
Källa, exempel:  
Priskurant öfver frösorter och trädskolealster från trädgårdsföreningen i Örebro, 1901. 

Cucumis sativus ’Arboga’ 
 
Sverige 
 

Beskrivning: ’Arboga’ eller 
’Arboga vit’ räknas som 
drivgurka. Gurkorna är som 
fullväxta ca 20 cm långa och 
ganska trinda. Färgen är hos 
fullmogna gurkor vit. Innan 
de är fullmogna kan de ha en 
limegrön färg. Fröhuset är 
relativt litet. I stadiet runt 10 
cm är de nötiga och goda i 
smaken och mycket lämpliga 
till råkost eller att syra. I 
senare stadier är de lämpliga 
för syltning.  

 
NGB-nummer: 24770 
 
Historia och bevarandevärde: En svensk gurka med lång odlingstradition men okänt 
ursprung. Enligt vissa uppgifter ska sorten ha funnits på 1800-talet men det är svårt att 
belägga. Men 1901 har Trädgårdsföreningen i Örebro med den i sin frökatalog och det är 
troligt att den fanns i odling innan dess. Fram till 1920-talet var den vanligt förekommande 
även i andra frökataloger och beskrivs också i vissa trädgårdsböcker som lämplig gurka för 
odling i drivbänk. En obekräftad uppgift gör gällande att den odlades för hovets räkning. Den 
nämns så sent som under 1950-talet, men försvann sedan helt. I början på 2000-talet 
återfanns den i genbanken i Gatersleben i Tyskland. 
 
Odlingsanvisning: Denna gurka kan växa i växthus och på höjden, men bäst blir de på 
marken i drivbänk. I södra Sverige kan de växa på friland i skyddat läge. Det är lämpligt att 
förkultivera plantorna då de är mycket frostkänsliga. Jorden bör vara kraftig och gärna 
lerjord. Gurkor trivs bra med marktäckning. Frukten blir också renare då. En stor variation i 
temperatur mellan natt och dag samt brist på vatten, kan göra gurkorna beska. Beskheten 
brukar vara störst närmast skaftet. Arbogagurkan behöver pollineras för att utveckla frukter. 
I växthus kan de behöva hjälp med pollineringen. 
 
Finns att få tag på: Tillgången är begränsad. Fler utsädesodlare behövs. 
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