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Växtslag 
Svenskt namn Latinskt namn 

Carex ampullacea. Good. 
C. aquatilis.Wg. 
C. crespitosa. L. 
C. canescens. L. 

Fodervärde 
Omdöme 

Mycket högt 
Mycket framstående 
F örträ.ftligt 
Utmärkt 

F1askstarr 
Norrlandsstarr 
Tuvstarr 
Gråstarr 
Hårstarr 
Strängstarr 
Ängsfräke.n 
Timotej 
Rödsvingel 
Hässlebrodd 
Blåtåtel 
Ängsgröe 
Fjälltolta 

C. capillaris. L. 
Equisetum palustre. L. 

Kan nära nog .mäta sig med de bästa 

E. pratense. L. 
Utmärkt 

U Il 

Il Il 

Phleum pratense. L. 
Festuca rubra. L. 
Milium e:ffusum. L. 
Molinia crerulea. Moench. 
Poa pratensis. L. 
Mulgedium alpinum. L. 

Bland de allra bästa i fjällbygdema 
Högt 
Ett av våra förnämsta 
Fördelaktigt 
Utmärkt 

Många arter hade lika bra kvalitet som de odlade vallväxterna. Holm-, strand- och 
sjöbottenängarna har också långt senare framhållits som de bästa och rikast avkas
taruie bland de naturligafodermarkerna i norra Norrland (Lomakka, 1960). 

Kort jämförelse med Danmark, Finland, Island och 
Norge 

9.1 Danmark 

En kort översikt av den danska fröodlingens historia publicerades för drygt 50 år se
dan av Frede Jensen ( 1941 ). Det följande avsnittet bygger i huvudsak på denna infor
mation. Innan de enskilda fröslagen behandlas, görs här först några utdrag ur "Det 
Kongelige Danske Landhuusholdnings-Selskabs Skrifter" från tidigt 1800- tal för att 
belysa, hur man då sökte uppmuntra både foder- och inhemsk fröodling i Danmark 
(Anonym? J 808; 1810; 1811 a): 

År Orsak Odlare 

1802 For Kl.0ver-Fr0es Udsred To Mrend i Danmark 
1803 " En Gaardmand i Lolland 
1804 " En paa Ki0benhavs Amt 
1805 For Avi afKl.0verfr0e til Salg 

For indenlandske Grresarters Sandflugts-Commissair 
Udsaaeing og Udbredelse, Thorlund i Saltum i 
samlat in och provodlat Vensyssel 
Havregrres (kn.ylbavre) 

Odling av kny1havre 1793 
och senare, över 3 0 tunnor 
sådda på gårdar i socknen 
Från år 1800 luddtåtel och 
trädgårdsodling 
Antbyllis vulneraria. Lin. 
Insamling av 2 Pd. (= l kg), 
insådd i höstråg, 
senare skörd av 12 Pd. 
och fortsatt odling 

Bonden Jens Christensen Degn 
i Over-Johnstmp, Saltum 
i Vensyssel 

Sognefoged og Frestebonde 
Lars Nielsen i Kielstmp Bye, 
Stillinge Sogn, ny Sorne Amt 
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Premie 

30 Rdlr. 
20 Rdlr. 
20 Rdlr. 
15 Rdlr. 
Den tredie 
Guldmedaille 
eller et Breger 
af samme 
Vrerdie 
Den tredie 
Guldmedaille 
og desuden et 
Breger til 20 
Rdlr. 
Den furste 
S0lvmedaille, 
et Breger eller 
20 Rdlr 



1806 For Avl afKl0verfr0e til Salg 
år 1804, 75 Lpd.(= 600 kg) 
"hvormed Kj0beme have 
vreret vel tilfreds" 

1807 For Avl afKl0verfr0e til Salg 
år 1805, 50 Lpd. (= 400 kg) 
vitklöver- och 4 Lpd 
(= 32 kg) rödklöverfrö 

Sognefoged og Gaardmand 
Anders S0rensen i Rye Bye, 
Gj0rl0v Sogn, Srebyegaards 
Amt 
Gaardmand Lars Thomsen i 
S0strup, Holbeks Amt 

25 Rdlr. 

25 Rdlr. 

år 1805, 47½ Lpd.(= 380 kg) 
Kl0verfr0e, sålt för det mesta 
i små kvantiteter 

Gaardmand Christen Christensen 15 Rdlr. 
R.0rre Vallingernd, T01l0se Gods, eller 
Holbeks Amt et Breger af 

år 1804, 20 Lpd. (= 160 kg) Gaardmand Hans Pedersen 
rödklöverfrö, "vel renset" Knabe, Nedre Draabye, 

Jregerspriis Gods 
For Grresarters Udsaaeing og Bonden Jens Christensen Degn 
Dyrkning, sålt 50 Lpd. Over Johnstrup, Saltum, 
{= 400 kg) finare gräsfröslag Hi.0ring Amt 

1808 For Avl afKl0verfr0e til Salg, Gaardmand Rasmus Nielsen i 
odlat 105 Lpd. (= 840 kg) Nrerum, S0llernd, 
"med hvilket Kiebeme have Kiebenhavns Amt 
vreret vel tilfreds". 

