken i Älvsbyn väckte så mycket nyfikenhet och förhoppningar för norrländsk
fruktodling att lantbruksakademien beslutade att skicka dr. P Åkerberg från Svalövsfilialen på
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Lantbrukshögskolan Ultuna och dr Ekstrand från Växtskyddsanstalten till Sovjetunionen. Vid
en intervju med Dagens nyheter berättar Åkerberg att han ansökt om att få studera “dressyr
av bin och grönsaksodling norr om Polcirkel” och skulle besöka Leningrad, Moskva, Gorkij,
Ural, Marijskaområdet, Tatarska republiken och Basjkiriska republiken i hopp om att få med
sig en mängd växtslag lämpliga för svensk växtförädling. Åkerberg berättar även att det fanns
stora uppodlade områden både i europeiska Ryssland och i Sibirien med klimat som är
mycket likt det Norrländska. Han hade också som uppdrag att ta reda på allt om de krypande
fruktträdens skötsel som ännu inte hade hunnit undersökas utförligt i Sverige. Detta skulle
hjälpa provodlingarna som gjordes av trädgårdssällskapet i Älvsbyn och de provodlingar som
skulle börja bedrivas av staten på flera ställen (Dagens Nyheter, 1947). Dr Ekstrand skulle
följa med för att studera växtpatologiska frågor (Svenska Dagbladet, 1947).

Erik Brundell, trädgårdskonsulent på Öjebyn, skriver 1954 att markspaljéerna i Älvsbyn
utvecklats “synnerligen väl” i jämförelse med de stamträd de odlat som successivt dog ut
(Brundel; Ferlenius, 1954).

Bild 11. Solfjäderformat krypande fruktträd i profil. Bild 12. God fruktsättning. Fotografi ur
Fotografi ur Hemträdgården 1946. Hemträdgården 1946.

2.4.2 Vittjärvsgården
De första statliga provodlingarna i Norrbotten utfördes på Vittjärvsgården försöksstation
utanför Boden. Tyvärr förlorade de sina plantor till sorkar tidigt i experimentet. Försöket
misslyckades därför att vintern var mild och marken inte blev tjälad i tid, som följd levde
sorkarna kvar och åt upp alla plantorna. Ytterligare ett problem var det svenska snötäckets
nyckfullhet. Precis som idag kunde det komma en sträng kyla utan någon snö förrän efter Jul
och då fryser plantorna ihjäl (Svenska dagbladet, 1947).

2.4.3 Öjebyn
Öjebyns försöksstation grundades 1946. De 15 första åren var det en del av Statens
trädgårdsförsök och tillhörde Sveriges Lantbruksuniversitet och samarbetade med Alnarp
(Larsson, 1979). Från 1963 tillhörde försöksstationen Lantbrukshögskolan i Umeå.
Försöksstationen finns kvar idag och heter idag “Öjebyn Agro Park”. Här finns fortfarande
material bevarat sedan 1940-talet, totalt ca 700 sorter, arter och kloner av perenner, träd och
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buskar. Numera är det en ovärderlig källa till förökningsmaterial eftersom detta material
aldrig nådde ut i det svensk handelssortiment och mycket av det gamla insamlade materialet
härstammade från Finland och Ryssland. (Byström & Isaksson, 2020) Öjebyns försöksstation
har en yta på 6 hektar (Larsson, 1979). Under början av 1900-talet var det den största
fruktträdsodlingen som bedrivits i Norrbotten (Arbetartidningen, 1948). Forskarna visste att
det fanns odlare som odlat fruktträd som överlevt under många år i Norrbotten och burit
frukt, och att dessa alltid växte i skyddat läge. För att skydda planteringarna från kalla vindar
planterades häckar som fungerade både som läplantering och undersökning av härdigt
häckmaterial (Larsson, 1979). Vegetationsperioden i Öjebyn beräknades vara 145 dygn,
jämfört med Skånes 250. Maj till September är medeltemperaturen +11,3 grader (Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning,1952).

När den statliga försöksverksamheten påbörjades i Öjebyn 1946 var det viktigt att omedelbar
börja testa äppelsorter, grundstammar och nya korsningar för att så snart som möjligt kunna
rekommendera dem till allmänt bruk i Norrland. Därför testades många olika metoder här
(Johansson & Sahlström, 1960: Larsson, 1963). Exempelvis undersöktes grundstammen A2
som visade sig vara den lämpligaste grundstammen för stamträd i Norrbotten, vilket även är
fallet i resten av landet (Nilsson, 1961 och Johansson, 1962: Larsson, 1963). De gjorde också
odlingsförsök grundstammen YP, en dåvarande nyhet med finskt ursprung och hög
vinterhärdighet (Larsson, 1979).

