För en kortare sammanfattning av "Livsmedelsförsörjningens förändring/rån 1800talets början" hänvisas till tre föredrag hållna i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade
mien för några år sedan: "I. Staten och jordbruket" (Myrdal, 1992), "Il. Odlings
marken och grödorna" (Jansson., 1992) och "fil. Husdjursskötseln" (Rendel, 1992).
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Höfrö i sin linda
Jacob Faggot (1739) framlade redan under Vetenskap akademiens första år för lag
om hur den bäst borde främja det svenska lantbruket. Han ansåg bl.a. att försöksod
lingar borde utföra på många platser i landet och att resultaten därav skulle publice
ras. Han lade också tor vikt vid att ängarna skulle göras bördiga genom att röjas, be
_fii.as från mo a torra marker en tid över ilas med vatten och - när gräset började tyna
- plöjas upp, gödsla samt besås med säd och hö/rö. Dessutom borde tuviga ängar
jämnas ut. - Ett par år senare gav han ut en instruktion till be k.rivning av olika orter i
landet med en lång lista av frågor som borde belysas. Tre återges här:
"26. Om Ängen någor tädes skötes med rödjande plöjande, gödande och åter igen
läggande taga til bättre Gräswä,..1· eller om Ängame få blifwa kog lupne, amt måssa
ljung och bärris f'ar öfwer hand til Gräswäxtens förqwäsjande ...
30. Om Ängame någorstäde äro bekajade med osunda Öiter och Gräs lag, bwaraf
antingen Hä tar eller någou Bo kap må illa wantrifwas och omligstäde dö· hwilka
Ö1ter och Grässlag ej ätas af några hemtaude Kreatur eller förtära af det ena och
icke af det andra ...
31. Om Äugarne be ås med hemväxt Hö/rö sedan de burit äd, och om Höfrö af
hårdwallen lämpas til tOIT och högländ men Frö efter /ågländ wall til foktig och sid
länt vaJ1 11 • • • (Faggot 1741, kursiv här).
Han initiativ fick verkningar långt fram i tiden. Sockenbe krivningar om i regel
gjordes av präster, blev det många under de följande l 00 åren. Några kommer att
beröras här. Ett av de tidigaJe bidragen kom från kyrkoherden. Hans Hederström
( 1757) i Näsby ocken tra NNO om Linköping. Han inventerade där bl.a. 17 agrara
äxt amhällen. Han noteringar kan på itt sätt ge en föreställning om amman ätt
ningen av det höfrö om här och var samlades upp på skullbottnarua.
Han framhåller in1edningsvi att växterna "namn äro tagne utur Herr Archiatem och
Riddaren Linoaei Flora Suecica". På "madvall" iakttog han ett 50-tal arter bl.a.
äugska le, vitklöver rödklöver, äugssviugel, rödsvingel och ängsgröe. På "hårdvall"
fann han ett 25-tal äxter inklu ive alsikeklöver, rödklöver och "de vanliga gräs la
gen". På "gärde renarna" noterade han 27 arter t.ex. rödklöver vitklöver humle
lusem, engelskt rajgrä ("renrepe"), hwidäxing och timotej ("ängkampe").
I en senare sk.till pekar han på vådorna av en för tidig slåtter: "Hwarföre bästa lot
ter-tiden är, då de mästa gräsfrön äro mogna och begynna att falla ut". Han
rekommenderar väpling (rödklöver), täkttåtel (tuvtåtel), ängkampe, ängsk.avle etc. på
fetare jordmån samt ängsgröe och fårgräs (fårsvingel) på magrare backar. Men fröna
kan inte gro och plantorna inte ta sig "ibland Mo sa på en mager marlc., ej heller
hafva de där någon trefuad. Därföre är fåfängt vilja så några utländska Höfrö så om
t.e . La Luceme Saint Forn [esparsett] etc. ... på vårn magra ängar. Ja våra egna
Väpling - lag växa där icke mindre ut]änd ka ... Således kan Mossan ej utrotas eller
grä ä eten befordra genom Höfrö-sående, så framt ängen icke äfven gödes"
(Heder tröm. 1773 ). - Det \ ar viktigt med näringsbalansen!
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Olika växters smaklighet för husdjur hade Linne noterat redan under sin resa till Da
larna och Röros år 1734. Detta inspirerade så småningom till ett gmpparbete, som nio
studenter under hans ledning utförde under åren 1747-48 och som med Hesselgren
( 1749) som opponent redovisades under rubriken "Pau Svecicus". Totalt studerades
begärligheten hos inte mindre än 856 växtarter! Resultaten kan sammanfattas så här:

Figur /.