J 810 For Avl afRaigrresfrne, 
1232 Pd. frö på 1 tunnland 

Gaardmand Thor Jensen i 
0ster-Karlebye, lille 
Loyetofte, Lolland 

samme V rerdie 
10 Rdlr. 

Den 2den 
Guld
medaille 
25 Rdlr. 

50 Rdlr. 

Redan år 1732 gjordes ett försök att så in "spansk klöver" från Holland för att hejda 
sand.flykten i Tisvilde på Nordsjrelland, men denna odling misslyckades. I övrigt gäller 
1740- och 1750-talen som de årtionden, då rödklöver främst från Holland och Feh
mam på allvar började göra sig gällande i Danmark. Kjrergaard ( 1991) åskådliggjorde 
nyligen hur snabbt odlingen tilltog från år 1775 till år 1805, främst på Fyn och Tåsinge 
med närliggande öar, följt av Sjrelland och Lolland-Falster. Klöverodlingen fick efter
hand sådan omfattning att många fält drabbades av klövertrötthet orsakad av klöverål 
och klövenöta. Detta hade det positiva med sig, att en rad andra foderväxter kom in i 
bilden som alternativ. Härigenom började man praktisera lämpliga fröblandningar i 
stället för ensidig rödklöver. Därmed minskade riskerna för växtsjukdomar och foder
produktionen kunde fortsätta att stiga. 

Några exempel visar, att utvecklingen inte var utan besvär t.ex. år 1749, då A. Lehn, 
Benitsgaard, införde rödklöver på Lolland och delade med sig av fröet till några gran
na.r. De var inte hågade att prova på utan kastade det på "Meddingen". Först 80 år se
nare blev rödklöver vanlig på denna ö och de bästa jordarna kom att användas till frö
odling (Jensen, 1941 ). Det lolländska fröet visade sig efterhand ge bättre resultat än 
det av tidig rödklöver, som importerades från Schlesien och Pommem. Fröskördama 
på Lolland var goda och år 1852 skördade amtsrådsmedlem Rasmussen i Klynge by, 
Tillitze socken, på fyra tunnland rödklöverfrö motsvarande 810 kg/ha! I övrigt fanns 
då flera odlare med en skörd av 425-574 kg/ha. Senare minskade avkastningen till 
325-400 kg/ha, men den uppgick i alla fall till samma ekonomiska värde som en 
lyckad veteskörd. Eftersom fröet i Klynge och på andra håll på Lolland skördades på 
andra snitt, kan rödklövertypen dock knappast längre ha varit "sildig" (= ungefär me
delsen-sen). 

89 



Omkring år 1770 började Etatsraad Hofinan Bang på Hofinansgave, Fyn,att odla 
röd.klöver och samtidigt startade sådan fröodling på Stryoo med avsättning särskilt till 
den förstnämnda ön. Omkring sekelskiftet 1800 blev rödklöver vanlig på de större 
gårdarna där och många bönder odlade sitt eget frö, i regel 100-200 kg/ha. Särskilt i 
de södra delarna av Fyn växte fröodlingen till och fröet såldes med god förtjänst. Ur
sprungligen var denna röd.klöver "sildig", men från 1860-talet minskade dock dess 
användning, eftersom många ansåg denna typ vara så besvärlig att fröodla, att de hell
re lät bli. 

På Jylland sådde man in rödklöver på ängar intill Fredericia lika tidigt som på Hof
mansgave och där började den på 1820-talet att odlas i en del socknar i Vendsyssel. 
Ar 1827 fröodlades den till och med på nyupptagen hedmark på en gård invid Her
ning. På 1840-talet blev den vanlig även i nordvästra Jylland och fröodlades både där 
samt i Vendsyssel. Man nådde ungefär samma medelavkastning frö som på Fyn. 
Mycket talar för att den ursprungliga typen "si/dig" bibehölls, eftersomfröskörden 
företogs på första snitt, vilket framgår även av rapporter från Horsens år 187 i. 

En erfaren, jylländsk rödklöverfröodlare, C. Jensen Hansen ( 1865),berömde på 1860-
talet det Kongelige Landhuusholdningsselskab, som genom oavbruten strävan och 
uppmuntran starkt bidragit till att det danska åkerbruket tagit "Krempeskridt" under 
de senaste 25-30 åren. Både spannmålsproduktionen och antalet husdjur hade nu ökat 
betydligt och behovet av foder var större än förut. Därför gällde det att få fram vallfrö 
i tillräckliga mängder. Fortfarande var import nödvändig och år 1861 infördes inte 
mindre än c:a 3 ¼miljoner pund(= 1.635 ton) vallfrö, varav största delen utgjordes 
av klöverfrö. Detta torde ha räckt till att beså omkring 80. 000 ha! 

Själv hade Jensen Hansen 14 års erfarenhet av rödklöverfröodling i Hjerting strax norr 
om Esbjerg. Hans beskrivning av fröodlingens alla faser kunde i tillämpliga delar gott 
gälla även i dag. Hans frökänsla framgår av ordvändningar som "at der er en Art 
Guldkom, man omgaaes med, hvoraf saa lidet som muligt t0r spildes". Till slut ställde 
han frågan: "hvorfor kan Danmark ikke selv frembringe sin Udsa:d til sin Kl0veravl, 
saavelsom til sine andre Komafgrnder?" Hans svar lydde: "vi b0r!" 

