191
0

Aker och äng
Far och jag har nyodlat hela ängsmarken, jag var 13 år första året vi
börja 1870 ... Far hade en häst för risten, den var gjord av trä, liknade
en plog fast endast en kniv (rist) som gick ner i jorden, och skar till lagom
bred Fårrar efter ögonmåttet, så kom jag efter med 1 par stora oxar för
plogen, en stor tung järnplog utan rist, av överums största sort med stor
bill och rakvass, billen måste vara ovanligt stor en 16 tum så den skar
ut hela fåren, eljest låg den ej i kull, det var löst sankt för dragarna,
oxarna var tunga så ibland gick hela benen åt, så buken slepa, eljest var
det vanligt, att det kom värmlänningar, 2 man 3 hästar och en ristpoj
ke som odlade upp ängs- och hagmarker. Men far hade ej råd att leja,
de tog omkring 20 kr. tunnlandet, det dikades vanligen samma år. Som
maren därpå harvades på plogfararna, kasta omkring dikestorven och
löpbrändes, sedan, på hösten såddes råg, som vanligen blev bra i rågen
såddes igen med timotej-frö .
DET

ÄR CARL-GUSTAF BERGLIND från Skultuna i Västmanland
som för pennan. Han tog över faderns gård i Böle by i Skultuna
på 1880-talet och han drev den till 1913 då han pensionerade sig
och arrenderade ut gården. Vi känner honom och hans jordbruk
väl, han förde dagbok praktiskt taget utan luckor alltifrån 1876
till strax före sin död 1942. Dessutom lämnade han flitigt uppgif
ter kring olika frågor till Nordiska museet.
Det Berglind berättar om i den citerade uppteckningen var del i
ett viktigt mönster. Det gällde omläggningen av de gamla odlings
systemen, där åkern huvudsakligen använts för brödsädsodling,
medan fodret växt på mindre intensivt kultiverade ängar. Foder- ·
markerna - ängar och beteshagar - sattes under plogen. I Väst
sverige hade mer av den sanka ängsmarken odlats upp tidigare
under 1800-talet, men i östra Sverige pågick uppodlingen av äng
en med särskild intensitet decennierna kring 1870. Nyodlingen och
växelbrukets frammarsch - centrala moment i den agrara revolu
tion som beskrivs i Band 3 av Det svenska jordbrukets historia fullföljdes och innebar just att ängen förvandlades till åker och att
djurfodret odlades där. Åkerns tillväxt betydde i sig att mark
utnyttjandet intensifierades. Mer arbetstid lades ner på att ut
vinna näring ur varje hektar jordbruksmark.
Men under den aktuella perioden tonar den tendensen alltmer
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Sanka ängar var vik
tiga fodermarker innan
de dikades ut och
sattes under plog. På
sätt och vis fick de
samma roll senare:
vallgrödor och foder
säd var det som odla
des mest på den nyupp
tagna marken. "Hö
bergsel på Sjöängen,
Sörmland", Olof
Hermelin 1882.

bort. "Naturliga" fodermarker, slåttermyrar och ängar minskar i
betydelse senare under mellankrigstiden också, men det beror inte
längre på att de förvandlas till åker. Om de inte betas tas de helt
enkelt ur drift. Nu koncentreras markutnyttjandet. Intensivt bru
kad mark behålls för jordbruksdrift, resten lämnas för andra än
damål.
ÅKERNS TILLVÄXT OCH ÄNGENS TILLBAKAGÅNG
De gick över ängen och det syntes märken efter traktorn där den inte
hade kunnat komma intill rösena när man hade sått om våren ... Det
var en söndertrasad areal med massor av små kullar av sten, med växt
lighet i rösena, och mellan dessa kullar fanns åkerjorden sammanhäng
ande men genombruten som en knypplad duk ...
- Jag har tänkt plantera skog på den, sade Rytter och gick före igen.

Fagerkulla äng i Ivar Lo-Johanssons roman Traktorn "var egent
ligen inte äng längre", den hade förvandlats till åker, marken hade
"uppbrutits med otrolig svett och möda".
