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Upptäckten af en ny näringsväxt för menniskor och hnsdjnr samt dess 
införande i den a llmänna odlingen ~lr ett fo ktnm af betydenhet i de11nas 
utvecklingshistora, hvilken knappt kan upplysa när något af våra vanliga 
sädesslag kommit i brnk. Af ännu större vigt för mcnsklighctcn är en 
sådan upptäckt, då den nya växten, såsom potntisplilntan, trifves i hva1je 
jordmån, uthärdar alla klimat och t1nder missväxtår på säd sällan slår fel 
samtidigt. 

Historien om potatisodlingens införande, särskildt i ~verige, kan derför 
synas vara af större intresse, ~in soni uppenbarar sig i våra vanliga histo
riska handböcker, af hvilka man blott får rnta, att den bekante fosterlands
vännen ,Jonas Alström under l 720-talet införde dcnnn odling·, och att den 
ej blef ri.Ut allmän förr, än de svenska soldaterna. hemkomna vid pommcl'
ska krigets slnt 1762, gjorde den rncrn omtyckt, livar i sin ort. Af dessa 
begge uppgifter är den förrn tämlige11 Hitt att bevisa, den senare svårare. 
Det bekräftar sig emellertid. att denna, liksom midra stora eröfringa r åt 
kulturen, fordrat lång tid och rnån14"as bemödanden för att grnomgå sina 
grader och stadg·a sig. 

Potatisplantan (Solanuin tubet·o,.:;um af växtfamiljen Svlanece) anse,-, sorn 
bekant, hafva sitt hemland i södra Amrrika, i Perus oeh Chiles bergstrak
ter , samt uuder senare hälften af 1500-talet blifvit införd till Europa på 
tvenne väg·ar, nämligen öfver Rngland (Irland) och Spanien. I England 
tyckes den varit till namnet tämligen allmänt känd redan vid slutet af 
u~imnda århundrade, men rätt allmänt odlad blcf den icke heller der förrH,u 
på 1700-talct. Dess utbredning till och på Enropas fastland liiudradcs nf 
många fördomar; det lägre folket ansåg potatis endast passande till svin
föda och de mera upplyste fruktade att förtära denna jordfrukt, såsom till
hörande en växtfamilj med flera giftiga arter. Potatisplantan fann s sålunda 
i Tysklands botaniska trädgårdar i 100 år innan den blef odlad såsom fält
frukt dcr. I Syd-Tyskland och Elsass blcf dess odling :i llrnän omkring 
1710. i Nord-Tyskhrnd 1740 och i Frankrike U,nuu senare genom dett:i 
lands Alströmcr: Parmentier, då missväxt nödgade folket att tillgripa deu. 



J:ig har eriurnt om dessa tidsbesfämningar för att kunna visa, det S,-erigc 
i tillgodogörandct af dcnua kultur höll jemua stl'[~ med Europas fastlnnd 
och deh-is lrn.de filrspräng. 

·,Kärt lmrn har 111å11~n namn ,, ~äger ett garnnialt ordspråk, som torde 
kunna tilhLrnpas på c1eRt-:n stamknöli11·, ln-ilka med tiden blcfvo så popnlärn. 
Namnet potatoc uppkom i Englanu rcda11 under 1500-talct Det. :mtages 
vara \'ll furvridnint> af Batat(/, rirginiana. det första botaniska namnet på 
potatis, e lle r ock af Convolvol-us batcit-us, s. k. söt potatis, som vnr känd 
förut (1). 1 I Shakespeares iJcriimda lustspel : ·,Mm1trn frnarnp i Windsor», 
sorn antages vara författa<lt före år 1600. 011111ämnei;; potatis pi't tv:'1. :::fällen. 
Så t. ex. i 5:tc akten 5:te scc11eu utropar den odörllig-e sir Jollll virl åsynen 
af frn Ström: ·,Nu må s/;,yanie rr_qna potatis 1~, Jn-ilket uttryck antyder så
vU.J att rle voro bekanta för rleu bildade a!lrn}inhden, som ock drrns för
menta i11rerkai1 på de sinli /.nt kämdorna. 

I .l!'r:rnkrike kallarlcs de pommes de terre: tyskaruc sade J<.:rdbiruc, 
Karto/fi:l m. tl. 11amn. l Sverige förä ndnides Kartoffel först till Tartufli. 
men genorn Jonas .Alsfi'öm i infördes eller stadgade,-; 1iarn11c11 jordpiiron och 
irlliudska rötter, j cmte potatocs. l .J11dcr sin rrsn i Skån(' L749 hörde Linne, 
att rmrn dcr skii<lc mellan tartu/f'el med blå och 11otatocs med hvitn blom
mor; dc11 förra,, rötter ,·orn runcfo 1Mcl tunnare sktd (2). I vissa trakter af 
Vestcrgötland kallns potntis H.nnn för ,notor., eller »noter». hvilket uamn 
möjligen lånats af Alströ111l'l"s egc1Hlorn Nolhaga ,·id Alingsås, ett af de 
första ställen i Sn:'rigc. drr pot:ltis odlades såsom åkerväxt; förklaras äfren 
af rlct tyska ,,Knollen - dt namn på 1,otatis. 

Genom de i11trei<s:111ta uppsatser 0111 svensk ltortikultur i forna dagar, 
af d:r .ilf. B. Svederns, hvilka fi1ma,; i11fördn. i »Svcnslrn Trädgårdsförcningcns 
tidskrift . årg. 1 ~80. 1882 ocl1 1 X8G, erfar mall , att potatisväxten, under uamn 
af .Solanu111 tuberosmn s. Pap:is pcrnvia11or nm», odlades redan år 1658 i 
U psala hotani:oka tr;i.dgårrl af dr11 11a11111kunnir;e prof. Olof' Rudberk d. ä., 
hvilken :-:,tnnolikl erh~il it llenn:i, liksom 111 /lug-a andra ~~illsynta v~i.xlcr från 
Hollnntl. gom dc11 tiut•11 rnr trii<lgånh,orllarr ,; mönsti>rla11d (ö). Från Upsala 
har potafo1plant:111 kommit till Jakobsdal (nnv. koug-1. lnstslottct Ulriksda.l), 
som då egdn.: af ,lia911us Oabriel de la Gardie, ocli ;ifvcn (1660) till riks
rådet Sherin9 Rosenhane på Säby i Upla11d. Dcune sistnämnde har för
fattat en i nt ressant Midgärdsbok (otr_,·ckt), der potntispln11tan omtalas under 
n:t.11111 ;if ».Art·iskocker af' Vir.<till'ien. 1'm·tufl-i. ,io/'/7piiron. som ha r Y:lCkra 
blo111111or af purpnrfärga. n1crl smii hrita äple11, stora som nilnötter,,. - l 
en liteH tryc kt liandliok för unga adehm1:i11. lrnll :ul »Adelig öi'ning-», som 
utgafä af öfrerf;ten .,.J /.-1, Rålamb 1690, förekomme r en afrleluiug om hort.i
kultur, hv:ni omtalas potat<'!-i ('!le r tartufli , såsom dcu äfven hcntimnes der. 