Jensen (1941) summerade, att rödklöverfröodlingen i tur och ordning hade följande 
tre centra: 1. Stryoo, 2. Fyn och 3. Lolland, att klöverål var orsak till den klövertrött
het, som igen gjorde sig märkbar på 1860- och 1870-talen samt att den "hjemlige" 
rödklövern, som ofta var "sildig", efterhand trängdes ut av importerad tidig. 

Vitklöver provades i mitten av 1700-talet på Sja:lland. Omkring år 1840 var det van
ligt att blanda in 1/3 vitklöver till sammans med rödklöver i vallar i Vendsyssel samt i 
nordvästra och sydöstra Jylland. Fröodlingen av detta växtslag blev huvudsakligen ett 
intresse för småbrukare. Pastor Homan, i Na:stved-trakten på södra Sja:lland, sålde ett 
år hela 1.500 kg frö och fick skördar på i medeltal 210-520 kg/ha, som mest 970 kg/ 
ha! Fröodling av vitklöver bedrevs i betydande omfattning även i Horneland på 
sydvästra Fyn, }Era och på Mors. På 1850-talet rapporterades även att gårdsägare R. 
Jensen i Vesterna:s i Kappels socken på västra Lolland haft ett fint år med en fröskörd 
motsvarande 728 kg/ha. - I lantsortkollektionen i Nordiska Genbanken finns i dag från 
Danmark ett prov av vitklöverstammen Morsa Bj0mdrup. (Kolshus & Hagen, 1993). 

Den nämnde Hofinan Bang på Hofinansgave, Fyn, hade va1it statskonsulent i 
fårskötsel i Sverige, då han år 1840 förde med sig hem 16 kg frö av alsikeklöver till 
Danmark. 20 år senare började den att bli mera allmänt odlad på de större egendo
marna i Danmark (Witte, 1913 a). 
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Den första gräsa1ten, som kom att odlas, var engelskt rajgräs och det skedde hos 
Landinspektör Wesenberg, N.0rre Bjert i trakten av Kolding. År 1787 beställdes 50 kg 
frö häri.från till ett mindre jordbruk vid Nyborg, som i sin tur blev stamfrögård för 
andra odlare på Fyn. Där blev det på 1820-talet t.o.m. överproduktion av detta frö
slag. På Sjrelland och i Vendsyssel på Jylland kom några få jordbrukare att odla detta 
gräs omkring sekelskiftet 1800, men i övrigt var det ännu okänt för flertalet jordbru
kare. En prislista från år 1859 upptar endast utländskt rajgräsfrö, trots att trakten runt 
Viborg år 1860 hade en stor fröodling av detta växtslag. Den inhemska fröproduktio
nen växte dock till sig och år 1874 hade den danska fröodlingen av engelskt rajgräs 
sådan omfattning att frö även börjat att exporteras. 

Timotej rekommenderades till odling omkring år 1800, men endast några enstaka 
odlare använde den före år 1830. På tio år blev den sedan allmän och trängde t.o.m. in 
på marker, där man eljest skulle ha odlat engelskt rajgräs. En prislista från år 1859 
omfattar både danskt och svenskt timotejfrö. Fröodling av detta väx1:slag var år 1860 
betydande i bygden kring Viborg och på Als. Även från Lolland fanns det sådant frö
utbud. 

Frö av luddtåtel och luddlosta insamlades av den inledningsvis nämnde sandflykt
kommissarie Thorlund och dessa arter odlades sedan både till foder och frö till avsalu 
i Vendsyssel omkring år 1800 och senare även i västra Jylland. På 1860-talet kom 
önskemål om flera vallväxter, varvid italienskt rajgräs var ett av de gräs som infördes. 

År 1866 gjordes den första beräkningen av den danska arealen för fröodling. Den ha
de då gått något tillbaka och angavs vara 3.188 ha. En stor del av fröet var odlat "til 
eget Brug" och en del såldes också till grannar. År 1871 hade fröarealen gått upp igen 
till 4.423 ha, men "det synes ikke enrum at have nogen videre Betydning for Landets 
rationelle Frnforsyning". Dä,för var det fortfarande ett av tidens viktigaste problem, 
hur man skulle skaffa sig ett gott och pålitligt utsäde. Problemen med det utländska 
fröet gällde ofta bristande renhet och dålig grobarhet. Några egentligafröfirmor 
fanns ännu inte, men det fanns krafter i rörelse för attjå en bättre marknadsföring 
och varudeklaration av utsäde. År 1869 väcktes förslag om att inrätta en ''Frekon
trolanstalt" och det förverkligades år 1871. År 1872 grundades "Fadleskebet for 
undersekt Markfre". 

9.2 Finland 

Även Finland hade från 1750-talet en "forskningsepok", då bl.a. Per Adrian Gadd och 
Per Kalm vid Åbo Akademi verkade med stor kraft. Särskilt Kalm förde vidare sina 
intryck från andra länder och han tog hem timotej från Amerika till sina fältförsök. 
Båda dessa forskare förordade dock användning av in11emska växter. I den praktiska 
tillämpningen leddes utvecklingen från herrgårdarna i landets södra och västra delar. 