Sådant arbete hade lett till att åkerarealen i Sverige ökat kraf
tigt under 1800-talet. Den nådde sin största utbredning, ungefär
3,8 miljoner hektar, omkring 1920. Den stora tillväxten hade ägt
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rum före 1870-talet. Nedgången kom först under 1900-talets and
ra hälft - godsägaren Rytter var profetisk när han aviserade sina
planer på skogsplantering . Under perioden 1870-1945 var föränd
ringarna små på riksplanet, men de regionala skillnaderna var stora.
Fram till 1910-talet förekom nyodling i nästan hela landet, sär
skilt i norr. I nedre Norrland stagnerade tillväxten under mellan
krigstiden, men i de fyra nordligaste länen samt Gotlands län fort
satte åkerutvidgningen åtminstone in på 1940-talet. På de flesta
håll i Syd- och Mellansverige, särskilt i slättbygderna, minskade
åkerarealen under mellankrigstiden. I stora delar av Västsverige
började tillbakagången tidigare.
En spegelbild av åkerns tillväxt är ängens tillbakagång, som bli
vit symbolfrågan i analyser av hur det moderniserade jordbruket,
och nedläggningen av jordbruk, påverkat landskap och biologisk
mångfald. I det "äldre" jordbruket betades och slogs ängen och
dess träd skattades på löv. Ängen tullades på näring som via dyng
an och dragdjurens arbete kom åkern och sädesodlingen till godo
enligt principen "äng är åkers moder". Den ensidiga utsugningen
av näring gynnade speciella växter som inte kunde konkurrera un
der andra näringsmässiga förhållanden. Med ängsbiotopens till
bakagång tenderade dessa växter att försvinna.
Samtiden såg saken annorlunda. För att öka foderproduktionen
röjdes, bearbetades och till och med gödslades ängen. Runt 1800talets mitt anlades i Sydsverige översilningsängar där vatten led
des från vattendrag till ängens högst belägna del varifrån den för
delades genom ett dikessystem för att silas över ängen och slutli
gen fångas upp i avledningsrännor. I Norrland förekom också
översilningsängar men dessutom dammängar, som innebar att
ängen under begränsad tid ställdes under vatten. Syftet med dessa
anläggningar var inte bara att vattna ängen utan att via vattnet
tillföra näring. Svårigheten med att klara foderförsörjningen på
"naturliga" ängsmarker blev till sist - när efterfrågan på animalie
produkter ökade - en utgångspunkt för ängens uppodling och
foderväxtodlingen på åkermark.
Med äng avser jag jordbruksmark som genom självsådd ger hö,
i förekommande fall också löv till vinterfoder åt kreatur, men som
också betas. Där statistiken skiljer på olika ängsslag, är det "slåt
terängen" som gäller.
Slåtterängens kräftgång var kraftig både under 1800-talet då
åkerarealen växte och under 1900-talet då den slutat växa. Där
emot fick den "ordnade" eller "kultiverade" betesäng som stati-
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stiken samlar under ängs begreppet, större omfattning i takt med
att skogs betets roll minskade och kraven på fullvärdigt bete ökade.
Slåtterängen betydde perioden igenom mest i de tre nordli
gaste länen, därnäst på sydsvenska höglandet samt i Dalarna
och nedre och mellersta Norrland. Minst äng fanns i de utpräg
lade slättområdena i Syd- och Mellansverige.
DEN NORRLÄND SKA ODLINGSEXPANSIONEN

Tid för åker
arealens största
utbredning
1111 1 91 O och tidigare
1111 1 91 9
1111 1 927
- 1 932
1 937
1 944

[==:J 1 95 1
Ungefärlig tid för åker
arealens största utbred
ning länsvis.

Tillväxten av den norrländska åkerarealen hängde till stor del sam
man med kolonisation, med en ökning av antalet små jordbruk,
men redan etablerade brukare utvidgade också sina odlingar.