På Öjebyns försöksstation undersöktes härdigheten hos över 100 äppelsorter, samt 60-talet
grundstammar, under perioden 1946-1961. Allt material kom från Statens trädgårdsförsöks
plantskola i Alnarp. Planteringen skedde på våren, ungefär i mitten av maj efter att tjälen
försvunnit. Jordmånen var mullhaltig mo, med ph 6-6,5. I Öjebyn är matjordslagret tunt.
Träden besprutade med bordeauxvätska eller vitigran. Äppelträdens vegetationsperiod
började generellt i början av juni och blomningen inträffade runt midsommar (Larsson,
1979).

Tester hade tidigare utförts på en del sorter i Västernorrlands län och fått tillfredsställande
resultat av sorterna ‘Sundsäpple’, ‘Antonovka’, ‘Hornö’, ‘Melba’ och ‘Suislepper’
(Johansson & Sahlström, 1960: Larsson, 1963).

1946 gjordes det första försöket med krypande fruktträd. Då gjordes sort- och
grundstamförsök med två sorter: ‘Antonovka kamenitschka’ och ‘Transparente blanche’ på
grundstammarna Bohnsack, A2, A5, M XIII i fyra upprepningar.

Våren 1949 gjordes ytterligare försök med markspaljée/ vågrät kordong (med ram)
innefattade fem sorter och planterades ut. Samma år gjordes också ett försök med att
utplantera 18 markspaljéeträd som dragits upp och formats på Alnarp innan de flyttades.
Dessa var ympade på varierande grundstammar och alla träden utvecklades så dåligt att de
kasserades 1957.
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1950 påbörjades en undersökning med syftet att jämföra liggande träd med upprätta. De
planterade ut ettåriga träd av 22 olika sorter på A2 grundstammar. För varje sort planterades
ett vanligt upprätt och ett liggandes i 30 grader som markspaljée. Under de liggande träden
sattes träställningar med uppspänt hönsnät som grenarna kunde fästas på med lagom avstånd
från varandra (se bild 13). Strax efter planteringen skars de liggande träden ner till en
halvmeters längd vilket gjorde att de sköt kraftigt med skott under sommaren som
avmognade innan frosten kom. Även de upprätta träden fick stöd. Under hösten 1950 mättes
skottillväxten på alla träden, i snitt var de upprättstående trädens skottillväxt 20 cm längre än
de liggande trädens. Våren 1951 konstaterades dock att de liggande träden hade klarat
övervintringen något bättre, även om alla träden var mer eller mindre frostskadade. De
liggande träden var även snabbare på att komma igång med vegetationen och blomningen
under våren. Trädgårdsmästarna beskar endast döda eller skadade grenpartier. Kommande
vintrar fortsatte de liggande träden visa sig härdigare än de upprätta. 1958 ansågs alla de
upprätta träden vara i så dåligt skick att de kasserades. 1954 skördades äppelträden för första
gången. Skörden ökade successivt och var som störst 1960 då även blomningen hade varit
mycket riklig. Av alla träden var det bara två av de upprätta sorterna som satte frukt medan
14 av de liggande träden gav frukt. Högst avkastning fick de från paradisäpplet ‘Ersta’, men
fruktkvaliteen ansågs bäst hos sorten ‘Grenman’. Detta försök avslutades 1961 (Larsson,
1963).

Bild 13. Krypande fruktträd ur försöket med liggande fruktträd “mark spaljée”
jämfört med upprätta som startade 1950 i Öjebyn. Fotografi ur Göteborgs handels- och
sjöfarts-tidning 1952.

1952 skrev Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning att försöksodlingarna i Öjebyn hittills gett
mycket goda resultat. Framför allt var det de engelska äppelsorterna som visat sig lämpliga
för odling på nordliga breddgrader. Kvaliteten på de krypande äppelsorterna ansågs inte de
bästa och det planerades därför att de skulle korsa dem med bl.a. ‘Transparent Blanc’ och
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‘Säfstaholm’. På Öjebyn var trädgårdsmästarna och forskarna dock överens om att härdighet
måste vara deras första prioritet (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning,1952). Assistent
Fernqvist berättade dock att dessa “kravlande korsningar” testades hos lokala villaägare och
att även de fick gott resultat (Dagens Nyheter, 1952). I Öjebyn gjordes även försök med
körsbär och päron men dessa misslyckades (Hudiksvallstidningen, 1952).

