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SKÖNNINGARED. – Det 
ska dofta som när man 
kommer upp på en 
vind där man förvarar 
äpplen över vintern, 
säger Torbjörn Jonsson 
och ler.

Han talar om sin och 
frugan Maud Hjorts 
planer på att producera 
äppelbrännvinet Calva-
dos. Det ska dofta sött 
och tungt av äpplen när 
man öppnar en flaska 
gjord på frukt från den 
egna odlingen utanför 
huset strax norr om 
Älvängen.

Det har börjat smått med 
200 äppelträd utanför huset 
och till slut ska 10 000 träd 
ge tillräckligt med frukt för 
att Ale ska få ett eget Calva-
dos-märke, det första i Sveri-
ge. Men det är långt kvar till 
att de kan öppna sin första 
flaska. 

– Vi har börjat med Ingrid 
Marie, Lobo, Discovery och 
Aroma, söta äppelsorter som 
vi kan sälja som närprodu-
cerat i livsmedelsbutiker-
na, berättar Torbjörn Jons-
son. Nästa år planterar vi yt-
terligare 300 träd och då blir 
det inga ätäpplen utan beska 
sorter som vi kan göra cider 
och Calvados av.

Utanför huset i Skönning-
ared står de dvärgväxta äpple-

träden i prydliga rader. I etap-
per ska Torbjörn och Maud 
fylla hela deras mark ner 
till Grönån på andra sidan 
Skepplandavägen. 

Drömmen om en äppel-
gård har det äkta paret haft i 
sex år. Att det just blev äpplen 
är mest en slump. Mauds 
syster bor i Kivik och efter att 
de kört runt i det skånska äp-
pelriket fick de idén att börja 
med äpplen själva. 

– Vi tittade på varandra och 
sa bara JA, säger Torbjörn.

– Det här är bådas dröm 
tillsammans, fortsätter 
Maud.

Båda 
två 
kommer 
ur-
sprungli-
gen från 
Norr-
land. 
Efter 
många 
år i Göteborgs innerstad flyt-
tade de till Ytterby och där-
efter hittade de sin perfekta 
plätt jord i Skönningared. De 
jobbar heltid och finansierar 
sitt äppelprojekt med sina 
löner. Inte förrän de 10 000 
träden är på plats räknar de 
med att det kommer att löna 
sig.

Nu vill de nischa sina 
äpplen som en lokal produkt 
och sälja främst i Västsverige. 
Innan första Calvados-flas-

kan är klar finns det mycket 
man kan göra på äpplen.

– Vi vill ha en gårdsbutik 
där vi kan sälja till exempel 
chutney och must. Vi gjorde 
äppelkola häromdagen, den 
blev jättegod, säger Tor-
björn.

För att tillverka brännvi-
net krävs först och främst till-
stånd eftersom det är en al-
koholhaltig produkt. Sedan 
ska äpplena pressas till cider, 
jäsas, destilleras och lagras 
på ekfat. Därtill krävs en hel 
del experimentering med de 
olika äpplesorterna så att de 
får fram precis rätt smak.

– Vi ska 
försöka få 
ett samar-
bete med 
någon 
annan 
som har 
ett de-
stillat så 
vi slipper 

den stora investeringen, säger 
Torbjörn. Lagringen på ekfat 
har vi här på gården.  

Det kommer dröja några 
år innan Ale har en Calva-
dos. Men när allt är ordnat 
och igång kan det bli upp 
till 50 000 flaskor per år från 
Skönningared. 

– Vi vill få fram en flaska 
med distinkt design, utseen-
det är jätteviktigt, kunder-
na faller för snyggt desig-
nade flaskor säger Maud. Vi 

skulle vilja ha ett äpple inblåst 
i botten av flaskan, men vi får 
se vad glastillverkarna säger 
om det.

Därtill gnuggar Torbjörn 
och Maud geniknölarna för 
fullt just nu får att hitta ett 
bra namn på brännvinet.

– Namnet Calvados är va-
rumärkesskyddat så egent-
ligen får vi inte använda det 
ordet. Destillat av Calvados-
karaktär är den korrekta be-
nämningen, säger Torbjörn. 

– Vi har varit inne på ett 
mycket göteborgskt namn: 
Kal vadå, fortsätter Maud 
och skrattar.

De 200 träden som plante-
rades i maj i år har redan fått 
många äpplen, till Torbjörn 
och Mauds förtjusning. 

– Nu när vi inte ha så 
många träd så har jag en per-
sonlig relation till varje träd, 
säger Maud.

– Det är som våra små be-
bisar. Det är meditativt och 
avkopplande att gå och vattna 
och ansa, plocka löss, fortsät-
ter Torbjörn. Man kan inte 
säga till ett träd att nu ska äpp-
lena vara mogna på måndag. 
Äpplena håller inte deadline 
och det är skönt att få bort 
tidjakten. Resten av livet är 

så inrutat men det här bryter 
totalt, det får ta den tid det 
tar, säger Torbjörn.
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Maud och Torbjörn ska fylla dalgången Maud och Torbjörn ska fylla dalgången 
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CALVADOS
Calvados är ett äppelbrännvin 
från Normandie i Frankrike. För att 
göra calvados behöver man söta, 
bittra och syrliga äpplen. Calvados 
kan drickas till kaffet, som cock-
tail, som long drink eller bara med 
en isbit i.

Källa: Vin & Sprit AB

”Våra små bebisar”, säger Maud Hjort och Torbjörn Jonsson ömt om de första äpplena från odlingen. Än så länge är det bara 200 träd och varje träd blir noga ompysslat.    
               Foto: Allan Karlsson

Torbjörn Jonsson och Maud Hjort har dille på äpplen. 15 eller 16 olika sorter ska de ha när 
alla tusentals träd är på plats om några år.

De jobbar heltid och finansierar 
sitt äppelprojekt med sina löner. 
Inte förrän de 10 000 träden är 
på plats räknar de med att det 

kommer att löna sig.