Många j ordbrukare i övre Norrlands inland hade tilldelats av
lägset belägna ströängar som var tidsödande att slå och frakta foder
från. Från och med 1920-talet drog staten på frivillig basis in dem
och i stället fick småbrukarna odlingsbar j ord, oftast myrmark, i
nära anslutning till gården, som de med stöd av odlingslån kunde
odla upp. Syftet var att göra dem oberoende av arbetsförtj änster
utanför j ordbruket, men resultatet blev att arbetstid frigj ordes för
utomgårdsarbete. När lönearbetet i skogsbruk och andra näring
ar blev alltmer givande, j ämfört med j ordbruket, koncentrerade
Norrlands småbrukare sitt jordbrukande till åkermarken.
Nyodlingen stöddes med särskilda lån, men mycket odlades utan
ekonomisk hj älp. 1 92 8 ersattes lånen av odlingsbidrag som j ord
brukare med högst 10 hektar åker kunde söka. Bidragen utnyttja
des flitigt, och nyodlingen fick karaktär av reservarbete vid arbets
löshet eller extra inkomstkälla vid sidan av j ordbruksdriften.
Hushållningssällskapen och tj änstemännen som administrerade
odlingsstödet betonade hur viktiga bidragen var, men det verkar
snarast som om nyodlingen fortsatte i samma omfattning som förr.
Den märktes dock mer i och med bidragen som krävde planering
och kostnadsförslag.
SJÖ SÄNKNING , TORRLÄGGNING
OCH MOSS ODLING
. . . nu skulle det stora odlingsföretaget äntligen genomföras. Sedan skulle
varenda bonde i hela fj ärdingen se sina inkomster fördubblade. Så och
så många tusen travar havre skulle det bli på Bäckmaderna. Hur många
svin kunde man inte göda med den! Hur mycket pengar skulle det inte
bli för allt fläsket!
Ur De knutna händerna av Vilhelm Moberg
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Sjösänkningar och mossodling var de mest spektakulära former
na av åkerutvidgning. Det var storskaliga projekt som drastiskt
ändrade landskapet.
Det statliga stödet till avdikning för torrläggning och frostskydd
blev under det sena 1800-talet allt frikostigare och det växande an
talet statliga lantbruksingenjörer anlitades allt oftare via hushåll
ningssällskapen för planläggning av torrläggningsprojekt. Månads
visa nederbördsnoteringar, förbättrade kartverk där vattendragens
avrinningsområden kunde studeras och hydrografiska undersök
ningar, vilka visade på vattenmängden i de större vattendragen, un
derlättade genomförandet av de stora projekten. Dessutom utveck
lades vattenlagstiftningen med nya regler för vattenavledning med
mera 1879.
Mest omfattande var sänkningen av Hjälmaren och den därtill
kopplade torrläggningen av Mosjön och Kvismaren. I början av
1880-talet torrlades Mosjön fullständigt, varvid man vann 2 916
hektar, samtidigt som dryga 1 000 hektar jordbruksmark sattes i
bättre stånd. Sänkningen av Hjälmaren och torrläggningen av
Kvismaren planlades från 1860 av ett bolag bildat på initiativ av
en storjordbrukare i trakten. Planen fastställdes 1877 och inbegrep
ombyggda slussar och fördjupad segelfarled. När företaget avslu
tades efter 10 år hade drygt 22 000 hektar land vunnits.
En annan betydande sänkning gällde Tämnaren i Norduppland.
Den genomfördes 1872-1878 av en förening av strandägare an
förda av brukspatronen på Gysinge och gav 6 500 hektar odlings
bar jord. Flera projekt i Fyris- och Olandsåarnas vattensystem i
Uppland torrlade stora arealer mosse och sjöbotten. Kända är
också sänkningarna av Hornborgasjön i Skaraborgs län (1870talet), Näsbyholmssjön i Malmöhus län (1866-1869), Hästefjord
i Dalsland (1860-talet) och torrläggningen av Nosaby-Hammar
sjön i Kristianstads län (1880-talet). I norra Sverige tillgreps ock
så sjösänkningar, ofta för att man genom dämningar ville åstad
komma bevattningsängar.
Flera av de nämnda sjöarna hade sänkts tidigare och kom åter
att sänkas. För att den nyvunna jorden inte skulle försumpas i takt
med att markytan sjönk - vilket den gjorde därför att torvjorden
oxiderar snabbare och pressas ihop när grundvattnet sänks - måste
sänkningarna ibland upprepas redan efter några decennier.