1952 rapporterar Erik Brundell till aftonbladet att försöken i Öjebyn har gått bra och att han
trodde att de snart skulle ha ett svenskt krypande fruktträd som skulle bli allmänt planterat i
Norrland (Aftonbladet, 1952). Brundell skrev även att om det skulle ske fruktodling i
Norrbotten så var markspaljéer den enda möjligheten. Dessvärre skulle gemene man aldrig
kunna klara av skötseln av varken spaljéer eller stamträd (Brundel; Ferlenius, 1954). Idag
finns inga träd kvar i Öjebyn (Huynh, 2022).

2.4.4 Besök från Ryssland

Bild 14. Ryska forskare på besök i Luleå. Fotografi ur Norrskensflamman 1950.

Sommaren 1950 kom de sovjetryska professorerna Stoletov, Glousjenko, Baranov och
Beroslav, på besök i Luleå (se bild 14). Innan besöket hade de deltagit vid den internationella
botanistkonferensen i Stockholm. Professorerna höll en presskonferens och en föreläsning om
den ryska växtforskningen. Under professor Stoletovs föreläsning diskuterades användningen
av de ryska metoderna och deras erfarenheter i Norrbotten. Man diskuterade även de
krypande äppelodlingarna i Älvsbyn och lulebon Bohnsack berättade om sina egna
undersökningar av Mitjurins, en auktoritet inom rysk fruktträdsodling, metoder som ledde till
framtagandet av härdiga äppelträd. Kontakter knöts efter föredrag mellan professorerna och
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de Norrbottniska odlarna som alla hoppades skulle leda till fruktbärande resultat inom
utvecklingen i frukt-, bär- och grönsaksodling i de norrbottniska bygderna. I tidningen står
det också att de skulle besöka Öjebyns försöksstation under sitt besök (Norrskensflamman,
1950).

2.5 Krypande fruktträd i Västerbotten
I västerbotten gjordes försök i Röbäcksdalen, här testades de polska grundstammarna P och
det ryska B9 när de var helt nya (Larsson, 1979). Våren 1948 skulle det påbörjas provodlingar
av krypande fruktträd i Vilhelmina. (Göteborgs Handels- och sjöfartstidning, 1948).

2.6 Krypande fruktträd i Jämtland
Trädgårdskonsult Per Zetterström, som fått i uppdrag från Nilsson att bedriva de statliga
försöksstationen i Odensala, skrev om de krypande fruktträden 1954. Zetterstöm skev att de
ännu inte funnit den rätta trädtypen, men att övervintringen och fruktutvecklingen generellt är
bättre för krypande fruktträd än både stamträd och vanliga spaljeträd (Zetterström; Ferlenius,
1954).

2.6.1 Odensala
I början av augusti 1947 anordnades en pressresa till den då nya plantskolan i Odensala, söder
om Östersund, av Jordbrukets Upplysningsnämnd (Söderhamns tidning, 1947). Pressen bjöd
in från Sverige och Danmark, men även Dr. George Frostenson från Amerikanska Legationen
och J. A. van Haaften från den Nederländska Legationen visade stort intresse och var på plats
(Svenska Dagbladet, 1947). Under pressresan intervjuades Zetterström vilket ger en inblick i
hur lite de visste om de ryska odlingsmetoderna:

“Idén till de krypande fruktträden är rysk, sade konsulent P. Zetterström vid
demonstrationen, men utförandet svenskt. Vi vet uppriktigt sagt inte i detalj hur ryssarna
går till väga, men under en följd år har vi i odensala prövat en metod, som jag själv
utexperimenterat. Våra plantor är nu treåriga, och hittills har allt gått väl i lås enligt vår
hemmagjorda metod. Men tidigast om fyra år kan man räkna med, att träden skall bära
frukt, och inte förrän 1955 kan vi säga, om vi lyckats eller misslyckats. Det är sålunda ett
arbete på lång sikt. Men så stort uppseende världen över som de Sibirien praktiserade ryska
fruktodlingsmetoderna väckt, har man varit enig om, att det åtminstone borde
experimentellt prövas här i Sverige.” (Svenska Dagbladet, 1947).

