
1 Inledning 

Det finns en rad l1i toriska översikter rörande förädling kontroll, handel och odling a 
vallfrö från slutet a 1800-talet och framåt. Men ängs kötseln är ju betydligt äldre än 

å och övergången till att odla vallväx'ter på åker började åtmin toue i vi s omfattning 
långt des förinnan. Professor Hugo O ald (1962) bar i in bok "Vallodling och vä -
följder uppkomst och utveckling i S erige" ammanfattat de ä entliga te dragen i 
den tora omställning om började ana redan på I 700-talet kännetecknade förra 
eklet och träclcte ig in i årt århundrade. Hans bok är eo utmärkt information källa 
om i gott urval belyser den gångna tiden viktiga te ystemförändr ingar i en k 

växtodling. Som komplement kan det vara av iutre se att se litet närmare på vallfrö
området. Det faller ig därvid gan ka natt 1rligt att utgå från Linne tid och gå fram till 
den epok, om de nämnda jubileum krifterua redan avhandlat. Syftet är här att öka 
bel a, hur odlare på kilda håll i verige under perioden 1740-1870 kaffade ig frö 
för att i bö1jan förbättra ängar och enare anlägga vall på åker. Källorna är Hand
lingar Annaler. Berättelser Journaler Tidningar m.m. från främ t Veten kap aka
demien Patriotiska Säll kapet, Lantbruk akademien och Hu hållning äll kapen alla 
med a Kontmgen tadfästa tadgar och bl.a. därför Kw gliga. 

Då d t för ta källmaterialet till den bär upp at en tog fram i slutet a år 1993 pågi k 
ut täUningen " olen o h ord rjäman" i ationalmu et i Stockholm. Den under trök 
den gusta ian ka tiden starka fran ka påverkan och harmonierade väl med det 
frau k-sven ka utt1yck ätt ocb den sirlighet om även kännetecknar mycket av äng -
litteraturen från denna tid då ideer hämtades särskilt från Frankiike amt i viss mån 

ngland och HolJand. - Det ore intres ant att närmare tudera olika kulturströmning
ars inverkan på den en ka jordbruk utveckling n inte trun t w1d r 1800-talet om 
ju kännetecknade a både betydande framsteg och stundom ådan fattigdom, att 

erkligbeten bakom" tvandrama" tydligt träder fram i vi a av den tiden krifter. 
Men det ar ankomma på andra att göra en sådan tvärkulturell analys. Det är ändå att 
gå på upptäckt färd att tudera detta pridda och gan ka tora källmate,ial. 

Det ligger nära till hand att jämföra dåtiden en ka ätt att stimulera jordbmk:et och 
fröför ö1jningen med de metoder om nu pro a i länder stadda i förändring. Sådana 
a pekter antyd i det följande. Litteraturgenomgången bely er dock främ t de eten-
kapliga och prakti ka fömt ättniugar om avgjorde både växtvalet och ö ergången 

till inhemsk fröodling. Redan här kan man med Lindrotb (1967) konstatera att" ... 
ägen till det en ska jordbruket fö, andling var längre än man från början trott". 

Omdömet gällde början a 1800-taJet. 

Ändå arade jordbruksproduktionen Lmder perioden 1750-1815 mot den amtida 
folkökningen på omkring 70 procent och även enare, när folkmängden ökade ytterli
gare. Odlingen a pannmål tilltog efterhand på de många nybrutna åkrarna och den 
tidigare impo,ten a bröd äd km1de upphöra. Med tiden blev det ock å möjligt att e ·
poitera havre en älkommen inkomst för landet (t.e . Utterström 1953). Däremot 
dröjde d t innan antalet kor och bä ar ökade, efter om fode11illgången till en början 
begrän ade av art det ar många ängar, där man traditionellt skördat hö om plöjde 
upp till åker och det tog in tid, innan allodling på åker log igenom. - Uppodlingen 
under 1800-ta/et innebar samtidigt ett kraftigt ingrepp i ängsfl,oran, vars rester man 
nu i våra dagar på olika sätt söker bevara . 
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