På intctdera af 11yssnämnrln :,fä.lleu synes pot:1tis hafva odh1ts i stort 
eller såsom å kcn·iixt. ut;rn som e11 ,;i1llf;ynt planta eller prydnads vlixt, i 

' l:iiffrornr1 inom parcutcti afsc Jittcratnrhänvisuingar i slutet af denna uppsats. 
2 J)n, hiir iimsom skrifres . llströ111 och .ll,;t,·ömer för samma person, torile fä erinras, 

att det srnarc narnnl't anto~s r1r 1751, efter ili\. erbället adclskup. 



likhet med flcre andra Solanumarter nu för tiden . Det vill synas, att 
Alström ej på förband haft någon kännedom om dylika odlingsförsök, då 
han i sin bok (se 11edan) omtalar potatis såsom , härtills alldeles obekant i 
Sverige,>. 

När den svenske kousnh1 i London, Jonas Alström, år 1723 bö1:jat 
imättningen af det historiskt bekanta manufakturvcrket i sin födelsestad 
Alingsås, var han äfven betänkt på att inom landet söka framalstra de 
växter och djur, lwilkas produkter behöfdes för manufakturerna. 1\-fon sam
tidigt nitälskade han för jordbruket. Re<lan år 1724 lära vid Alingsås 
odlats de förstn potä.tcrna af Alströms franslrn fabriksarbetare, med hvillrn 
han infört dem. År 1726 odlades potatis i »E~lfdalen» 1 (4). Sedan de visat 
sig· tåla klimatet införskref Alström mera. 

Ar 1727 ntgaf Alström af t rycket en liten eoucist och praktiskt af
fattad bok, kallad »Den svenske vårdande fåraherde1H m. rn., ,,jemte ett 
bihang om potates eller jordpi'lron samt :i lm, vildapel och cketriins plan

tcrande» m. m. 
Men Alst?-öm nöjde sig icke me<l att odla eller i sin hemtrakt låta odla 

dessa s. k. jordpiiron och att utgifva den ofvan nämnda auvisningcn der
till. H:m tillhandahöll i tlern andra städer och platser potatis till billigt 
pris för plantering och ett af hans upprepade tillkännagifvanden derorn, 
iircn 1727 och följ., i den tidens näshtn enda svenska tidning (5) kan ännu 
förtjena läs11s: 

»Det hafver llerr Consuln Jonas Alström uti sin genom trycket ut
gångna tractat orn en god färaskötsel gifvit en utförlig underrättelse orn 
den uti hushåll mycket nyttiga och niiresannna utlä.ndska jordfruktcn, kallad 
Potatoes eller jordpäron, och dess pl:rnterandc här i riket, bvarmed hvar 
och en hnshålhwc hådc i städerna och på landet borde sig förse och plan
tera, isynncr11et uti bergslngcnrn och ptl sådauc orter i riket, dercst litet 
sµarn1e1nill vH.xcr, helst i brist deraf ingeuting kan vara närsammare cl\(•r 
biittrr till en rncnnislrns underhåll, cmedau dem;nmma i nödfall ]mu tjena 
håde till mjöl och bröd; men som denna jordfrukt här i riket itr äunu 
mycket obekant och svårligen till fäHgs för dem, soru vilja plantera; :tlltså 
till hvars och ens tjcnst och nytta gifver Herr Consuln Alström härmed 
tillkänna, ntt han vill drag·a försorg, det denna jordfrukt skall nästkom
mande vår vnra till fåugs hiir i Stockholm hos våg·mtlstaren i ltyssvilgeu; 
nti Helsingborg hos Rådman och Postmästaren Lohman; uti Götheborg ho:, 
Herr Gabriel Dahlström; uti Alingsås och på Kuugsgården Höjentorp hos 
honom sjclf; och uti Örebro hos Hen Jost. Schulfo. På samma ställen 
skall ock beskrifningeu om planteringen vara till fångs. At fattiga, som 
kunna lt,tfrn någon jordlapp att plantera denna jordfrukt uti, skall, när de 
sig på ofvannärunde ställen angifva, till en beg-ynnelsc något deraf blifva. 
tilklclt, allenast de sig hos sådaue, som hafva beskrifoing·c11, underrättade 
göra om planteringssättet». 

' Enligt Salanders , Gårdsfogde-instruktion>, 2:a nppl. 1731 hade potatis odlats i 
Elfclalen i Dalarnc af kyrkoherden Nässman som fätt potätcr af Alstriim till försök. 



Uti samma tidning• (, Stocldwlrns Post-tidningar") 1728 och 1731 (6) 
upprepas delvis samma tillkänuagifvande, med tillägg, att jordpäron till
handahöllos, utom på förut uppgifna ställen, äfven i Gefle hos handelsman 
Ambery samt i Stocl:holrn hos Alström sjelf, när han vistades der. Han 
upplyste vidare huru de borde förvaras öfvcr vintern, att de såldes endast 
i små partier om 4 iL 5 skålpund till ett pris af 6- 3 öre silfvcnuynt 
sk:11pundet, samt att behållningen deraf, liksom för den tryckta anvisningen 
och ett år 1734 utp;ifvct tillägg t.ill samma bok, var anslagen till en fatt.il,!:
skola i Alingsås. 

Vid de första pla.nteringarnc af tobak och färgviixter, äfve11so1u af 
potatis och audrn nya laudtbruksväxter och trildslag, som Alströrn införde, 
använde hau utHindska Dllllistare•, men från och med 1731 till 1744 leddes 
alla planteringarne vid Alingsås med stor skicklighet af mcdiciuc doktorn 
och läkaren vid mauufakturverkct Jonas Kruse, som på Alströms bekostnad 
under tvenne år studerat anlägguingeu och vården af sådana plantager i 
fierc främmande länder samt <lerifrån medfört en mängd a.f ofvannämncla 
V}i.xtslag. 

Småningom utbredde sig odlingen af potatis, men cl:l detta skedde på 
enskild väg, saknas dcrom uppgifter i offentliga handlingar från 1730-talct, 
äfvensom i den nästan enda tidningen: Post-tidningen. Eric Salander, som 
bade kiinncdom om Alströms hok. af 1727, meddelade i sin »Gårdsfogde
instruktion» (1731) en bcskrifning om odling m. m. af potatis, hvilkcn 
beskrifning aftrycktes i Broocmans privilegierade »Husbåldsbok» (1736); 
<len är en omskrifning af Alströms. Enligt en senare uppgift, (7) lärer 
potatis blifvit på 1730-talet införd frän Saehse11 tiil Hnland, der odlingen 
deraf spreds från Fagcrviks bruk i Ingå socken. Det är äfvcn bekant, 
att dess odling af frön redan 1741 försöktes med fram~ång af en syensk 
prest. - Ett hinder för potatisodlingens hastig·a och allmänna spridning· 
till <len stora mängden af folket låg i en den tiden Yisserligen förklarlig 
tröghet och obenägenhet för nyheter i rnatvilg, men berodde till en del 
äfven på fördomar. Sjelf lyckades dock Alström förmå sina arl.ictare att 
fortfarnnde plantera potatis. Linne, som I.iesökte Alingsås på sommaren 
1746, skrifver hiirorn: »Potatos eller 8olanum tul.icrosum var planterad af 
arbetsfolket vid pipbruket I på sjclfva berget mellan klipporna, dit mylln 
var förd och lagd; de växte väl och rötterna voro om hösten icke svåra 
}ttt igcnfinna, ty de hade Qj tillfälle att gå på djnpeb. Under samrmt 
»Wästgöta-R.csa~ fann Linne potati,i odlad ]Jå kungsgården .Ållestad i Elfs
borgs mn (8). 