År I 801 belönade Finska Hushållningssällskapet en skrift "med Stora Priset, en Me
dalj i Gull om 20 Dukaters vigt, hvilken Fö1fattaren, som icke velat gifva sig tillkänna, 
likväl icke uttagit". Skriften utgjorde ett svar på den ställda pris.frågan: "Hvilka äro de 
hinder, som fjettra Finska Landtmannens Idoghet? Och hvilka Medel äro de krafti
gaste och lämpeligaste, att väcka honom till mera drift och omtanka i sin Hushåll
ning?" 

Fö1fattaren hade bestämda åsikter: "Som det ofömekeligen är för mycket begärdt, att 
vår Allmoge, under våra korta somrar, skall hinna med Cirkulations-Jordbruk eller 
Artificiella Ängars anläggande och skötande, hvilka sidstnämnde jag anser alldeles 
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onödiga hos oss, der vi hafve så förträffeliga inhemska Gräs-slag, att vi snarare deraf 
borde meddela frön åt andra, än hämta dem utifrån". Han var också realist: Dikning 
och "Dammars anläggande till Vår-vattnets qvarhållande" var åtgärder, "dem vår 
Allmoge nästan allestädes småningom och efter hand kan verkställa: det öfriga lär sig 
sjelft". De indelta soldaterna längs den långa gränsen mot Ryssland borde "också nå
got bidraga till Åkerbrukets upphjelpande och denna Landssträckas uppodlande". Ty
värr gick dessa planer om intet på grund av kriget år 1809. 

Lagman OlofWibelius, som var det nyinrättade Finska Hushållningssällskapets förste 
sekreterare och därefter en kort tid dess ordförande, hade framfört liknande tankar, så 
man kan kanske ana vem som var författare till denna prisskrift. Efter kriget blev han 
landshövding i Värmland och det unga, framgångsrika värmländska Sällskapet kom 
under hans ledning att helt naturligt ha det finska som ett slags mönster (Anonym, 
1803; Cygnreus, 1897). 

I början av 1800-talet utgavs även ett "Försök till Lärobok i Landthushållningen, för 
Finska Bonden" enligt Zilliacus (personligt meddelande, 1995} författad av sedermera 
ärkebiskop Jacob Tengström (1803}. Som allmänna regler för ängsskötseln anfördes 
bl.a. : "Slå och berga ej Ängen förr än gräset hunnit stadga, och äfwen att till någon 
del fröa sig; åtminstone må hwart 4:de eller 5:te år, än å den ena, än åter å den andra 
ängen, dröjas med slottern, till höfröets mognad". Detta utkast kommenterades under 
de k om roande åren av t. ex. Grevesmöhlen ( 1807), som föreslog att till frö borde 
sparas endast de delar av fältet, som bar "Tåtel, Phleum, Alopecurus och de bättre 
ärtslagen". Winter (1816), som själv haft ängskavle på en åker i närmare 30 år, 
hävdade: "Den säkraste utvägen att förskaffa sig frö till utsäde för Allmogen . . . är . . .  
att med handskära aftaga axen och toppame af de på åker- och dikesrenar växande 
bättre grässlag, som merendels äro mogna förrän de, efter sädens bergande, afslås till 
foder. Detta gräs består merendels aftåtelarter, svingel, starr, grö, ängkampe, väpling 
och flera goda slag". 

Ängskavle, "råggräs", kom tidigt att anses "som i äring . . .  lika gifwande med Ti
motheigräset, men kunde bibehålla sig i flere år och bättre fördraga lågländt grund, 
som wåra Finska ängar allmännast hafwa, samt ... för kreaturen lika begärligt". 
Ängskavle fanns i Åbo-trakten, men uppgavs "så sällsynt, att det ej med skäl kan räk
nas ibland Finlands inhemska wäxter". Citatet är hämtat ur en kort underrättelse in
sänd "af en gammal och erfaren Landthushållare" på en ö i Åbo skärgård.Han kunde 
på 1820-talet se tillbaka på en mer än 30-årig odling av detta växtslag. 

Ursprungligen hade han fått 80-90 gram ängskavlefrö av en svensk ämbetsman, som 
år 1788 samlat in det på ängar runt Norrköping och sänt över det till Finland, där det 
förökades på en linda. Beståndet bredde ut sig och kom att bli en stamfröodling under 
de närmaste 35 åren, från vilken frö spreds till andra delar av landet - särskilt om
nämnt igen år 1838 - och även tillbaka till Sve1ige (Anonym, 1807 b; 1824 b; Cyg
nreus, 1897; Grotenfelt, 1899). 

De odlare, som ville börja med foderodling, hade emellertid under de första åren på 
1800-talet svårt att själva skaffa sig utsäde. Exempelvis vände sig Wibelius, då lands
hövding i Kuopio län, år 1806 till det Finska Hushållningssällskapet med en begäran 
om frö, vilken docenten Hartman vidarebefordrade till doktor Rutström, sekreterare i 
Patriotiska Sällskapet. Han lämnade uppgift på sex handlare i Stockholm, som hade 
klöver-, lusern- och esparsettfrö till salu. Efter ett expertutlåtande - skrivet med glim
ten i ögat - av professor Pipping avstod man från de två sistnämnda fröslagen och 
köpte 300 skålpund (= 128 kg) rödklöverfrö och 100 skålpund (= 43 kg) timotejfrö, 
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som akademiträdgårdsmästaren i Åbo anförtroddes att vidarebefordra (se bilaga 
I 5. 5). På hösten samma år beställdes ytterligare 3 00 skålpund rödklöverfrö ( Cyg
nreus, 1897; Zil.liacus personligt meddelande, 1995). 