Tuvtåtel (Aira caspitosa). "Till odling på ängar är detta gräs berömd/ och ganska
tjenligt; om det sas pa god och väl göddjord, är det visserligen lönande. Kring Falun är
detta grässlag på deras sa kallade Lindor (igenlagd eller trädes-Aker), det allmännaste,
och ger det ymnigaste och bästa hö" (Palmstruch, 1803).
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Djurslag
Kor
Getter
Får
Hästar
Svin

Växtslag
begärliga
ratade
276
449
387
262
72

2 18
1 16
141
2 12
17 1

Bland begärliga arter nämns t.ex. timotej (getter, får och hästar: gärna; kor och svin:
till nöds), tuvtåtel (kor, getter och får: gärna; hästar: till nöds), gröe, rödklöver och
sötväppling (alla: gärna), ängssvingel, ängskavle, gulvial och kråkvicker (kor, getter,
får och hästar: gärna; svin: till nöds/ratas). Gruppen var medveten om att det inte varit
möjligt att redovisa några absoluta data och att försöken därför borde upprepas. Re
sultaten kom i alla fall att påverka andras beskrivningar av lämpliga foderväxter (bl.a.
Bergius, 1769; Haggren, 1777; Tengmalm, 1784). "Pan Svecicus" citerades 100 år
senare i Wermlands landtbruks-tidning, märkligt nog i en från engelska översatt artikel
"Om odling af Gräsfrö" (Anonym, 1850 a).
Långt senare hänvisade professor Olof Svanberg ( I 956) till "Pan Svecicus", då han
beskrev ett visst samband mellan smörblommefrekvens på betesmarker och förekomst
av lymfadenos hos kreatur. Denna sjukdom har senare dock visat sig vara orsakad av
vims (Ivar Dyhrendahl, muntligt meddelande, 1995). - ''Pan Svecicus" visade en
"naturlig" princip för urval av smakliga foderväxter bland våra inhemska växtslag.
Linnes svärfar, Johan Morreus ( 1742), som var provinsialläkare i Falun, beskrev på sin
tid hur ängarna såg ut i dessa trakter: "Gräset består här på lindarne af hwa1jehanda
wäx1:er. Röd och hwit wäpling finnes esomoftast här och där strödd, ock tämelig stor,
men förnämligast är Tåtelen, som gör wåra Lindar härliga". Kalm ( 1745) gjorde lik
nande iakttagelser i en linda i Östra Löfstads socken i nona Uppland. - På 1770-talet
omtalas från Hargs bmk att man efter utdikning och röjning av kämnark först sådde
vårsäd (kom och blandsäd) och sedan råg för att under det tredje året bärga "et utwalt
godt Tåtåls- och Wäpling-blaudat hö, 6 til 7 lass på Tunnelandet" (Anonym, 1776). Det är intressant att tuvtåteln var en så viktig art, på många håll ganska långtfram i
tiden. Fortfarande har den stor betydelse på norra Island, medan vi i Sverige inte
längre sätter något större värde på den som foderväxt.
Lindorna var ett resultat av självsådd, men metoden att så in höfrö - som enligt Non
green ( 1754) kan spåras tillbaka till de gamla romarna t.ex. Columella - började sak
teliga också att tillämpas. Johan Brauner, förvaltare på Ultuua och känd plogkon
struktör, skrev en bok om "Tankar och Försök om Åker och Äng, Med dertil nödiga
Redskap", som kom att tryckas i fem upplagor (Brauner, 175 1 ). I den finns ett kapitel
om "At samla Hö-frö", där det påpekas att det lätt kan ske vid högluggarna vid in. bärgningen, vid inkasten till djuren eller om våren på de tömda höskullarna. "Alt detta
är bekant, fast det ej practiceras". Brauner själv hade funnit ett fiffigt sätt att samla
upp frö i samband med utfodtingen: Hästarna fick stå vända mot en gemensam krub
ba. Höet lades på ett spjälverk ett stycke över krubbans botten och fröet som föll ige
nom kunde sedan lätt samlas upp. Det blev en tunna (= 147 liter) rent höfrö per vecka
efter hö till 24 hästar och på samma tid två tunnor frö blandat med säd efter 40 oxar.
Brauner rekommenderade även fållindelning av betesmarkerna. Han utgick från 200
runnland äng_
.... som han delade in i fyra
. naturliga områden och dessa sedan vardera i
'-'