Även Arbetartidningen skrev om pressresan. De kunde berätta att plantskolan drevs av
Hushållningssällskapet, som hade som mål att hitta härdiga växtsorter av äpple, plommon och
persika. Det gjordes försök med krypande äppelträd som byggde på erfarenheter från den
“sovjetryska trädgårdsodlingen”. De äppelsorter som användes på plantskolan var ‘Melba’,
‘Stenbock’, ‘Suislepper’ och ‘Wealthy’. Det står också att de beskar och band kronan för att
tvinga den att utveckla sig vid marken. Det här var bland de tidigaste försöken och
hushållningssällskapet visste inte hur det skulle ta sig, men hoppades på tillfredsställande
resultat eftersom “härdigare fruktsorter, som motstår kölden, är något man i Norrland ivrigt
väntar på” (Arbetartidningen, 1947).
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I Odensala testades två olika krontyper. Den ena med regelbundet utdragna grenar i kronan
och den andra mer “vildvuxen” som beskars olika hårt. De använde tre olika grundstammar
(Svenska Dagbladet, 1947).

Bild 15. Pressresan till odensala försöksstation. Fotografi ur Svenska Dagbladet 1947.

2.7 Ytterligare försök
I Falu-Kuriren Fredag den 20 Juni 1947 dokumenterades de nya fruktträdsodlingarna i
Norrland, inspirerade av metoder från Sibirien. Träden har tidigare varit importerade från
Sibirien men under våren 1946 har svenska sorter planterats på Abisko turiststation i
norrbotten, Lycksele i Västerbotten, Tuna i Medelpad, samt i Ångermanland, och flera ställen
i Dalarna (Falu kuriren, 1947). Den 30-e Augusti skriver även Västernorrlands Allehanda om
försöksodlingarna och om att de ska utökas till Östersund och de kallaste regionerna vid
Norska gränsen. Nu skulle försöken även omfatta frosthärdiga päron, körsbär och plommon
(Västernorrlands allehanda, 1947).

Det är också nämnvärt att Viktor Trajkovski, f.d. chef på avdelningen för växtförädling vid
SLU Balsgård, under 80-talet försökte återuppta konsten att odla krypande fruktträd på
Balsgård. Dessa träd kallades “Hängande sibiriskt” och växte naturligt “mer krypande” på
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grund av en mutation. Sorten heter Podzneziek och skulle tack vare sitt växtsätt vara mer
lämpat för snörika områden. Hilde Nybom, f.d. forskare på SLU Balsgård, berättar vid
mejlkorrespondens att Trajkovski fått frön av denna sort som de sådde ut varav ungefär
hälften av avkommorna hade det krypande växtsättet. De odlade en selektion med
smeknamnet ‘Mascha’ (se bild 16), vilka kasserades eftersom fruktkvalitén var dålig. Nybom
reflekterar över att “frukten var stor, men ganska ful, lösköttig och hade intetsägande syrlig
smak” hon är även mån om att poängtera att det är hopplöst att rensa ogräs under liggande
träd (Nybom, 2022).

Bild 16. “Mascha liggande”
Fotografi av Hilde Nybom u.å
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3. Diskussion
Målet har varit att undersöka odlingsmetoderna för krypande fruktträd, dess historia och
utbredning i norra Sverige under 1940-60, för att dokumentera och bevara odlingsmetoden
för framtiden.

- När började man odla krypande fruktträd i Sverige, av vem, varför och i vilken
utbredning?

- Vilka metoder för odling av krypande fruktträd användes i Sverige?
- Varför slutade man odla krypande fruktträd i Sverige?