Ibland ställde det sig kostsamt eller svårt att sänka vattenstån
det i sjöar eller vattendrag tillräckligt. Det kunde hindra torrlägg
ning av kringliggande marker. Ett alternativ var att göra en invall-
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Avloppsdike på myr
odling i Missenträsk,
]örn. Myrodlingen
fortsatte under kris
åren av arbetsmark
nadsskäl. I bakgrun
den ses hässjor och
lador. Odlingen inrik
tades här som oftast
på foder, närmast vall
växter. Gärdesgården
vittnar om att en del av
området betades. Tor
Ekholtz har i en svit
fotografier, där denna
bild ingår, på uppdrag
av länets hushållnings
sällskap dokumenterat
odlingslandskapet i
Västerbotten.

ning varvid marken skildes från vattendraget eller sjön med vat
tentäta jordvallar. Överskottsnederbörden fördes bort genom na
turlig avrinning eller pumpning. Odersberga invallning utefter
Helgeån i Kristianstads län omfattade 285 hektar sumpmarker som
vanns för odling. Flera invallningsföretag rörde områden kring
Vänern. Invallningarna vid Värmlands Säby som gjordes på 1 870talet skyddade till exempel 400 hektar jord mot översvämning.
Mossodlingen stod ännu skarpare i fokus för den bildade lant
brukarelitens intresse. På initiativ av bergsingenjören Carl von
Feilitzen bildades 1 8 86 i Jönköpings län en mosskulturförening
som efter ett par år etablerades på nationell nivå som Svenska
mosskulturföreningen. Efter tyska och holländska förebilder ver
kade den genom försök och upplysning för uppodling av svenska
kärr och mossar. Även Lantbruksakademiens agrikulturkemiska
och växtbiologiska anstalter bedrev försöksverksamhet för att visa
hur mossar bäst skulle odlas.
Bland exempel på stora mossodlingsföretag kan nämnas avdik
ningen och odlingen vid Trylstorp i Närke, som gav 500 hektar
under 1 8 70-1 8 80-talen, samt odlingen vid Vittskövle som gav
1 500 hektar i slutet av 1 8 80-talet. 1 899 uppgavs att fyrtio myrar
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om totalt 11 700 hektar hade dikats på Gotland under de senaste
tio åren. Kolonierna som uppläts på de norrländska kronoparker
na under 1910- och 1920-talen låg huvudsakligen på myrmark och
innebar storskaliga odlingsprojekt där staten svarade för en stor
del av dikningsarbetet. En del större projekt i norr genomfördes
också för att motverka lokal arbetslöshet i samband med 30-tals
krisen. Utdikningen av Salt- och Fetmyran i Arvidsjaur sysselsatte
200-300 man i tre-fyra år.
Tekniken vid odling av myrar och mossar varierade med mark
omständigheterna. Täckdikning tillgreps i vissa fall. Eftersom den
lösa jorden inte bar tegelrör lades sådana på träunderlag. Alter
nativt användes trätrummor eller trärör, som från 1920-talet till
verkades med hjälp av en ambulerande maskin, utvecklad av en
jordbrukare i Broddbo i Västmanland: rundvirke klövs, holkades
ur och spikades ihop. Kunde marken plöjas direkt så gjordes det.
Det blev lättare när traktordragna nyodlingsplogar började före
komma under mellankrigstiden. Bandtraktorer och fräsmaskiner
användes vid större projekt. Skogskärr kunde man rothugga, har
va upp med kraftig djupharv och så in till vall. Skogsbevuxna torv
marker kunde odlas genom flåhackning och bränning som gav
mineraltillskott så att man fick goda skördar utan annan gödsling
under ett par år.
Merparten av nyodlingen i det inre av Norrland klarades av
brukarhushållen på egen hand med yxa, flåhacka, spade och plog.
Under det sena 1880-talet, när verksamheten var som mest in
tensiv, torrlades årligen i genomsnitt 6 000 hektar genom bidrags
berättigade projekt. Totalt kan uppemot 150 000 hektar odlings
jord ha utvunnits genom torrläggningsprojekt under de sista 30
åren av 1800-talet. På 1940-talet uppskattades att ungefär 600 000
hektar av landets torvmarker var uppodlade - det motsvarade en
sjättedel av den totala åkerarealen - men då inbegrips hela den
torvmarksuppodling som pågått i århundraden.
