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Förord

Förord
I den här e-boken får du läsa mer om en frukt som var rätt ovanlig
i Sverige i början av 1900-talet.
Du får flera intressanta ananas-anekdoter samt en kortfattad beskrivning av hur odlingen sker och hur ananasen kom hit till Europa.
Den här texten publicerades ursprungligen år 1927 i tidskriften
”Varifrån få vi det? Något om de viktigaste produkter, som vi få
från kulturväxterna” med rubriken ”Ananas”.
Texten och bilderna publicerades anonymt.
Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den
mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi
kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.
I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt
utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar
har behållits.
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Kapitel 1 – Ananas

Varifrån
får vi...
ananas?
Den här texten publicerades ursprungligen år 1927 i tidskriften ”Varifrån få vi det? Något om de viktigaste produkter, som vi få från kulturväxterna” med rubriken ”Ananas”.
Texten och bilderna publicerades anonymt.

H

ur smakar ananas? En dag för omkring 125 år sedan satt
kung Fredrik Vilhelm III av Preussen och hans gemål, drottning Lovisa, vid middagstaffeln ute på ett av de kungliga

lustslotten. Desserten bestod denna dag av ananas, vilket vid denna
tid var något högst ovanligt i Europa. Det höga paret råkade i dispyt
om hur den nya frukten i grund och botten smakade. Drottningen påstod bestämt, att den smakade som smultron, medan däremot kungen
ansåg, att smaken närmast påminde om ett visst slags äpplen. Då de
icke kunde komma överens, läto de hämta in en bondpojke, som just
gick förbi på vägen. Han skulle bli skiljedomare, ty han var åtminstone opartisk.
Med högst egen hand avskar majestätet en skiva ananas och räckte honom den. Pojken åt den utan att förändra en min.

»Nå, hur

smakar det?» frågade kungen. »Det var alldeles för litet — jag måste
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ha mer för att kunna säga det,» svarade den förhoppningsfulle unge
mannen. Kungen gav honom en skiva till, och detta upprepades, tills
han hade förtärt det mesta av frukten. Slutligen var han då färdig att
avgiva sitt omdöme. »Det smakar ungefär som leverkorv,» sade han
mycket allvarligt.
Vad är ananas? Smakat ananas ha ju de flesta, vare sig såsom
färsk eller inkokt; och det måste medgivas, att den smakar bra, även
om leverkorv knappt är det man först tänker på, när man får den i
munnen. Men vad är i själva verket ananas? En frukt, vill man ju gärna svara. Detta är icke alldeles riktigt, ty egentligen är ananas toppen
av fruktställningen.
Var få vi den ifrån? Ananas, vilken anses som en av de ädlaste
av alla frukter, har sin hemort i det tropiska Amerika, där invånarna kände till växten, långt innan européerna började invandra. Från
Amerika kom den till Java, och år 1599 till Europa, där den likväl
länge var en stor sällsynthet. Numera odlas den på öppen jord överallt i tropikerna, men för övrigt odlas den även inom de tempererade
zonerna, där den emellertid endast kan trivas i drivhus, och där den
fordrar mycken och omsorgsfull ans. Trots detta blir dock frukten
icke på långt när så smaklig som i sitt hemland.
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Kapitel 2 – Bild. Ananasfrukt.

Ananasfrukt.
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Kapitel 2 – Bild. Ananasskörd på Hawaii.

Ananasskörd på Hawaii. Odlingen
av ananas spelar en oerhört stor
roll på Hawaiiöarna, och den
årliga skörden har ett värde av
omkring 25 millioner dollar.
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Kapitel 2 – Bild. Kung Fredrik Vilhelm III av Preussen.

Hur smakar ananas? Kung Fredrik Vilhelm III av Preussen lät en
bondpojke avgöra spörsmålet, och denne förklarade, att det smakade som leverkorv.
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer
Fredrik Vilhelm III.
[1770–1840] Kung av Preussen från 1797 tills sin död år 1840
samt kurfurste av Brandenburg från 1797 tills 1806. Fredrik Vilhelms utrikespolitik slutade med katastrof när hans armé besegrades av Napoleon och kungen tvingades fly och avträda halva
sitt rike. Hans främsta insats var att knyta samman alla preussiska provinser genom att reformera tullarna. För oss svenskar är
Fredrik Vilhelm kanske mest aktuell som farfars mormors farfar
till kung Carl XVI Gustaf.

Java.
Den största ön i Indonesien. Det här är världens folkrikaste ö
med 145 miljoner invånare. Java är lite större till ytan än svenska
landskapet Lappland.

Drottning Lovisa.
[1776–1810] Drottning av Preussen genom sitt äktenskap med
kung Fredrik Vilhelm III. Var ett mycket viktigt stöd för maken,
som i många situationer var svag och obeslutsam. Två av hennes
söner blev tyska härskare; kung Fredrik Vilhelm IV av Preussen
och kejsaren Vilhelm I.
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Om du gillade den här e-boken
så kolla in våra deckare:
•Sherlock Holmes
•Filip Colllin
•Leo Carring
•Asbjörn Krag
•Auguste Dupin
•Dick Donovan
Mer info: www.klassiskadeckare.se