Såsom ett bevis hmu den ifrågav:irandc kulturen småningom gjort 
framsteg och dess nationalekonomiska betydelse bö1jat inses, må nu först 
anföras att den redan år 1747 ådragit sig uppmärksamlrnt af Rikscns Stän
der, hYars »Canunar-. Oeconomie- och Commercic-Dcputation» (utskott.) dcu 
6 mars nämnde år gaf Vetenskaps-Akademien tillkänna, :>att Deputntionen 

' Var beläget på. :Nolhaga och sysselsatte ett stort antal arbetare. - Linne beskref 
i allmänhet endast hvacl han sjelf säg under resau. 



skulle väl behaga, om Akademien i dess Handliugar utgåfvc någon uuder
riittelsc huru den gagneliga j orrlfruktcu potatoes hör planteras, skötas o<·h 
nyttjas,, . 

• \kadernicn anmodade då en af sina stiftare, dåmera kommerserådet 
,Jonas Alström, att meddela Akademien »hvad man i Alingsås, dcr dcnwt 
plantering här i riket först är börja<l, har ytterligare kunuat röna och funnit 
vara blist för rårt klimat, sPdan lir Alströin 1727 utgaf <less tractat, kull:Hl 
»Den svcnskr fåraherdens trogne vägviimre», uti hvnri:: bihang- handlades om 
denna, j ordfrukt isynncrhct. (9). 

T följd clcraf i11sfi11dcs och fiuncs i Akademiens hamlling'Hr för samma 
iir införd en uppsats, som h~ir namn af den unge Patrik Alst,röm, kornmcrst'
r:'.ldets 14-årige, iil<lste son: ,An_qåenclc Potatoes eller jordpiirons ptanteri11,q 
och nyttjande», hvari afhandlas l ) j ordmånen, som til l j ordpärons plautc
randc är tj enligast; 2) landets tillreduing; 3) landets gödning; 4) sängars 
tillagande ; 5) sjelfv:1 planterin g·e11; 6) rensningen; 7) de.ras inhcrgning· och 
förvarande iifrcr vintern; 8) dessa jordpärons bruk och nytta i ett hushåll. 
Hvarclcra af dessa punkter utvecklas tydligt och u11clcrrättclscrna nppgil'vns 
grunda sig på erfarcnhctc11 vid Aliugsås. 

,Men hä1j emte har Akade111ie11", heter clet delare, ,,~j heller uudcrlålit 
titt söka undcrr:itt,, lscr om hv:Hl sätt man eljest liafver på en och amrnn 
utrikes ort, att plantera och sköta denna V}ixt, och hvnd förmån man häraf 
hafrcr i hushållni ngen, Uti hvi lket allt hosg/lell(lc, Hcn Gcnernlrnajor 
J;antinghau!iens bref har gifvit Akademien nöjaktigt heskc'd». 

Derpå följer i Haudlingarne, efter P. Alströms upp!:ats. <·n utförlig· 
, Underrättelse lwru jordpäron planteras och nyttjas uli Elsa.ss, 1,othr-ingen 
och Phaltz etc., gifven uti ett bref till Kong·l. V etem,knps-Akade1uicns sekrc
krarr, af Ilen Gencralurnjor Lantinghausen», General L, uppgifwr dcri , 
att han fangc vistats i 11iimnd1' 11iader och fönuodlig-cn lkrför a11tnodats att 
lemna upplysningar om den dcrstädcs mera allmänna potati1;o<llingen, -
llaus erfarenhet i.ifrcrensstämmer mecl Alströms. 

8cilan en mera allmän uppmärksamhet såln11lla hlifvit riktn(l på denna 
odling, finner man undr.r den följande tiden mång·:i iakttagelser derom 
offe11tliggjorda. L inne, som j erntc .Jonas Alström 0ick i spetscu för för
söken att i Yårt land :icklimatiRrra utländska knlturväxkr. omtalar rcchm 
17 48 potatisplaut:m såsom i Sverige ;,Jlmän11:1.rc kih1d (10). Sarnrna ,1r före
kommer i V etenskaps-Akademicns hanrllingar en uppsats: ,Försök ,itt till
verka briinvin. stärkelse och puder :if potatos ., för fattad af R ra de la 
(}ardic. 1 

I Skaraliorgs liin synes potatisodlingen tidigan· än i de flesta nrnnit 
spridning och särskildt nppmuntrats af landshöfcling;trne. som genom ficrn 
kungörelser visat sitt intresse för jordbrnket Lanclshöfclingcn Gcibr. 1"alkc11-
bcrg utfärdade reda n d, 10 aug. 1748 en allmä11 Hi,nskungörelse. Om pot:1-

, Författarinnau var ledamot af Akaclrmicn. Scdall år 1741 rnr hon gift med riks
rådet grefve Cla8 Ekeblacl, egare af Stola, Lill(]holmeu och :\Tariedal i Skaraborgs län. i 
hdlka orter hon gjorde: sig känd för stora1tnd välgörenhet. 



toi:ls eller j ord pärons plantering, nytta och hrnk ,, i lnars inledning· liiscs : 
)Den miirkeliga. nyt ta och förmån, som en stor del af rikets invånarn till
fluti t genom de s . k. potatoes eller jordpärons plantering·, har gjort mig 
högst sorgfällig att på allt mlijligt s~itt stika dcm;amm a. beford rn i detta 
H~net, sai11teliga dess folJyggare till g-agn och förcleh. I:Hircfter !iberopRS i 
kungörelsen en bifogad beskrifning om µota tisplantering m. m., clcxs fördel 
i misfwäxtår, då tlen crsH,tter säd. dess bevisade 11 ushållsnytta i 'l'yskl:111d 
111 . fl. Hinder. Vidare anbefalles vcderhörnnde att uppläsa dennn kungörelse 
från prerlikstolanw och uppma na allmänhden att hm; xtads- och krono
bctj eniug 11ppgifv:1 sitt hchof til I utsiide nU,sta vår , hvilkct dit sk ulle uf 
landshöfdingcn från Korn mcrsekolleginm rcqvireras. I en 11ot uppgifves, att 
Falbygden j cmtc Va lle och Sl<.lnings härader skulle varn tj e11liga till denna 
planteri ng, men den förordas mest åt sk og~bor. att förchyg-gn hungewmö<l. 
Härefter följer besk rifni11ge11 öfrcr plaJ1teri11grn n1. 111.. upp,;t:ild i likhet 
me<l Alströms (11). 

Bland de för,;rn n·~cri11g~f1tgii.rdcrua i fö lj<l ,1f förhandlingen n1cllun 
Riksdagen och Vetcnsk:1.ps-Akadt'mien m:irk<:,; 1-'11 förordn i11 g :if d. 18 nov. 
J 748 om tnll fri införsel af potatocs. 'rill Göteborg infördes också under 
följ:lllde å rt ionden ofta potatis från Eng land. 