Ett annat exempel med svensk anknytning går tillbaka till år 1801, då baron Hermelin 
på Noors säteri i Knivsta strax söder om Uppsala skänkte 200 skålpund (= 85 kg) 
rödklöver- och 20 skålpund (= 8,5 kg) timotejfrö till det Finska Hushållningssällska
pet för utdelning till hugade odlare. Fröet - troligen svenskodlat - fördelades i poster 
om 5 resp. ½ skålpund (= 2, l resp. 0,2 kg). Även följande år skänkte han 100 
skålpund (= 42,5 kg) rödklöverfrö, denna gång holländskt (Hermelin, 1802). På hans 
förslag utlystes en tävling om vem som först skördade en viss mängd hemodlat frö 
och som prispengar sände han 50 riksdaler. 

På våren 1807 sådde refenda1ie A. F. de la Chapelle, Undennalms Rusthåll i Tenala, 
nära Ekenäs, en vecka efter det komet myllats ned "från Sverige öfverskaffadt 
klöfverfrö 12. skålpund uppå vid pass 16. geometriska kappland" dvs en mängd mot
svarande 2 1  kg/ ha på c:a 2.500 m2

• Följande sommar skördades en liten del av be
ståndet två gånger för direkt utfod1ing " . . .  resten lemnades till frö och afslogs i Au
gusti Månad samt tröskades lindrigt, så att de mognaste fröhylsome afföllo från knop
pan1e". 

Sedan tröskades materialet om på vintern, men detta var "svårt och arbetsdrygt, 
oaktadt föregången lindrig torkning i Rian". Den vidare behandlingen företogs i en 
hemmagjord maskin med kantstående, tandförsedda bräder som drogs över varandra 
och fröhylsorna. Med denna anordning gnuggade och rengjorde "en person på fyra 
timmar l .  tunnsäck frö, som nyss förut tagits ur ugnen, der den efter slutad brödbak
ning vid högst 30 graders värme ett dygn blifvit torkad, och erhölls ur hvarje sådan 
säck omkling åtta skålpund [= c:a 4 kg] rent och damfritt frö. På detta sätt och med 
sagde machin har tröskningen blifvit beqvämligen föITättad på vinter aftnar och mel
lanstunder af blott en enda person. Det frö som blifvit samladt emar jag till vidare od
lingar använda utom någon del, som kunde aflåtas till älskare af nämnde växts kultive
rande". 

Totalt skördades 100 skålpund - eller uppräknat 200 kg/ ha - "rengjort frö samt en be
tydande samling, som ännu icke hunnit ränsas . . .  så skola den eller de af försam
lingens Medlemmar som önskade sjelfa härom till en början af mig få tillhandla sig 
några skålpund godt sprickande frö, eller låna mot förbindelse att af egen production 
efter viss tid lika godt frö återbetala". 

De la ChapeJle anhöll i en skrivelse till det Finska Hushållnings-Sällskapet, att det 
skulle "försöka det frö, som hä1jemte insändes, samt bepröfva huruvida insamlingen 
deraf förtjente belönas med något af de priser som blifvit utsatte, icke för att 
derigenom tillvinna mig hvad en annan kunde bättre behöfva, utan endast för att under 
den Auktoritet en sådan uppmuntran medför kunna belöna de personer, som föJTättat 
arbetet". Han blev år 1818 ägare till Lindö i samma socken och fortsatte där sin 
gärning som banbrytare inom jordbrnket. År 1843 skrev han en broschyr med titeln: 
"Om odling af klöfwer och tjenligaste sättet för dess aJlmännare införande wid 
jordbruket i Finland" (De la Chapelle, 1809; Zilliacus och Selenius personliga 
meddelanden, I 994; 1995). 

Det kan tilläggas, att "ett betydligt qvantum fullgott klöfverfrö" av samma ursprung 
och ytterligare tillköpt frö odlades fram av lagman J. W. Hisiuger på Köningsstedts 
Rusthåll i Helsinge socken. Detta frö "var fullkomligen af den godhet och mognad 
som det bästa klöfverfrö man erhåller till köps . Klöfversädet bar skedt på trädesåkem, 
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hvilken nu utan undantag i 5 års tid varit besådd med klöfver eller vicker" (Anonym, 
1 807 c). 

Det Finska Sällskapets sekreterare åtog sig år 1 8 1 5  att börja med fröhandel av de 
vanligaste fröslagen (Anonym, 1 8 1 5  e). Några år senare kunde man läsa: "Artificiella 
ängar, på mark som warit gödd, och till åker begagnad, träffar man redan på flera 
ställen äfwen hos Allmogen, isynnerhet uti Ilmola Socken [i Vasa län] har man exem
pel på Bönder, som samla och sins emellan handla med Timothei-gräsfrö" (Böcker, 
1 823). 