3.1 Fruktträdens historia
Under min undersökning har jag funnit en större inblick i odlingsförsöken av krypande
fruktträd än jag vågat hoppas från början. I de arkiverade dagstidningarna är det enkelt att
följa utvecklingen mellan 1945-1955, då det var en nationell angelägenhet som till och med
rikstidningarna rapporterade om. I tidningarna skrivs det ytligt om hur odlingen av krypande
fruktträd gick till, men det går att utläsa mycket om hur länge, vilka platser och vilka
personer som var inblandade. Mina resultat visar att det gjordes vetenskapliga odlingsförsök
på tre olika odlings stationer i Sverige, dessa kallades Öjebyn, Vittjärpsgården och Odensala.
Det starka statliga initiativet berodde på att en fjärdedel av fruktträden i Sverige frusit ihjäl
under kallvintrarna 1939-1942. I tidningsarkiven går även att finna att odlingsförsök gjorts på
ytterligare sex platser i Sverige men deras omfång har inte dokumenterats. Odlingsförsöken
som gjordes av trädgårdssällskapet i Älvsbyn har fått en central roll i min undersökning
eftersom det är det första och mest väldokumenterade försöket i Sverige. Under min
undersökning har jag funnit Älvsbyns koppling till de ryska forskarna, där prof. Schitt varit
den främsta kunskapskällan, men även forskarlaget som besökte Luleå 1950.

Öjebyn, som finns kvar ännu idag, har mycket av sitt material intakt. Både Odensala och
Vittjärpsgården är det däremot svårt att hitta bakgrundsinformation om. Det sista svenska
försöket var det i Öjebyn som pågick ända fram till 1961. Med bara 20 år i bruk mellan 1940
och 1960-talet, och utfört på så få platser blir krypande frukträd inte mer än en parentes i den
Svenska fruktträdsodlingens historia.

Jag har fortfarande inte kunnat få svar på vem det var som upptäckte odlingsmetoden först
och sådde fröet hos Älvsbyns trädgårdssällskap. Under undersökningens gång har jag funnit
rapporter i tidningen Hemträdgården om att det gjordes många studieresor till Finland i
början av 1940-talet, eftersom Finland hade förlorat en större andel träd än Sverige under
kallvintrarna i slutet av 30-talet. Jag har inga konkreta bevis på att idéen skulle fötts under
detta samarbete, men eftersom Finland tidigare tillhört det ryska tsardömets intresseområde
vore det inte omöjligt att de krypande fruktträden kommit denna väg till Sverige.
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3.2 Fruktträdens odlingsform
Utbytet mellan Älvsbyns trädgårdssällskap och prof. Schitt vid Moskvas lantbruksuniversitet
beskriver de olika odlingsformerna av krypande fruktträd “arktisk form” och “solfjäderform”.
I Älvsbyn testade man solfjäderformen men de statliga försöken i Öjebyn ledde fram till att
man skapade en tredje odlingsform som kallades “markspaljé”. Från resultaten av Öjebyns
försöksodlingar verkar markspaljé varit en god kandidat, med högre kvalité och skörd än de
upprätta träden som odlades i Öjebyn.

Trädens sibiriska ursprung och historia ger en klar överblick över odlingsmetodens
andvärbarhet och fördelar. Däremot är det svårt att jämföra det svenska med det sibiriska
resultatet, på grund av de olika förutsättningar i utförandet. I Sverige letade forskarna efter
härdiga träd som gemene man kunde odla, inte för kommersiell fruktodling med maximal
produktion som i Sovjetunionen. Eftersom målet var härdiga träd som klarade sig i det
svenska klimatet förstår jag det som att de lagt mindre tid på att skapa varma mikroklimat,
genom läplantering och vindtunnlar, samt att forskarna gjort mindre för att skydda dem
vintertid. I Sverige fanns inte behovet av att kunna odla äpplen i samma mån som i Sovjet, vi
kunde odla frukt som äpplen, päron och körsbär i södra Sverige och importerade andra
frukter som apelsin. Därför drar jag slutsattsen att den Svenska Staten la mycket mindre tid
och resurser på odlingsformen än Ryssland.

3.3 De krypande fruktträdens nedfall
Idag finns inga av de krypande fruktträden från platserna jag undersökt kvar. För Öjebyn
finns ett slutdatum för försöket med krypande fruktträd, men det saknas anledning till varför
de valde att sluta använda odlingsmetoden. Eftersom försöken var lyckade, både i härdighet
och skörd, jämfört med stamträd är det svårt att avgöra varför man slutade. Det finns flera
tänkbara förklaringar:

- Träden kan ha frusit ihjäl en extra kall vinter.
- Det kan ha ansetts för olönsamt gentemot att transportera frukt från södra Sverige och

import av billigare frukt från andra länder.
- Det var för krångligt att sköta om trädet, mycket jobb med spaljering, ogräsrensning

och täckning med duk.
- En härdigare grundstam för upprätta träd som anses lättare att sköta utvecklades. T.ex

grundstammen A2 testades i Öjebyn och ansågs fullhärdig, samt utvecklingen och
spridningen av de polska grundstammarna (P) och de ryska (B).