Under sin skånska resa l 749 fan11 LinwJ potatis pla uteracl i myckenl1tt 
på e11 del hen gårdar. och att iifven allrnogcn ej var obcnHg-en att odla deu. 
D<'r(•mot anmärkte han tjenstefolkets öfrer hela Skåne motvilj a a tt äta 
potati~, chnru, sorn han sliger , t1e e11tia~t kunde U('dönrn dc111 efter lukt och 
smak. föi1Tid tilliigger den snillrike för fattaren: ))Denna roten iir j ust icke 
gjon l tör dem, som hafva öfvertlöd :1f tillriiekelig siid ; ty man hör UJvcu 
hörn, d(•m. som lidit af missvii.xt. om icke roten smn kar dem l>iittrc, då hon 
friar från hungeruiid och död, ( U ). Dc1111a obe nägenhet hoi-: tjen~tfolk v its
onlas :ifvcn af Boye i hans .l 751:i utgi f11a »Förfarna svenska l:mdtlnu:b:'.\.llnrc ,, 
fler 1let hPter om potiltoes: Gemene man ,·årdar dem ej nn stort, oaktnclt 
<len1s v:i.lsrnakclighd och sknllc man ej få e11 af våra ti<len, liiekn1 tjeustc
folk tiil att smaka dem. 0111 man ock ,· ille g ifn1 dPrn [)l'nning-ar dcrförP. 
~Ien den t id tör iinnn ('11 gång komma, at.t de vinna dt större a nseende 
i bland det syndiga folk.eh. .Med de sista orclcn syftas !-annol ikt på ruis:s
växtåren vid den tid('n. hvil k:i förn nledd<' L im11J 1t1. tl. :1tt föreslå nöd
hröds~tm nen. 

Urnler åren 174\l och l750 fö retog öfrPrintendentcn, h:iron Carl Härfr
man, 'J.'cssins cftertr:idare vid slottsbyggnadcn i Stockholm, resor g;cuom 
tlcre provinser. Ehuru ha ns iakttagelser mest di.ndn sig kr ing- byggnads
konst oeh skogarnes vård, eller riitta.re v:rn,·ård, - hvaröfrcr redan den 
tid<'H k lagades, - har den upplyste fö r fattm·e11 i si II af t rycket Utf~i fna 
-»Dagbok;, iifven autcclrnat ett och an 11at rörnnde landtbrnket. Så heter det 
1749 från norra Halland, ,att elen begynnelse man å de1111a or tc11 gj ort med 
potatoes plantering så vUl lyckats, att all förhoppning ~ir, det detta ange
lägna sädet i denna dertill :så besynnerligcn tjeuliga j ord skall vinna flll 
fö1sk('lig framgång ,,. Följande året blcf Jl. i triidgården vid Wrams G 1111-



narstorp nära. Helsingborg »med fägnad och förundran varse, att Potatoes, 
dem mau i anseende till kölden trott så ömtålige, hiir hafva lyckclige11 
i}fverstått vintren och nu voro i full växt. Och lärer, , tillägger han, sej 
någo11 ur.,äkt mer kunna giilla. att med en så Hyttig jordfrukt ej vara för. 
1,-edd, isynnerhet på de torrai·e och sandigarc orter, de rcst den allra bäst. 
meu spanmålen miust plägar lyckas,, (13). · 

Rcdau 1749 rnr potatisoclliugeu spridd till Jerntlaml; (14) och vid deu 
1748 till rtt landtbruksHiroverk utYeeklade sclt~Hcrskol:m på Höjentorp 
öfvades lärjungarnc i snrnma slags odling (15). 

Helt visst såsom en följd af ofvan anförde förhandlingar mcllau Rikets 
Ständers :ideµutation» och Vetenskaps-Akademien, utkom nf trycket en skrift 
om l ark i qrnrtformat, wecl t itel: ,Unden·ättelse omjordpärons plantering, 
nytta. och brulc, af Kong!. Mnj:ts och Riksens Oommerce-Collegio utgifven 
l 749 . l in ledningen till denna skrift. erinras om deu missväxt på säd , 
som ofta infaller i värt fäclernesland, hvarför Kougl. l\faj:t fästat sin upp
märksamhet vid den nya jordfrukteu potatoes ellN jordpäron, - ken så 
mycket hiirligarc frukt, som den icke lider melrn utaf något slags matkar, 
hagel och oväder, gifre:- :3ig rj Hitteligell för torka eller väta och är såledeR 
föga iifventyr uuderkastad under vtixttiden, men alldeles intet -vid inbärg
ningen; behiifvcr ej tröskas, rensas, torkas och malas, tj euar det m<•sta till 
samma behof och ilfven så hrisosam spis, som säden och kan utom (utani') 
åkerhrnkcts hinder skötas, - med ett ord en säker utväg l'.i allenast mot 
hungerns nörl. uta11 ock till styrka för landturuket i alla tider». 

Vidare erinrns orn erfarenheten rörande odling· och a11Yiind11ing af potatis 
i utlandet och iifveu om »fulltyg-and e rön sedan mer H.11 20 år tillbaka af 
omtänks::nunrn hushållarc här i riket,,_ Men för att denna nyttiga plnntering 
mätte mera allmiiut och sarutidif!t företagas och sedan underhållas, hade 
Kongl. Maj:t fogat nådigste anstalt om fortsatt iuförskrifning af potatis t ill 
första planteringen, samt anbefalt Commercc-Collcgium att utfii.rda en be
skrifni ng om uiista sättet till denna jordfrukti;; plantering, smnt om dcs,
nytta och bruk». Detta af handlas Yidnrc i särski Ida. §§, hufvudsakligcn i 
öfvcrcussfämrnelse med de Alströmska heskrifoingarnc, Det nya är kanske 
hvad som tillägger; i den f;ista §, angående potatise11s anvi.i.nduiug till brän
Yinsbränning, till bcrrdning af potatismjöl och »pnder, ~amt om stittet att 
med potatis göda kreaturen; men detta nya hudc, såsom ofvan nii.mnt~. 
redan året förnt delvis afhandlats af g refvinnan .Ern Ekeblad. 

Kommcrskolleg-iets afhandling· slutar med en uppmuning till ,, lmn och 
e11 om fäderneslandets och sitt eget bästa ömsinnach :1tt bcfordr:t denna 
planterinf,. 

Det var. såsom rnau torde finua, e n heder för .Alströ111 , att staten 
öfvertog hans försök att göm }JOtatis till en allmfö1 svensk kulturväxt, 
och att det erubetsvcrk. soru han sjelf tillhörde, fick i uppdrag att be
fordra sådana försök af andra. Att odliugcn af potatis fortgått pä hans 
egendom Nolhagn och kring Alingsås, säger sig sjelft, men derpå finnns 
ock flerc bevis. 