År 1 827 förstördes Sällskapets ganska betydliga frölager i Åbo genom brand och 
därigenom avstannade fröhandeln för en tid, men kom snart igång igen, då den över
togs av handelshuset Abr. Kingelin (Jegerschjöld et al., 1 856). I slutet av 1 830-talet 
började timotej att bli ganska allmänt odlat och kom att kallas "utsåningsgräset". Viss 
fröinsamling tycks ha förekommit av även tuvtåtel, alsikeklöver, kråkvicker och gul
vial (Grotenfelt, 1 899). 

På 1830-talet tillkom ett antal uppsatser om ängsodling och sättet att ta tillvara vall
frö, men detta ledde inte till någon egentlig fröodling (Zilliacus personligt meddelan
de, 1994 ), men det fanns ändå klara tecken på förändring. Exempelvis tillverkades för 
avsalu vid lantbruksinstitutet i Mustiala i Tavastehus län under åren 1 842- 1 854 bl.a. 
25 såningsmaskiner för klöverfrö (Jegerschjöld et al., 1856). 

På 1 850-talet tillsattes en kommission för fröhaudel och dess försäljning från den l 
november 1 858  till samma tid året därpå ger en uppfattning om arternas inbördes an
vändning: 

Frös/ag Skålpund = Kg 

Alsikeklöver 500 2 1 3  
Holländsk vitklöver 2.970 1 .262 

Il rödklöver 4.630 1 .968 
Timotej 9.650 4. 1 02 
Ängskavle 13 .740 5 .84 1  
Rajgräs 60 26 

Ängskavle hade en betryggande ledning framför timotej och klöverslagen. Import av 
frö hade skett från Stettin, Holland och Sverige "af alla de sorter som för våren detta 
år skulle komma att behöfvas. Priserne å dessa fröslag voro utomlands enormt höga, 
hvarföre de ock . . .  stodo här vida dyrare än hvad man förr varit van att betala för 
samma vara. De frösorter som kommissionen erhöll till försäljning voro dock af ut
märkt beskaffenhet, hvilket bevisades af den ej obetydliga afsättningen" .  Huvuddelen 
av timotej- och ängskavlefröet såldes till Åbo län, därnäst till Nylands, St. Michels, 
Tavastehus och Vasa län samt i några mindre partier till IBeåborgs län. Utöver dessa 
mängder saluhölls frö av flera privata handlare i Åbo, varav en sålt ungefär lika myck
et som Kommissionen (Säve et al., 1 859). Uppskattningsvis räckte det sålda fröet till 
sådd av c:a 1.000 ha. Förändringen var således på gång! Under perioden 1828-
1893 tillkom dessutom hushållningssällskap i nio län, vilka naturligtvis bidrog till 
den lokala utvecklingen (Sandström, 1947). 

År 1 867 beviljades statsanslag bl.a. till gräsfrö och premier. Som exempel på detta 
sätt att stimulera framsteg kan nämnas, att torparen Thomas Johansson Joensuu från 
Laitila i Ulfsby vid det Finska Hushållningssällskapets utställning i Åbo år 1 868 
tilldelades sjuttiofem mark samt en järnplog och ett parti timotejfrö, blandat med 
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alsikeklöver som belöning "För jordbruksarbeten och annan landtmannaidoghet" 
(Anonym, 1 869 c; Cygnreus, 1 897). År 1 870 utgick av samma skäl belöningar till 
följande odlare i Vasa län: 
"5 L� [= lispund] thimotejfrö åt bonden Joel Mattsson Yli-Luopa i Kurikka kapell, 7 
L� d:o och 3 L5$ rödklöfver:frö åt landtbrukaren Johan Frösen i Kauhajoki samt 5 
L� thimotejfrö och 1 L� alsikeblandadt d:o åt bonden Fredrik Mattsson Smulter i 
Malaks socken" (Anonym, 1 87 1 ). 

Finlands foder- och fröförsörjning under den här perioden påminner mycket om den 
svenska på samma breddgrader. I stort svarade de naturliga växtbestånden för mer
parten av husdjurens foder och ännu i början av 1 870-talet beräknades, att endast 
drygt en procent av åkerarealen användes till foderväxtodling. Ängen, där det mesta 
höet hämtades, hade fortfarande tre gånger större areal än åkern (Sandström, 1947). 
Den kraftiga förändring av jordbruket, som därefter ägde rum, hade emellertid tagit 
sin början några årtionden tidigare. Timotej är nu Finlands vanligaste och mest odlade 
gräsart (Pohjakallio et al., 1963 ; Ahlbäck, 1 983 ). 

9. 3 Island 

H6lmgeir Bjömsson har sammanfattat huvuddragen på området (se bilaga 1 5 . 7). 

9.4 Norge 

På slättbygderna öster om fjällen och i Trnndelag var det i Norge under 1 700-talet 
vanHgt att trädan i samband med två-, tre- eller fyrskiftesbruk på åker fick ligga några 
år och växa igen till bete och slåtter ("rekra"). Detta förekom även i enskiftesbruk i 
andra delar av Norge. Precis som i Sverige kom dock det mesta fodret från naturliga 
slåtterängar dels nära gården dels på utmarker. 

I början av 1800-talet var "kunstig eng" begränsad till en del grosshandlares och äm
betsmäns gårdar, men i övrigt var vall ett tämligen okänt begrepp för de flesta. Bland 
den tidens föregångsmän i det norska lantbruket som helhet nämnde Haslllld ( 1932) 
bl.a. Peder Anker, Jacob Neumann och Herman Wedel Jarlsberg. Deras namn blänkte 
ti Il även på fröområdet. 