Det är omöjligt att veta hur mycket svenskarna fick lära sig om odlingsmetoderna från
Sovjetunionen. Det framgår inte heller hur länge kontakten med Sovjetunionen höll. När
Viktor Trajkovski plockar upp kontakten igen på 80-talet var de statliga försöksstationerna i
Norra trädgårdsdistriktet redan avskaffade. Därför vet jag inte om någon höll sig uppdaterad
inom ämnet i Sverige, medan Ryssarna förfinade teknikerna eller om de gav upp kontakten
redan under början av 50-talet. Hade jag funnit dokumentation från Dr P Åkerbergs resa till
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Sovjet under slutet av 40-talet hade det kunnat ge mer information om detta, men någon
sådan har jag inte funnit.

Även om träden varit fullhärdiga anses dvärgträd vara kortlivade. Eftersom det inte finns
några kvar att hitta och det är ont om dokumentation går det inte att avgöra om träden dött av
ålderdom eller dålig härdighet. Det ter sig naturligt att kunskapen om odling samt beprövade
hantverksmetoder följer trädens korta livsspann så länge dessa inte blir allmänt vedertagna
och spridda. Med tanke på att metoden betraktades av trädgårdskonsulten Brundell som
alltför komplicerad för allmänheten är det inte konstigt att odlingsmetoden aldrig får allmän
spridning. Att träden inte finns kvar gör också att det inte går att utgå ifrån dem för att
undersöka odlingsmetoden.

Om någon skulle vilja odla krypande fruktträd idag skulle de finna att all beprövad erfarenhet
ha gått förlorad, eftersom varken träd eller människor som jobbat med dem inte längre finns
med oss. Beprövad erfarenhet växer fram ur erfarenheter som prövas, delas, diskuteras,
dokumenteras och kritiskt granskas (SPSM, 2020). I min undersökning har jag främst funnit
ytliga beskrivningar av hantverksmetoder skrivna av journalister vilka inte skulle räcka för att
återskapa försöken. På Öjebyns försöksstation gjordes det utförligare dokumentation, vi får
veta vad odlings förutsättningarna var, hur de gick tillväga och vad resultatet blev. Eftersom
liknande material saknas från de andra försöksodlingarna och Älvsbyns trädgårdssällskap går
det inte att jämföra resultaten för att utveckla metoden eller finna gemensamma nämnare för
lyckade försök. Utan beprövad erfarenhet och dokumentation försvinner den vetenskapliga
grunden och metoden blir ett minne, kuriosa från en annan tid. Den som vill testa odla
krypande fruktträd idag står därför inför att göra om vissa av misstagen som de första svenska
provodlarna gjorde under 40- och 50-talet.

Man säger att man dör när ingen minns en längre, detta verkar gälla även odlingen av svenska
krypande fruktträd.

Med detta arbete har jag velat återuppliva minnet av odlingsmetoden och dess lila parentes i
den svenska fruktodlingens historia.

Jag tror det finns mycket mer att lära sig om odlingsmetoden från ryssarna för den som är
nyfiken eller finner ett nytt syfte för odlingsmetoden. Om jag hade fått chansen att gå vidare
med arbetet skulle nästa steg vara att intervjua en rysk odlare som fortfarande jobbar med de
traditionella metoderna för krypande fruktträd.

3.4 Förslag på framtida undersökningar
I mitt arbete har jag stött på många kunskapsluckor som varit närliggande men inte direkt
aktuella i mitt arbete. Därför vill jag föreslå undersökningsämnen som skulle bidra till att
bevara kunskapen kring fruktodling som utvecklats i Norrland under de sista 100 åren.

Det finns inget övergripande arbete om äppelträdets historia i Norrland. Det vore värdefullt att
undersöka hur odlarna påverkats från Finland, och vad som hände efter de krypande
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fruktträdodlingarna, samt hur gick utvecklingen från att inte kunna odla överlevande träd till
dagens kommersiella fruktodlingar (t.ex äppelodlingen i Böjern). Trädgårdsmästarna som var
med och utvecklade dessa träd och odlingsmetoder borde i viss mån finnas kvar och gå att
intervjua.