• 



Såsom ofvan nämndes hade ungefär vid samma tid potatisens använd
barhet till hränvinsbriinning blifvit känd; och då härtill förut betydliga 
qvantitcter siid förbrukats, borde. om den kunnat ersättas af potatis, detta 
följdriktigt ledt till ökad odling af den senare, isynnerhet efter missväxtår. 
Dock synes det, möjligen i följd af ofullkomlig teknik, dröjt länge innnn 
denna användning af potatis befanns lönande, ty ännu 17ti6 infördes hundra
tuscutal tunnor spaumå! för briinneriernas bchof. 1 

Srnåning·o111 uppstod nu en allt rikare, upplysande litteratur om odlingen 
af potatis; många prestcr och ståndspersoner verlrn<le nitiskt äfven för denna 
kultur och likaså den för de skånska. pla11teringarnc så nitiskt verksamme 
professor E'. G. Lieclbeck i Lund, hvilken såsom Linnes amanncns under 
hans »Wästgöta-Resa» haft tillfälle att taga kännedom om Alströms plante
ringar vid Alingsås. I 1750 års almanack till Göteborgs horisont beskrifves 
odlingen af potatis. 

I Vetenskaps-Akademiens dagbok för 17 50 omtalas, att Herr Lars 
.Rothof 1 gjort lyckade försök på Nollrnga, att plantera afskurna stjelkar af 
potatis, som efter vattning togo sig oeh gåfvo skörd. Liknande försök hade 
Patrik Alström gjort vid Sik.la nära Stockholm. 

I den på sin tid ansedda ,,rätta. svenska trä<lg·årdspraxis», som med för
ord af V ctcnskaps Akademien ntgafs af Petter Lwidberg 1753, beskrifves 
odlingen af tartiifle1· eller potatoes, hvaraf gul, röd och hvit omtalas. Ehuru 
den således ~lnnu i 11:lgon mån ansågs såsom trädgärdsväxt, nämnes den 
ingalunda såsom ny eller ovanlig och dess användning till föda redovisas. 

År 1754- förekomma i Vetenskaps-Akademiens handlingar ett par upp
satser om odling och anvfö1dning af potatis, af hvillrn den ena, :1f löjtnant 
Stjernhjelm, upplyser om sättet att plöja ned dem. 

På sarnnrn gång !andshöfding·arne år 1749 af Kongl. Maj:t a.nbefaldes, 
att, med ledning af Kommersekollegiets ofvannlimn<la »Underrättelser» söka 
befordra potatisodling·en, blef denna ett bland föremålen för de cmbets
bcr~ittelser, som landshöfding·arne hade att. ingifva till regeringrn före hva1je 
riksdags börjai1. Redan i berättelserna till Riksdagen 1755-1756 finnas 
sådm1a, uppgifter meddelade från åtskilliga län och torde förtjena att till 
sin ordalydelse Mr införas: (16) 

,Skaraborgs liin. Potatoes eller jordpärons planteringen, hvarom detta 
länets invånare genom allmän publikation af den 10 augusti 1748, innan 
Eders Kongl. Maj:ts befallning derom utkom ttf år 1749, bö1jat i allmänhet 
au läggas(?), har i Mariestad af åtski !liga blifrit idlrnd och gifvit de år, då 

1 Försök att i stort tillverka bränvin af potatis :i,nstiildcs på Konungens initiativ år 
1507 i Karlskrona, och visade sig ekonomiskt lika eller mera fördelaktiga, än dylika med 
sätl (se tidu. ,Göteborgs Allehanda, n:o GG samma är. Härvid fär erinras om kemiens 
framsteg vid tien tiden. -- I , Ekonom. Tidn. för Yestergötland> 1811 n:o 22 uppgifves att 
bränvinsbränning af potatis börjats af allmogeu i skogsbygden. 

2 Född i Södermanland, först auskultant i Kommersekollegium, sedan anstä.ld hos 
A.lströin och frän 17G3 ,Ekonomie lektor, vid Jandtbrnksskolan pä Höjentorp, som vid 
den tiden flyttades till Alingsås och af Riksdagen indrogs 17GG. Han dog såsom intendent 
vid Östads barnhus 1787. 



väderleken varit tjeulig, vacker afkomst och berguing. I Lidköping är 
äfren denna plantering med någorlunda framgång idkad. 

I Skara har äfven, bvar tillfälle dertill gifvits på stadsens jord, ~om 
dock till denna växts frambringande är ruindre tjenlig. denna plantering 
hlifvit brukad med någonlunda förmån. 

I Falköping bar potatoes plantering med tämmelig- god framgång, på 
de sfällcn <ler jorden är tjenlig, blifvit idkad; men på de ställen <ler den 
är mera grusaktig och bestående af kalkste11, har den ej sil.rdeles velat 
trifvas. 

I Sköfde är denna plantering brukad med någorlunda fördel. 
I Hjo har potatoesplanteringen till nog myckenhet hlifvit brukad och 

visat sig rätt fördelaktig. 
I Vadsbo fögderi ii.r äfven denna pla11teri11g på mänga ställen vorden 

anlagd, men som jorden derstädes på de mesta ställen består nf stark lera, 
hvilkcn ej är tjenlig för denna växt, iun:m den genom sandblanclning, späu
gödsel, kolstybbc ocb mera blifvit lösare gjord, så lrnr dcm1:1 plantering ej 
gifvit i nllmä11het särdeles afkomst, fast den på de ställen, dcr jorden varit 
tjcnlig, vill lönt mödan. 

I liöjentorps fögderi äro ock många försök gjorda med denna plante
ring, men den har på de mesta ställen slagit felt, dock idkas den ännu på 
många ställen och isynnerhct på sätes- och prcstegårdar samt hos stånds
personer. 

I Vartofta fögderi har denna piantering på de ställen, hrnr jordmånen 
dcrtill icke är otjenlig, skarp och mager, kall och sank, som på många 
ställen finnes, blifvit försökt och idkad med någorlunda förrn:'.ln. 

I Skara säväl som i Lcckö fögderier är denna plantering på såuane 
ställen, dcr jordmånen är tjenlig, med nog fördel idkad, så att dess vidare 
uh·idg-ande är att förmoda, och att af hvad som i länet växer blifver till
räckelig tillgång till framdeles plantering, utan att behöfrn denna växt från 
utrikes orter förRkaffa, sedan ill\·ånarne hlifvit underrättade om denna växts 
nytta för både folk och kreatur., 

Potatisodlingen rnr således, då ofvanstående berättelse afgafä i bö1jan 
af år L 755, införd i Skaraborgs läns alla städer och fögderier. 

I den utförliga, vid samma tid ingifna riksdagsrelationen fr:'.ln lands
höfdingcn i Elfsborgs lå'n, Arlolph JJl[örner, uärunes intet om odling af jord
fruktcr. .Måhända. har detta till någon del berott på uteblifvandct af primär
uppgiftcr, hvaröfvcr han på ett ställe klagar; (17) men i en af honom d. 1 
nov. 1753 utfärdad tryckt kungörelse, hvari han, efter samråd med fram
stående landtbrukarc och kronobetjeningen om länets tillstånd och behof 
isynnerhet rörande jordbruket, meddelar råd och upplysningar, nämner lian 
ej heller något om jordpäron eller potatis. 