De nya ideema började således slå rot redan före och omkring sekelskiftet 1 800. Löjt
nant J. Hoel ( 1 8 1 0) på Hovindsholm, Helgey, sådde år 1 808 in rödklöver i kom för 
att få foder till sommarutfodring på stall. Följande år konstaterade han belåtet, "at 
denne Kl0ver stod overmaade godt", så han dubblade in sådden. Inte nog med att han 
kunde ersätta höet från sina avlägsna sätrar, nu kom också gödseln till nytta! Han ha
de också klart för sig att utsädet måste ha god kvalitet: "For at komme ret i Drift med 
Kl0veravling, er det af megen Viktighed at vrere vis paa godt og sikkert Frne; men 
dette er heel vanskeligt, om man ikke selv avier Frnet, thi det man faaer fra Kj0b
stredeme, duer sjelden noget. Nu er jeg af egen Avl forsynet selv, og har endog til 
Andre overladt derafi smaa Qvantiteter. "  Sockenprästen J. Neumann ( 1 8 1 0) i Asker 
( 15 km SV om Oslo), sedermera biskop i Bergen, kompletterade Hoels inlägg med rå
det, att man till fleråriga vallar borde blanda klöver- och timotejfrö. Detta blev senare 
det vanliga sättet att anlägga vall i södra Norge. 

Till en början var det mest timotej, som kom att provas, eftersom dess frö var lätt att 
samla in. I skrifterna omtalas, att kammarherre Peder Anker - sedermera statsminister 
- redan år 1786 införde timotejfrö från Stockholm till Bogstad strax norr om Oslo och 
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att där sedan odlades "nresten alt hans H0e af denne gode sort". Insådden gjordes i 
kom eller råg och utsädesmängden motsvarade 1 3  kg/ha (Anonym, 1 8 1 1 b ). 

Kammarjunkare G. F. von Krogh ( 1 808), Trondheim, provade att odla "foruden ad
skillige fremmede Grresarter og Foderplanter" även följande inhemska växtslag: Gul

vial, buskvicker, kråkvicker, fodervicker, rödklöver och vårbrodd, "men det har al
deles ei likdes mig at frembringe nogen god Avling deraf'. Bland orsakerna nämndes, 
att han inte alltid kunnat vara på plats för insamling och sådd. Han ansåg emellertid, 
att dessa arter borde gå att odla och att andra borde prova på, eftersom foder av dessa 
arter "spises isrer gieme afKreaturene". Detta gällde även om plantorna av dessa arter 
blommat av, vilket man inte kunde säga om tåtel- och gröebestånd, som då blev "trä
iga". Även han talade sig vann för att odla höet på den bättre hemjorden i stället för 
att knoga med avlägsen myrslåtter, som inte gav så mycket i utbyte. 

Selskapet for Norges Vel instiftades år 1 809 och kom att starkt främja "Naturlige og 
konstige Engers Frembringelse med Hensyn paa de bekiendte Foderurters Dyrkelse 
samt Engenes V anding og Fredning" (Hasund, 1941 ). Selskapets medlemmar bildade 
från år 1 829 lanthushållningssällskap i de flesta fylker. På 1 840- och 1 850-talen till
kom också lantbruksutställningar, sockensällskap och en rad lantbruksskolor. Det kan 
tilläggas, att liknande sällskap fanns redan på 1 770- och 1 780-talen som norska för
greningar av Det Kongelige Danske Landhuusholdnings-Selskab. 

En av de första åtgärderna var nu, att Selskapet for Norges Vel beviljade överlärare 
M. R. Flor 100 riksdaler för att beskriva de 20 bästa foderväxtema. Några av hans 
uppsatser återfinns i "Den Norske Bondeven". Med gullusemens rykte i Sverige i 
minne är det kanske inte oväntat, att denna art blev en av dem, som Flor tog itu med 
"fordi den af den ud0delige Linnee allerede 1 742 blev med Varme anpriist til at dyrkes 
som Fodermt" .  Dess frö skulle samlas in på hösten och sås på våren till sammans med 
engelskt rajgräs eller timotej. 

Flor ( 18 1 1 ;  1 8 12;  1 8 1 3 )  rekommenderade odling av i stort sett samma arter som 
Krogh, men för fjällbygdema, där rödklöver och vitklöver inte förväntades växa, för
ordade han fjällvedel. Han hade här säkert tagit intryck av linnelärjungen Martin V ahl, 

som efter en resa i Gudbrandsdalen år 1 792 förmodade, att denna art kunde bli en 
fjällbygdens esparsett (Saint-foin). Flor upphöll sig också särskilt vid vårbrodd som 
"en nrerende og behagelig F0de for Creaturene, men tillige kan med Rette siges at 
vrere en Sort Kryderie for dem". 