Det vore även ett spännande att undersöka Öjebyns historia som försöksstation i Norrbotten.
Det vore värdefullt att intervjua de få som finns kvar utav dem som var med och startade
försöksstationerna innan de går bort. Det finns även andra personer med anknytning till
äppelträdets nordliga historia. Framför allt telegrafist Ringius som odlade ohärdiga fruktträd i
sin trädgård i Piteå. Det finns mycket att läsa om honom i de arkiverade dagstidningarna från
slutet av 1800-talet på kungliga biblioteket för den nyfikne.

I ett samtal med Leif Blomqvist berättade han att det finns en hobbyodlare som fortfarande
odlar krypande fruktträd ungefär 10 mil norr om polcirkeln. Blomqvist har inte kunnat
komma på hens namn men hade jag kunnat få kontakt med denna person så skulle detta arbete
kunnat vidareutvecklas med mer information om hantverksmetoderna för krypande fruktträd.
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4. Sammanfattning
I Sverige provade man att odla krypande fruktträd under 40- och 50-talet i Sverige som en
åtgärd för att härdigare träd som klarade det Svenska klimatet efter att ungefär en fjärdedel av
alla Sveriges äppelträd frusit ihjäl under 1939-42. Idag är det få som minns att vi odlat
krypande fruktträd i Sverige men under 40-talet trodde forskarna att odlingsmetoden skulle
revolutionera den norrländska fruktträdodlingen vilket både de lokala tidningarna och
rikspressen rapporterade flitigt om försöken. De viktigaste försöksstationerna för odling av
krypande fruktträd visades sig vara Odensala i Jämtland och Öjebyn i Norrbotten.

Älvsbyns trädgårdssällskap var först med att testa att odla krypande fruktträd i Sverige. Det
skrivs utförligt om deras ideer och försök både i lokaltidningarna och på riksnivå, vilket visar
på att det var en nationell angelägenhet. Tyvärr saknas utförligare dokumentation över hur
träden sköttes, eller vart de stod, samt hur det gick i längden.

Dokumentationen kring krypande fruktträd vid de olika försöksstationerna varierade mycket.
Vid Odensala försöksstation finns bara påbörjandet av försöken dokumenterat och vi vet inte
om försöken blev lyckade eller inte. Hur det gick på Vittjärvsgårdens försöksstationfinns
dokumenterade eftersom träden dog redan efter första året. Endast Öjebyn har detaljerad
dokumentation om växtplatsen och någorlunda detaljerad beskrivning över de
hantverksmässiga metoderna. Försöken i Öjebyn var lyckade och träden gav större skörd än
de uppstammade träden, men vad som hände efter att försöken avslutade är inte
dokumenterat. Idag finns inga träd kvar på försöksstationen och metoden spred sig aldrig till
allmänheten.

För att förstå odlingsmetoden på djupet har jag även undersökt vad det finns för rysk
forskning och källmaterial att tillgå. Ryssarna har dokumenterat utvecklingen av
odlingsmetoden mycket detaljerat och odlingsmetoden är idag allmänt använd. Ryssarna har
fortsatt odlade krypande fruktträd sedan 30-talet och gör det än idag, trädens finns både i
kommersiella odlingar och hos hobbyodlare.
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Hanh Huynh, ur Öjebyns privata samling.

Bild 8. Vy över rysk fruktträdgård, planterad med liggande fruktträd.
Fotografi ur Fruktodlaren 1946

Bild 9. P.M Lind med krypande fruktträd i Älvsbyn. Fotografi ur Arbetartidningen 1947.

Bild 10. Trädplantering. Fotografi ur Norrskensflamman 1949.

Bild 11. Solfjäderformat krypande fruktträd i profil. Fotografi ur Hemträdgården 1946.

Bild 12. God fruktsättning. Fotografi ur Hemträdgården 1946.

Bild 13. Krypande fruktträd ur försöket med liggande fruktträd “mark spaljée”
jämfört med upprätta som startade 1950 i Öjebyn. Fotografi ur Göteborgs handels- och
sjöfarts-tidning 1952.

Bild 14. Ryska forskare på besök i Luleå. Fotografi ur Norrskensflamman 1950.

Bild 15. Pressresan till odensala försöksstation. Fotografi ur Svenska Dagbladet 1947.

Bild 16. “Mascha liggande”. Fotografi av Hilde Nybom u.å
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