»Östergötlands län. De så kallade potatoes eller jordp~tron, hYaraf 
några tunnor år 1750 genom Eder;; K. Maj:ts och Rikets Commcrce-Collegii 
föranstaltande till denna landsort nedsändes och utdclte blefvo, planteras 
ärligen mer och mindre, ehuru icke alla finna dervid sin räkning, utan 



tycka sig efter gjorda försök med större fördel kunna nyttja jorden till 
andra växter.,, 

»Ifallamd. Planteringen af µotatoes, som mest öfrerallt hiir i länet 
varit införd, men af de i förrn riksdagsrelationen omförmälte orsaker i för
sta böijau ej fick lycklig framgång, _ lrnr väl på de af mig· gjorda upp
muntl'ingar ånyo blifvit försökt och äfven vid staden Falkenberg samt på 
en del ställen af landet ännu co11tinueras; men som densamma år efter 
annat skall på de mästa ställen slagit fält, har den ock dels aftagit och 
dels afstadnat. På en <le! ställen har den jemväl nästlidet år både af väta 
och köld tagit skad:1., 

»Cronobergs län. Potatoes :tr på sädane ställen hä.r i länet utsatte, 
hvarest• <lcrtill tjenlig jordmou funnits; men öfverallt vill denna växt icke 
hafra framgång. ,, (Menas, enligt nu bruklig ordsfällning, förmodligen: icke 
öfvernllt). 

,,Malmöhus län. ,Tordfrukthagar och trädgårdar äro här i myckenhet, 
så på landet, som i sfäderna; de skjötas och brukas j emväl med all flit 
och andra orter af dessn frukter pläga kunna ansenligt underhjclpas.» 

»Christianstads län. Potatoes plnnteras äfven af en och annnn och 
hafva i11vånarue i allmänhet för denna plantering varit nog hogadc, om 
uppå jordpäron till utplantering blifvit tillgång, enligt Ed. Kougl. Maj:ts 
nådiga skrifvelse till Höglofi. K. Commcrcc-Collegium af d. 26 Juli 1748, 
och hvilket jag i min underd. berättelse till sist!. riksdag· i undcrdånig·het 
anmälte.,, 

»Blekinge. Med den potntocs, som K. Maj:ts och Riksens Uumruerce
Collegium hitsändt att planteras, hade det god framgång för förstn åren, 
hvilkeu jordfrukt likväl af brist på källrar på landsbygden merendels under 
förflutna långvariga och starka vintrar gått förlora.11.» 

,,Neril.:es och V ermla.nds län. ifvenså läser någon bö1jan vara gjord 
med potatoesplanteringcn, den jag helst velat fortbringa i W ermcland, efter 
man sknllc tyeka att deu borde trifvas i den sandaktiga jordmonen, som 
der på många fltälien finnes; men hitintills är föga dermed uträttadt, och 
vet jag icke ou1 ortens hårdare klimat må vara dertill vållande, som några 
vilja förcgifvv 

»Södennan/a.nds liin. Med potatoesplanteringen gjordes år 1750 öfvcr 
hela länet en vacker början, men blef af den om hösten tidigt infallna 
starka köld ocb suövinter så förskjärnd öfver hela liinet, att planterings
ämne för nästa och följande år saknas måste, hvarmed all bos allmogen 
intald Mjclse och hug derförc försvann; och ehuru vid uppbörds och andra 
möten ej underlåtits att igenom kronobetjeutc göra <lem flere påminnelser 
och uppmuntringar att åter förse sig· med frukt till utplantering samt der
mcd fortfara, har likväl sådant fruktlöst aflupit; Föregifvandcs en del 
otjenlig jordmån, emedan den skttll bestå af stark lera, dercmot lös jord 
skall vara den bästa; Andra åter, som hafva denna senare, undskylla sig 
dermec1 att den förra, efter försök, allena funnits tacksam; åter andra. före
bära okunnighet om så främmande och ovanliga växters handtcring och så 



vidare, sli att ögonskcnligcn märkas k:10, det oYilja och mindre begrep[> 
om nyttan af denna plantering mot dess bcfrämja11dc strida, ja, det som 
v:irrc lir, allmogen vill icke ens höra, mindre tro de förcsUillning:u dem 
göras till att blifva i den puncten bättre upplyst:1 om sitt cg·et bästa ,·id 
infallandc missviixtår. Vid så beskaffade omständigheter har jag v~intat p:'l, 
rlct ridderskapets och adelns samt ståndspersoners berömvärda exempel , 
hvarrned större delen vid sina säterier och landtegendomar dem föregått , 
i,:kullc hos allmogen hafva någon god verkan, men rrnnu har en slidan 
icke försports., 1 

·, Vesterbottens län (Umeå). Hvarjehanda jordfrukter, såsom rofror, kål , 
kålrötter. morötter, palsternackor, persiljerötter, röbettor, pepparrot med mcrn 
växa hur i liiuet både till den storlek och så god, om ej till någon dr l 
hättrc smak, som å södra orterna , när med dcrns ans och skötsel rätteligen 
förbiHlcs ; - Äfvensom ock Potafo<'s efter de gjorda försök trnfver god väx1 
och trcfnad. Att planteringen deruf, rofvor och kålrötter undantagande, lik
Yäl nj sträckt sig vidare, än till en del ståndspcrsoners enskilda behof, här
rörer till en del af folkbristeH; -- - -

Åbo och JJjörneborgs län; dat. d. 16 uov. 1753 och undertecknad af 
Lillienberg: - P otatoes-plauteringen är sä mycket nödigare, som i goda 
år dermcd k a n besparing på säd och, vid i11fallaude missväxt. clessa för 
frost och hagelfall sUkra rötter kunna understödja inbyggnrue t ill derns 
lifsuppchällc. Af de till plantering för detta böfclingedöme öfverkonrna jord
päron hafva 11ågra såväl i skitren, som norm delen af Hi.nct drnua väx t 
nog lyckcligen planterat, hnirföre ock när den framdeles ,·idarc kring-
sprides och invånarnc fullkomligcn varda öfvcrtygadc om för111one11 af denna 
planterings s:wnskyldiga nytta och bruk, borde hva1je hemmansbruk are vid 
,itt• pålägga~ :ttt i Rinn kåltäppor af denna v~ixt något anlägga.» ~ 

Medan denna kultur sålunda vm· mer och mindre utbredd i de flesta 
länen, Raku:u: uppgift derom i landsböfdingarnes samtida relationer från de 
flin, som b:ir ofran icke omnämnts. Man torde dock ej dcraf kunna slutll , 
att den ens <lrr varit fön;ummad, åtminstone på prest- och herrgårda r. 

J ett veckoblad »HusltållsbibliotequeJ, som utgafs åren J 755-1757 lins 
(i n:is 78-84) införd en liingrc u.fhandling »Om potatoes och dess plante
ring, skötsel och /ltskilliga bruk till hushaJ!sny ttigheter, . Denna hörjar sil : 
Potatocs eller jordpäron iir en jordfrukt, som för någon tid tillbalrn blifvit 

införd hit till Sverige frän Americn. (?) och nu förmodelige.11 så beka11 t, :;om 
nl'msin Indianerna, bvilka aldraförst hafra nyt~jat denna och uta f denr1a 
haft både föda och ltclsa. Utom detta vill mau ock förmoda, a tt dessa j or<l• 
piirons trefnad hos oss bär i SYerige ska ll nog vara kunnig ; Men iskullc 

' 1 landsl1öfd. Önrnl:ölds riksdagsrclation 17il meddelas, att jordpärons plantering 
~ar i allmänt bruk på. de orter i Södermanland, der j ordarten var sa.nd . (Se ,Utdro.g, i 
I{. bibl.). 