Mest vattenbunden jord torrlades i de tre nordligaste länen och
Skaraborgs
län. Även i Smålandslänen, i Västmanlands och Kop
i
parbergs län samt i synnerhet på Gotland var verksamheten om
fattande. Uppodlingen av vidsträckta, öppna myrar på Gotland var
kopplad till ansträngningarna att etablera storskalig sockerbets
odling där. Myrbetorna fick dock låg sockerhalt och senare kom
slåtter- och betesvall att dominera på de gotländska myrodlingar
na. Myrodlingen förklarar den sena tidpunkt vid vilken öns maxi
mala åkerareal uppnåddes.
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VÄXELB RUK OCH VÄXTF Ö LJDER

Plöjning med stutar på
kalkstensklapper. Fårö,
Gotland 1 932. Kalk
stensklappret gödsla
des på våren med
brunnen b låstång från
stränderna. Åkern
plöjdes vid midsom
mar, fick så ligga tills
sådden 2 0-25 augusti,
varpå den harvades.
Vartannat år lades den
i träda.

Växelbruk innebär att åkermarken indelas i ett antal skiften och
att olika grödor systematiskt växlas mellan dem . Erfarenheten
visade att skördarna försämrades om samma gröda odlades på ett
skifte år efter år. Grödor som uppfattades som starkt " mattande "
( stråsä d ) och sådana som " mattade " i mindre grad eller rentav
" riktade " j orden, skulle därför omväxlas . Till de "riktande " grö
dorna hörde vallväxter, särskilt om de skördades före frösättning.
Framsynta jodbrukare visste också " h ur u klövergrödan gödde
j orden i stället för att suga ut den " , för att tala med Hemsöbornas
Carlsson.
Men det centrala var i de flesta fall att spridningen av växel bru
ket hängde samman med foderväxtodlingen på åkern, som b lev
nödvändig i och med övergången till mer intensiv husdj ursskötsel
och mej eriproduktion.
En regional överblick
Det främsta undantaget från ovanstående regel gällde sydvästra
Skåne där växelbruket redan var infört när vår period börj ar. De
tidiga skånska enskiftena gynnade övergången till individuella
växtodlingsplaner och eftersom skiftena ägde rum medan spann
målsodlingen var starkt expansiv, blev det sädesväxtfölj der utan
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vall eller andra fodergrödor men med potatis och baljväxter som
introducerades. När animalieproduktionen tilltog från mitten av
1 800-talet lades ett vallskifte in efter vårsäden. En vanlig växtföljd
före sockerbetorna var: träda (med grönfoder) - höstsäd - vårsäd
- vall - vall - vårsäd.
När betorna kom på allvar på 1 8 80-talet blev det vanligt att
stoppa in dem mellan höst- och vårsäden, men en växtföljd som
påminde om den klassiska Norfolkcirkulationen (höstsäd - rot
frukter - vårsäd - vallträda) förekom redan före betorna. Höst
säd följdes då av ärter/potatis. Sockerbetorna tycks inte ha ändrat
växtföljden på Söderslätt på något dramatiskt sätt. Det gjorde de
däremot på Gotland och Öland där gamla brukningssätt i stort sett
höll sig kvar ända tills betorna introducerades på 1 890-talet.
I slättbygderna i Skaraborgs län hade foderväxtodlingen och
växelbruket redan etablerats vid periodens början. I stora delar av
Västsverige var havreodlingen dominerande och här kunde det fö
rekomma att den gamla åkern och den till en början mer extensivt
utnyttjade havrejorden, som ofta låg på avlägsna sanka fält, hade
skilda växtföljder. De äldre brukningssätten behölls längre tid på
den gamla åkern, medan nyodlingarna och den extensivt brukade
marken periodiskt fick valla igen och annars bara besåddes med
havre.
