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'Oster' er en norsk sort. Den ble oppdaget omkring 1915 hos Hans Eide, 
Ostereidet, blant trær innkjøpt som Sävstaholm. Den ble spredt omkring 1930 
fra Magnus Eides planteskole, Ostereidet. Det er en aktuell tidligsort for 

kyststrøk. 

Treet er svaktvoksende med rund til utbredt krone og hengende greiner. Det blir lite til middels stort. Treet 
begynner å bære tidlig og etter hvert rikt og årvisst. Sorten er uvanlig sterk mot frukttrekreft og skurv. 

Ofte sur smak 
Frukten er middels stor og oval med rundt tverrsnitt. Den har grønngul grunnfarge med rødstripete 
dekkfarge, ofte over hele frukten. I gode år får eplene sterk rød dekkfarge på solsiden. Eplet har hvitt, løst og 
saftig kjøtt. Smaken er ofte i sureste laget, men under gunstige forhold kan kvaliteten bli god.  

Høstetiden og modningstiden er i siste halvdelen av august. Eplene har kort holdbarhet og brukes mest som 
bordfrukt. 

 

Filippa 
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'Filippa' er en dansk sort. Frøken Filippa Johannsen, datter av en skolelærer i 
Hundstrup på Fyn, sådde rundt 1880 noen eplekjerner av en ukjent sort i en potte. En 
av plantene fra eplekjernene ble mortreet til denne sorten. Den ble beskrevet i 1893 

og fikk navn etter Filippa Johannsen. Mortreet ble fredet i 1937 etter flytting til skolehagen i Hundstrup i 
1910. Treet står fremdeles i skolehagen. Det ble raskt spredd i Skandinavia og kom til Norge omkring 1890, 
men først i begynnelsen av 1900-tallet ble den mer kjent og plantet. 

Treet har middels kraftig vekst med tynne og ofte noe hengende greiner. Det danner en bred krone av 
middels størrelse. Treet begynner å bære middels tidlig med middels god avling. Etter hvert har det vanligvis 
rik og årviss avling. Treet er motstandskraftig mot soppsykdommer, men er noe utsatt for monilia i 
nedbørrike strøk. 

Sterk lukt 
Frukten er middels stor og valseformet til kjegleformet. Den er ofte skjev og uregelmessig. Eplene har en 
grønngul til hvitgul grunnfarge. På solsiden har det ofte røde flammer eller marmoreringer. Eplet har små 
tydelige skallpunkter, på solsiden med hvitt eller rødt omkring. Skallet er tynt, glatt og noe fettet, med glans. 
Eplene har en sterk lukt. Kjøttet er hvitt og fint, sprøtt og saftig med en søt og noe syrlig særpreget smak og 
aroma. Frukten kan angripes av gloeosporium (kjølelagersopp). 

Sorten kan høstes fra midten til slutten av September. Modningstiden er fra november til desember og 
eplene kan lagres ved lavere temperatur enn mange andre sorter (2° C) og holder da betydelig lenger. Sorten 
brukes mest som bordfrukt og er en aktuell sort for privathager. 

 

  



Bramley's Seedling 
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Bramley's seedling er en engelsk sort, der den skal være framkommet hos 
skomaker Bramley i Southwell i Nottinghamshire. Et planteskolefirma i 
området produserte trær og spredde sorten til engelske fruktdyrkere fra 
1876. Til Norge kom sorten omkring 1900. 

Som husholdningsfrukt til matlaging har Bramley's seedling i lange 
perioder vært høyt verdsatt. Eplene har sur smak og de færreste synes det er godt å spise. Eplene har svært 
lang holdbarhet, og kan ligge til mars - april uten å miste nevneverdig kvalitet.  

Foto: Finn MågeEplene er store, regelmessige og flatrunde i formen. 
Skallet er glatt, glansfullt og voksaktig. Grunnfargen er grønn, men kan av 
og til slå over i gulgrønt, på solsida ofte med brunrøde flammer. Kjøttet er 
lys gult med et tydelig grønnaktig strøk nærmest skallet. Sorten er svært rik 
på C-vitaminer. 

Sorten modnes godt og gir årvisse og store avlinger i gode fruktstrøk på 
Øst-, Sør og Vestlandet. Treet blir nokså stort og krever mye plass.  

 

Belle de Boskoop 
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'Belle de Boskoop' er en hollandsk sort. Med stor sannsynlighet er sorten 
identisk med en sort som ble dyrket lenge i nærheten av Ütrecht, og som 
hadde mange synonyme navn, bl.a. 'Reinette de Boskoop', 'Reinette de 
Monstreuse', 'Reinette de Montfort' og 'Schone van Boskoop'. 

Sorten skal være framkommet av et sideskudd fra en frøstamme, og er tatt fram av den hollandske 
pomologen K.J.W. Ottolander i Boskoop i 1856. Sorten ble etter hvert mye plantet over store deler av Nord-
Europa. Hoveddyrkingsområdet var Holland og Tyskland, men også i Sverige og Danmark ble den mye 
dyrket. I Norge har den vært kjent siden ca.1890, men den har vært lite dyrket. 

En rød mutant; 'Rød Belle de Boskoop', oppsto i Danmark omkring 1950. 

Treet har kraftig vekst, gjerne med noe utsperrede greiner, og det får gjerne ei brei, flat krone. Treet blir stort 
og bør podes på svake grunnstammer. Trærne begynner å bære frukt middels seint, og gir etterhvert middels 
god avling. Sorten har en tendens til vekselbæring. 'Belle de Boskoop' er ikke særlig mottakeleg for 
soppsykdommer. 

Holder seg til våren 
Sorten er ikke spesielt vinterherdig, og den krever lang og varm vekstsesong for å gi kvalitetsfrukt. Eplet 
er stort, rundt valseformet, og mer avrundet mot beger enn mot stilk. 

Grunnfargen er grålig grønngul, seinere brungul. Større eller mindre deler av frukten kan være dekket av 
gulgrå rust. På solsiden får eplet ofte flammet eller stripete rødfarge. Mutanten 'Rød Boskoop' har mer eller 
mindre stripet rødfarge over hele overflaten. Skallet er tykt, tørrt og ikke fettet. Fruktkjøttet er blekt gult, 
fast, og noe saftig. Eplet har svak søt, overveiende syrlig smak, men med krydret, fin aroma. 

Eplenene høstes isiste halvdel av oktober, og de kan brukes fra desember til langt fram på våren. 