2 l prof. P . A. Gadds år 1785 utgifna. ,Medel till alhnogeus bergning under säd- och 
foderbrist , , uppgifves att potat isodlingen införts i Finland mer än 50 år förut, men ännu 
ej heller der var rätt a!Imän. - Jfr äfvcn ,Pedcrsöre Jandtman,. Wasa 1777, sid. 66. 



någon finnas, som ännu droge saken i tvifvelsmål. så må den allenast fråga 
flina egna landsmän och grannar, som 1 högst 2 år haft denna plantering 
och r~itt skött densamma, då han strax får nöjaktig underrättelse såväl om 
deras stora nytta i hushållningen, som förträffoliga goda trcfnad i vårt kära 
fädernesland.·, Härefter beskrifves i 6 afdelningar - efter Lantinghausen 
och Alström - hurn potatis odlas, förvaras och användes. Till slut med
delas :,Rön att utaf potatoes bränna bränvin. försökt och beskrifvet af Carl 
Skytte»; hvarvid af 4 kannor potatis erhölls 1,14 kanna briinvin ( = 1 qvarter 
s tark sprit). - I n:o 84 omtalas att en viss prestman år 1741 utsådde frön 
af potntocs och deraf erhöll första året små (vid torka) och uf dessa andra 
.året storväxta potäter. Och i årg. 1757 sid. 371 beskrifves »Försök att göra 
sfärkclse och puder af potatos». Oarlesons »Hushållslexicon» af 1756 redogör 
äfven utförligt, i enlighet med förnt utgifna skrifter, för odlingen m. m. 
af potatis. 

Det intresse för potatiskulturen, som sålunda i både skrift och handling 
ntvecklats under 1750-talet, synes under det följande årtiondet i någon mån 
rnatbtts, beroende detta sannolikt på flerc omständigheter, hvaribland kunna 
antagas gynnsammare skördar på spanrnål och i samband dermed ett sådant 
_passivt motstånd från allmogen, som så träffande skildrats af Iandshöfdingen 
i Södermanland. 'l'ill och med i riksdagsrelationcn fråu Skaraborgs län 
1760 (17) heter det: »Potatoesplanteringen har så i städer som på landet 
a nsenligen aftagit, så att Liedköping och Hjo äro de enda städer, hvn.rest 
detta säde med någorlunda drift idkas, och brukas på landet endast af en 
del ståndspersoner, som härmed ännu till mycken förmån och bifall fortfara. 
Och ehuru, allt sedan Eders Kongl. Maj :ts nådig·a befallning härutinnan år 
1749 ankom, som tidast härpå yrkat blifvit och planteriugssättet allmänt 
kungjordt, så har sådant allt dock icke velat lemna deu öfvertygelse som 
man önskat, och emot ändamålet svarat..)) - Redan 1764 låter det emellertid 
bättre från samma län. I en då af trycket utgifven ))Kort ekonomisk be
skrifning öfver Skaraborgs län» (18) skrifves »Om potatoes eller jordpärons
planteringen: Denna plantering idkas här i temlig myckenhet och har isyn
nerhet visat sig fördelaktig vid Hjo stad. - Uti Wadsbo fögderi, hvars 
jordmån till större delen är stark lera, vill denna växt ej fort, emedan den 
helst älskar lösare jord, hvarföre ock leran med sand, kolstybb och åtskil
ligt annat måste utblandas. I Skara fögderi trifves den väl och finnes dcr 
uti tillräcklig myckenhet.» 

I Göteborgs och Bohuslän var potatisodlingen länge föga känd, ehuru 
utsäde ej kan ha saknats. Så nämnes intet om potatis i en utförlig skildring 
af trädgårdsskötseln kring Göteborg, som finnes införd i baron U. Hårlemans 
ofvan nämnda dagbok för 1750. Och ännu i en rapport af "provinsial
schäfern» (länsagronomen) Qvistberg (19) för 1762 skrifves: »Potater eller 
jordpäron äro ej ännu komne i allmän smak uti detta länet, förutom i 
Landvetters pastorat, hvarest de mycket odlas.» - År 1765 skrifver samme 
framstående agronom om Walla socken på Tjörn: »Jordpäron vinna, oaktadt 
alla föreställningar, ingen smak i en så rik sädesbygd» (20). Ännu 1804 



berättar la.ndshöfdingen Carpelati i en utgifven skrift, att potatisodling ej 
var allmän i norra delen af samma län. 

I en skrift: »Anledning till norrländska åkerbrukets förbättrande», tryckt 
i Stockholm 1767, förordas och beskrifves odlingen af potatoes. 

Såsom kärnpunkten i de många försöken att befordra odlingen af potatis 
framstår önskan att vid missväxtår på säd finna ett crsättningsmedel derför. 
Enligt en »Undersökning om årsväxternas förhållande och isynnerhet miss
växtår i Sverige», af prof. Em. Elcman i Upsala, (21) voro, under ifråga
varande period, åren 1747 och 1762 sådana missväxtår, mellan hvilka flere 
år förekomma med svag eller knapp skörd och spanmålspriser ytterligare 
förhöjde genom hög kurs. Svårast voro likväl åren 1771-1773, om hvilka 
vi läna Malmströms skildring: (22) 

Landet hade 1771 blifvit hemsökt af en svår missväxt, så mycket 
bekymmersammare, som Mven det föregående årets skörd varit svagare än 
vanligt. Kongl. Maj:t ville att »den spanmålsfrätande bränvinsbränningen, 
skulle förbjudas, men det rädande riksdagspartiet var deremot. Ett sådant 
förbud hade en gång förut visat sig minska spanmålsinförseln med 300,000 
tunnor. - På missväxten 1771 följde en ny missväxt 1772 och dermed den 
förfärliga hungersnöden 1772- 1773, hvilken med sitt vanliga följe af far
soter förorsakade den största dödlighet, som någonsin hemsökt Sverige under 
128 år, allt sedan tabellverkets upprättande (1749). Det allmänna missnöjet 
med bränvinsbränningen fortfor till statshvälfoingen, bland hvars orsaker 
den kanske ej varit den minsta. Kort derefter, den 11 sept. 1772, utfärdade 
Konungen förbud mot bräuviusbränning. 

I följd af missväxten lät Patriotiska sällskapet år 1772 omtrycka Kom
mersekollegiets år 1749 utgifna »Underrättelser, om plantering m. m. af jord
päron. En sådan beskrifning hade utkommit i Nyköping 1768 och en annan ut
gafs på Kongl. Maj:ts befallning af Vetenskaps-Akademien år 1774. Äfven flere 
andra tecken visade, att missväxten på säd ökade intresset för potatisodlingen. 

Så läses i Göteborgstidningen »Ilvad nytt?» 1773 (n:is 203 och 204): 
Potäters plantering har i år mera kommit i mode här å orten. Torg och 
gator besökas nu med denna härliga frukt. Planterarne finna icke mindre 
nytta för sin använda möda, än köparne hafva fördel deraf i hushållningen., 
År 1773 skänkte kommerserådet Sahlgren i Göteborg till Vetenskaps-Akade
mien en prisfond för landtbrukets befrämjande, hvaraf ett pris skulle atse 
odlingen af jordfrukter, dcribland potatis. 