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Höstplöjning med oxar
på maden. Bland annat
på sådana sanka mar
ker, företrädesvis i
Västsverige, odlades
den fukttåliga vit
havren som blev grun
den för en om(attande
export fram till om
kring 1890. Oxar var
bäst att plöja den
sanka marken med,
klövarna gjorde att de
sjönk ner mindre än
hästarna. (Jämför ka
pitlets inledande citat
samt s. 242.) Målning
av Ester Almqvist
1911.
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I de nordliga delarna av det gamla tvåsädesområdet, det vill säga
i östra Mellansverige upp till Gästrikland, var uppodlingen av sank
ängsmark påtaglig under 1800-talets sista decennier. På den gam
la fastmarksjorden höll man sig länge till tvåsädet, om än med
inslag av odling på trädan. På den nyplöjda marken, den gamla
sanka ängen som knappast stallgödslades, experimenterades där
emot en hel del. Här såddes havre - det var nu havren expandera
de i dessa trakter - som omväxlades med fleråriga vallgrödor som
fastmarksåkern ansågs för värdefull att bära. Två parallella bruk
ningssätt med skilda växtföljder utvecklades alltså, ett på den gamla
fastmarksjorden där man bibehöll trädningen, ett på nyupptagen
mark där vårsäd och foderväxter dominerade. Med tiden smälte
de två brukningssätten samman.
Ett par innovationscentra kan urskiljas inom området. Det ena
var Stockholms omnejd där efterfrågan på mejerivaror och fläsk
tidigt stimulerade foderväxtodlingen. Det andra var Bergslagen där
det så kallade koppelbruket varit förhärskande i början av seklet.
I koppelbruket var trädans omfattning liten och den följdes av råg,
varpå fleråriga självsådda vallar omväxlades med vårsäd. Omkring
1870 var ett utvecklat växelbruk redan dominerande i sydöstra
Dalarna och kring Stockholm. Växtföljden inleddes med träda följd
av höstsäd, två-tre års vall, och två-tre års vårsäd. Baljväxter och
potatis kunde förekomma på trädan, potatisen också på skiften
utanför den egentliga cirkulationen.
Framemot 1910-talet tillämpades i huvudsak sådana sex- till
åttaåriga växtföljder i ett område omfattande Mälarlänen, södra
Dalarna, Gästrikland, Närke och Skaraborgs län. Samma huvud
typ av växtföljd förekom i Älvsborgs, Göteborgs och Bohus samt
Hallands län fastän trädan var mer oregelbunden där. I Östergöt
land var variationen större än i Mälardalen, framför allt genom
att rotfruktsodlingen var inne i ett expansiv skede där.
I delar av Norrland förekom sedan länge ett lindbruk med själv
sådda vallar som påminde om koppelbruket. Mest utvecklat var
det så kallade svaljordsbruket i Hälsingland. Här skilde man mel
lan den trädade, intensivt brukade och gödslade åkern som oftast
låg närmast hemgårdarna, och svaljorden som i regel låg längre
bort och övervägde på bod/anden, de avlägsna utmarksodlingar
som under det sena 1800-talet ofta förvandlades till permanenta
bosättningar. Åkern kunde ligga i två- eller ensäde, svaljorden hade
sin egen cirkulation. Den låg i vall i flera år, ristades sedan upp och
plöjdes, varpå man sådde lin på den. Efter linet togs ett par vår-
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sädesgrödor. Sedan gödslades jorden och lades åter igen till vall.
Vid sidan av åker och sval fanns äng som aldrig plöjdes. Liknande
principer följdes i norra Ångermanlands linbygd.
Lind- eller svalbruket torde ha utvecklats därför att det bland
annat genom gödslingen gav mer djurfoder än system med enbart
äng och åker. Det syntes ge särskilt bra höskördar där jordbruket
var ålderdomligt skött, vilket har förklarats med att djuren i dessa
fall fortfarande stallades på gammalt sätt med huvudet mot ytter
väggen, varvid lindhöet bars till dem så att det spilldes frö i göd
seln som sedan indirekt såddes på den blivande vallen i och med
gödslingen. Enligt en sagesman användes främst hästgödsel, som
kunde härbärgera försvarligt med osmält höfrö, till lindorna.