Selskapet for Norges Vel lät redan år 1 8 1 1  en trädgårdsmästare fungera som fröhand
lare för de 1 2  frö slag, som dess jordbruksklass rekommenderade. Det manade till 
provodling genom att till varje sockensällskap sända I ½ kg frö av de tre för varje 
område lämpligaste arterna. Odlarintresset växte och året därpå ombads Selskapet att 
ta upp regelrätta beställningar på frö. I fem områden kom dessa att uppgå till 130  kg 
klöver-, 357 kg timotej-, 1 7  kg engelskt och 26 kg franskt rajgräsfrö (= knylhavre) 
samt 3 kg vickerutsäde. Dessutom skänktes frö för detta ändamål av privatpersoner 
t.ex. prosten Neumann i Asker, som vid tre tillfällen under åren 1 8 1 1 - 1 5  gav 25-50 kg 
timotejfrö till Alstahaug sockensällskap. 

Ar 1 83 5 fanns "dyrket england i alle amt er", även om det i regel var små arealer. Från 
1 830-talet sökte man att i första hand lita till inhemskt frö, men stundommåste frö 
importeras av rödklöver och timotej samt någon gång luddtåtel och rajgräs. Efter
hand kom fröhandel till stånd i Oslo, Kristiansand, Bergen mfl. städer. På 1 850-talet 
bidrog stipendiaten F. C. Schiibeler - sedermera botanikprofessor - med fröer av mera 
ovanliga arter från Teyen, en motsvarighet till Experimentalfältet i Stockholm. 
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Odlingen av timotej lyckades väl och på 1 820-talet sådde åtskilliga slättbönder in 
detta fröslag, som efterhand blev ganska allmänt odlat. Många samlade själva in sitt 
frö, medan somliga bönder i 0stlandet och Trnndelag köpte det från utlandet, vilket 
inte lyckades så väl Därför började många jordbrukare runt Oslo.fjorden med tiden att 
odla frö . På våren 1 830  förmedlade exempelvis Selskapet for Norges Vel 5 1 0 pund (= 
2 5 5  kg) timotejfrö, som odlats av Christen Vilie i Våler (4 mil SSO om Oslo). På 
1 860-talet blev timotejfröodling vanlig även i Hedemark. 

Det mesta rödklöverfröet kom till en början från Holland och till viss del - liksom 
gräsfröet - från Danmark, Sverige, Tyskland och Storbritannien. Efterhand började en 
viss inhemsk fröodling även av rödklöver. År 1 830  nämndes t .ex. att 1 00-200 pwid (= 
50- 1 00 kg) sådant frö odlats av bonden Grauer i Lier (troligen Lier 25  km NO om 
Haugesund). Genom naturligt urval bildades så ett antal lokalstammar, bland vilka 
Molstad-klövem kan nämnas. Från 1 840-talet har den odlats i Hadeland (fyra mil SV 
om Rjukan). Frö av denna sort finns nu bevarat i den Nordiska Genbanken tillsam
mans med ytterligare 1 4  norska lokala rödklöverstammar (Kolshus & Hagen, 1 993 ) . 

Även i Norge kom esparsett att provas, här år 1 8 1 7, och dessutom ett antal gräs, 
bland vilka knylhavre och krypven hade sina förespråkare. På Jreren odlades engelskt 
rajgräs även till frö och gav med tiden upphov till en stam, som klarade vintrarna bätt
re än den importerade (Haswid, 1 94 1 ;  Jetne, 1 984). 

Blandrungar motsvarande 1 8  kg timotej- och 9 kg rödklöverfrö per ha kom vanligen 
att användas. Någon gång byttes rödklöver ut mot vitklöver som på en gård just söder 
om Sognefjorden, där rajgräs och rödklöver misslyckats (Boyesen, 1 868). Landmark 
( 1 864) rekommenderade för sin del följande fröbland.ning för anläggning av flerårig 
vall :  

Fröslag Skålpundlmaal = Kg/ha 

Timotej 3 1 5 , 5  
Rödklöver 1 5 ,2 
Alsikeklöver ¾ 3,9 
Vitklöver ¼ 2 6  
Totalt: 5 27,2 

Den här fröbland.ningen ansåg han "passa for det hele Land og burde bruges overalt, 
hvor man attraar en god, va1ig og berigende Grresvrekst" . Om eget, orensat utsäde 
användes - då även hylsorna var kvar på klöverfröet, ökades såmängden i motsva
rande grad. 

Lantbruksskoloma fick stor betydelse, inte minst därför att de vanligen bedrev äng
växelbruk och därmed kom att tjäna som mönster för foderodling (Haswid, 1 932 ;  
Wold, 1 9 84). Vid lantbmksutställningar premierades jordbruksprodukter med kvalitet 
t. ex. vid lantbruks- och trädgårdsutställningen i Christiania den 1 -4 oktober 1 868, då 
baron H. Wedel-Jarlsberg, Bogstad, och Overretssagfurer Fischer, Tomb ( 1 2  km 
NNV om Fredrikstad), tilldelades var sin bronsmedalj för timotejfrö . Vid utställningen 
i T0nsberg tre år senare belönades: 

"Proprietrer 0. Bern, Flaar, Vaale [en mil väster om Horten] - En Frugtkniv for Grres
fr.0 och Skibsreder N .  Thue, N.0tter0 [strax söder om T.0nsberg] - En Toddyske for 
Rug og Grresfr.0" .  

Från 1850-talet och framåt ökade odling på åker av timotej och rödklöver raskt på de 
bästa jordarna i Norge. I slutet av 1 860-talet beskrevs situationen så här: "0stenfjelds 
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