I nyssnämnde tid_~ing 1774 (n:is 83 & 84) skrifves från Skara den 24 
Martii bl. a.: »I den Oconomiska beskrifning öfver Skaraborgs län, som är 
införd i 'Svenska Samlingars' 2:dra stycke (1764), finnes redan anmärkt, 
att jordpärons plantering idkas här i länet i tämmelig myckenhet, att den 
synnerligen visat sig fördelaktig vid Hjo stad samt trifves väl och finnes i 
tillräcklig myckenhet i Skara fögderi. Sedan den tiden bar denna plante
ring här i länet ganska mycket ökat sig och i de senare dyra åren varit 
ganska fördelaktig för en del af de fattige ibland allmogen, som i brist af 
säd njutit desse jordpäron till lifsuppehälle.~ 
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I »Hvad nytt?» för 1775 (n:is 213 & 214) meddelas från »Stockholm d. 
1 Sept. Sedan invånarne i Westmanland förlidet års början blifvit mera 
uppmuntrade att plantera potatoes, än vanligt, så har man den säkra under
rättelsen, att der blifvit samma år bergade 3,172 tunnor af den sorten.» 

I »Hvad nytt?,> 1776 (n:is 11 & 12) ski-ifves från Alingsås d. 12 jan. 
bl. a.: »I Alingsås drifves potatoes-planteringen allt mer och mer till sin 
höjd. Den skyddas isynnerhet af vår älskade friherrinna Alströmer (född 
Silfverskiöld), som på allt sätt gifver denna orten efterdöme i hushåll
ningen.» 

Från Stockholm meddelas under d. 29 jan. 1776 i samma tidnings n:r 
29 & 30: »Potatoesplanteringen har i Y esternorrland nästlidet är gifvit så 
vacker bergning, att skörden för hela länet stiger till 1,709 tunnor», hvilket 
tillskrifves nit och uppmuntran från landshöfdingen baron Abr. Falkengren. 

I »Dagligt Allehanda» meddelar handelsmannen Schulten i Malmö år 
1776 (i n:o 122), att han året förut pä sina plantager: »Vestergötland» och 

' »Smäland» af 20 tunnors utsäde skördat 630 tunnor, hvaraf 400 utskeppats 
till Marstrand och Göteborg. Han uppgifver tillika, att denna odling ännu 
var ny och uppmuntrades med premier. 

Såsom här ofvan (sid. 26) är citeradt ur Boyes »Förfarne svenske landt
hushållare», gick det trögt med potatisodlingens införande i Östergötland, 
der han samlat sin erfarenhet. Men 1776 kunde prosten Tiburtius från 
samma landskap skrifva: »Nu inser allmogen jordpäronens mångfaldiga 
nytta uti hushållningen» (23). 

1r 1777 »hade potatoes vunnit burskap på de fleste ställen i norra 
delen af Halland». (»Hushållnings-Journal» 1777, s. 638). 

Från Stora Tuna i Dalarne skrifves i april 1780: »Jordpäron börja nu 
att vinna fullt tycke af allmänheten». (Husbålln.-Journal, oct. 1780). 

Det återstår nu att tillägga några ord om det ofta upprepade påstäen
det, att de år 1762 från pommerska kriget hemkomna svenska soldaterna 
voro de, som, sedan de i Tyskland erfarit gagnet af potatis, genom odlings
försök vid sina torp ingäfvo allmogen förtroende till denna jordfrukt. En 
snillrik författare har skrifvit, att efter nämnda krig »har svenska folket i 
stället för eröfrade fanor icke något annat minne än - bruket af potäter» (24). 
Det vore ju dock ej sil litet om denna fredliga eröfring kunde till fullo be
visas. Men det bar icke lyckats mig att från den tiden finna några direkta 
bevis för förstnämnda påstående, som dessutom motsäges af ofvan anförda 
uppgifter från Skaraborgs m. fl . län. Det låg emellertid nära till hands 
att förmoda, det den förutnämnde general Lantinghausen, som var en af 
de flere öfverbefälhafvarne i det pommerska kriget och gjorde sig känd för 
sin omtanke och förmäga att med små tillgångar sörja så väl som möjligt 
för soldaternas vård och underhåll, äfven medverkat till att genom dem 
befordra potatisodlingen i Sverige. I det utförliga tryckta reglementet för 
armens proviantering m. m. (25) under 1761 och 1762 omnämnes dock ej 
potatis på något ställe. Genom daglig vana hafva således soldaterna ej 
blifvit förtrogna med förtärandet af potatis, hvilka annars skulle passat väl 



till det gröna salta kött, som ingick i utspisningen och ansågs förorsaka 
skörbjugg. General L. ifrade för att förskaffa soldaterna någon färsk mat 
till omvexling, men penningar fattades. Måhända har han dock skaffat dem 
något potatis. 

I »Göteborgs Tidningar, 1808 u:o 24 läses: ,När 1762 skånska ryttarne 
hemmarscherade, förde de flesta, åtminstone de gifta karlarne, en liten 
halfskäppesäck potatis med sig till utplantering vid sina små torp eller 
boställen.» Såsom ofvan är anfördt från Linnes »skånska resa», var potatis
odlingen redan 1749 tämligen allmänt spridd i Malmöhus län. 

Jemnt 50 år efter det Jonas Alström år 1727 först sökte genom tryck
pressen verka för införandet och utbredningen af potatisodlingen, - eller 
1777 finnes i Vetenskaps-Akademiens handlingar införd en längre uppsats 
af hans yngste son, efter faderns död egare af Nolhaga; den hade till titel: 
,Potatisplantering, grundad på rön och försök af J ohan Alströmer>. Med 
plantering menas här, såsom ofta under den tiden, odling i stort, ty han 
hade under åren 1774-76 af resp. 37, 44 och 116 tunnors utsäde skördat 
502, 476 och 462 tunnor (det sista året missväxt). De allmännaste sor
terna voro: 
1) Holländska: med blå blommor, runda rötter; 
2) Röda: blommor skuggade af hvitt och rödt, rötterna aflånga; 
3) Engelska: blommorna hvita, rötterna aflånga, platta, halmfärgade, gås

äggstora; 
4) Surinamska: blekröda blommor och rötter, de senare runda, större än 

föregående; 
5) Tidiga: fullvuxna vid Jakobsmässa; och 
6) Knyliga: hopvuxna rötter. 

Motståndet synes vid denna tid varit brutet, om också ej utdödt, ty 
enligt Svederus (26) funnos ännu vid slutet af 1700-talet vedersakare, mest 
på grund af potatisplantans giftiga slägtskapcr, som kunde ingifva far
håga, hvarförc dessa motståndare ville i stället införa odling af jordnötter 
(Lathyrus tuberosus). 

Af denna min redogörelse torde framgå, att många personer samverkat 
till införande af potatisodlingen i Sverige, om också bland dem genom 
initiativ och ihärdighet mest framstår Jonas Alströmer, till hvars största 
och i alla tider obestridda förtjenster detta sträfvancle hör. 

Men mer än menskligt inflytande hafva kanske här, liksom i Frank
rike, de upprepade missväxtåren pä säd med deras följder, bidragit att 
öfvervinna trögheten och fördomarne mot denna nyttiga näringsväxt. 
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