Aven i nedre Norrland förekom alltså två skilda cirkulationer
och även här hölls de mot 1800-talets slut allt mindre isär. Möjli
gen hängde förändringen samman med linsädets tillbakagång. De
skilda brukningssätten inom de enskilda gårdarna sammansmälte
till ett brukningssätt och vallarna hjälptes upp genom insådd.
Redan från 1840-talet finns exempel på att ångermanländska hand
lare förmedlade klöverfrö. Mot slutet av seklet var växelbruk som
kombinerade träda, höstsäd, vall och vårsäd normalt på många håll
i Hälsingland. Även i delar av övriga Norrland, särskilt i kusttrak
terna, förekom en övergång mot mer utvecklat växelbruk.
Animalieproduktionens stora och växande betydelse satte sin
prägel på växtföljderna i norr. Under det tidiga 1900-talet låg åkern
ofta öppen bara ett, möjligen två år i sträck. Låg den öppen i två
år odlades ofta havre, eventuellt också grönfoder eller potatis, förs
ta året och korn det andra. Inför det sista kornsädet, före vallin
sådden, gödslades åkern rikligt, varpå den fick ligga i vall tre till
sex år beroende på hur länge den gav goda skördar.
Träda, rotfrukter och vall
Utom i Sydsverige och i de höstsädeslösa delarna av Norrland blev
trädan kvar i cirkulationerna. Trädan gav tillfälle till omsorgsfull
gödsling och på styva leror, som till exempel i Mälardalen, var
trädningen viktig för jordens struktur och brukbarhet. Dess främs
ta betydelse låg dock i att den gjorde en intensiv ogräsbekämpning
möjlig. Inslag av radsådda hackgrödor som medgav rensning mel
lan raderna kunde göra trädan obehövlig, men av klimatologiska
skäl fick rotfrukterna, som blir färdiga sent på året, störst bety
delse i växtföljderna i Sydsverige.
Vallens expansion blev i stället det centrala i de växtföljder som
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etablerats i Sverige kring sekelskiftet 1900. Det valltätaste områ
det omfattade 1870 nedre Norrland, därnäst västra Svealand samt
Skaraborgs och Kristianstads län. Framåt sekelskiftet sträckte det
ut sig över resten av Västsverige och den bilden består i huvudsak
perioden ut, fastän vallen ökade i omfattning även i östra Göta
land.
I Norrland låg vallen i flera år. Treårig vall dominerade i nord
västra Svealand och på Sydsvenska höglandet, medan tvåårig vall
var normal i Mälar- och Hjälmarebygderna och i resten av Göta
land, utom i sockerbetsområdena, där vallen var ettårig. I södra
Götaland och i de höstsädeslösa delarna av Norrland såddes vall
fröet in i vårsäd, i Mälarlandskapen och i Öster- och Västergöt
land skedde insådden i hästsäd.
Även om många odlade, tröskade och rensade sitt frö själva så
växte marknaden för specialiserade fröodlare, merendels lokalise
rade till södra Skåne där de snart odlade på kontrakt för de stora
fröfirmorna. Den växande agronomiska sakkunskapen rekommen
derade artrika fröblandningar med en rad olika baljväxter och gräs,
vilka också salufördes. Undersökningar visade dock att de artfat
tiga klöver-gräsblandningarna som bönderna vanligen använde gav
väl så bra skördar.
Under mellankrigstiden och 1940-talet stabiliserades växtfölj
derna i de områden där de nyss etablerats. Successivt skedde en
övergång mot kortare vallperioder och framför allt byttes vallin
sådd i hästsäd, där den förekom, ut mot insådd i vårsäd.
Vallinsådd i hästsäd skedde som bredsådd med hjälp av en frö
kärra. Möjligheterna att mylla ner fröna väl var begränsade. Det
gick bättre i samband med vårsådden. Nedmyllningen var viktig,
särskilt vid torra vårar och försomrar och sådan väderlek angavs
ofta som skäl till att man bytte till insådd i vårsäd. Det kan för
klara att övergången skedde snabbare och tidigare i det försom
martorrare Östsverige än i Västsverige.
Övergången till insådd i vårsäden innebar att ett vårsädesskifte
måste sprängas in efter hästsäden i växtföljden.