åtta rallar. Djuren flyttades från ralla till ralla efter tre-fyra dagar och vissa rallar läm
nades till frömog:nad. Genom att tillämpa turordning fick han efterhand hela ä:ngen bå
de gödslad och självsådd. Detta var en vidareutveckling av en ide, som Nordenberg
( 174 1 ) hade framfö1t några år tidigare.
La:ndsbövding Örnsköld gjorde på 1760-talet en kraftfull insats för att genomföra
storskifte i Västernorrlands län. Den femårsberättelse han ingav till Riksdagen år 1769
ger åtskilliga belägg för att ha:n var en ba:nbrytare på jordbruksområdet. Några klipp
härur vittnar om hans iver: ". . . jag författade en kort skriftelig WldeIWisning uti Åker
och Ängs-skjötseln till Allmoge:ns W1derrättelse ... jemte det jag icke allenast lät
Krono-Betjeningen skaffa sig Kammar-Rådets Baron BraW1ers grundeliga Afhand1.ingar om Åker- och Ängs- samt Boskaps-skjötselen, utan ock öfwertalte flere bland
Allmogen at samma Böcker inkjöpa" (Örnsköld et al., 1769). - Johan Brauners ideer
hade stor genomslagskraft som läromedel!
Ändock var produktionen längst upp i norr förvånande stor baserad som den var på
vildväxande foderslag. Prosten Pehr Högström ( 1 765) vittnade från Skellefteå-bygden
om "at, utom hvad hemma consumeres, bafva allenast ifrån de tre Sokuar Skellefta,
Pitheå och Bmträsk, på fyra år blifvit til Stockholm utskeppade 8915 lispund [= 75,8
ton] smör, utan at allmogen synes lägga större arbete på ängs-skötseln och höbärg
niugen, än i de (Södre orter] ... Af allmogen i Skellefta Soken underhållas vid pass
3 500 Kor, förutan Oxar och yngre boskap, samt utom hvad af Soldater samt Krono
och Sokne-betjänte med Handtverkare och Inhysingar underhållas". - Det var säkerli
gen och med rätta en stolt preses, som den 1 maj år 1765 avslutade sin presidietid
vid Vetenskapsakademien med det tal om Västerbottens lantmannanäringar, där
dessa uppgifter lämnades.
Bland tidiga förespråkare för artrent höfrö var Norrgreen ( 1 754): "Men så är man wäl
säkrast om en önskelig gräswäxt på ängen, om man sielftilräckeligen förser sig med
goda frön af utwalda och tienliga gräsa1ter, och ... sår på sitt til höslag ärnade land . . .
At samla höfrö af et eller annat slag för sig sielf: tyckes wäl i början wara något
kinkott arbete, och fordra mycken knåp, hälst så länge man ei är wan thärwid; men det
kan dock lätteligen ske, emedan det icke fordrar så sto1t beswär, sommången inbillar
sig. Man samlar så mycket man kan af det gräs man wil hafwa, och som är särdeles
fördelaktigt på de ängar man hafwer, då frukten på det samma är mogen, ju mera ju
bättre. Desse stånd torckar man, skakar eller tröskar fröen der utur, sår dem samma
höst eller följande wåren på en säng, anten i kryddgården eller i någon åker, där de ra
wäxa för sig sielf Då fröen på dessa äro mogna, bärgas gräset och i öfrigit förfares
åter på samma sätt som förut . . . tils man samlat dem til någon myckenhet; då man
besår med dem den plats man ämnadt til äng. Höet brukas sedan helt särskildt ifrån
andra slag, och då det handteres kan samlas frö af det samma, såsom wid in-och ut
körseln wid hö-ladar, stakar och skullar, där segel kunna utbredas, och det frö, som
faller, uphämtas . . . Ränsandet ifrån smål sker på det sättet, at man torckar i en lindrig
wänna hela samlingen, och sedan sållar med et grynsåll, då fröen falla igenom och det
öfriga blifwer qwar ... Til at ärhålla de första frön ämnade til såning, är bäst at utwälja
frodiga stånd, där de annars kunna sås. Samlingen af dem kan med så mycket mindre
tidspillan ske, som den kan af små barn fönättas". Han ger också tipset att "en
Landtman må så mycket lättare hafwa tilgång på höfiö ... af alla slag efter behag"
genom att köpa det i åtskilliga bodar i London, men det var nog bara ettfåtalförun
nat. Han förordade insamling och fortsatt särbehandling art för art samt rensning över
såll, som redan fanns till hands för annat ändamål. Hans råd om försiktig torkning av
fröet låterju bekant.
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- Norrgreen var mån om att inte vid sådden harva ned fröna, "emedan dessa fina frön
skulle komma så djupt, at de ei wore i stånd at slippa up, utan bör man endast med en
granruskas dragande öfwer alla ställen på landet nedharfwa dem". - Hans
rekommendation om artren fröodling återkom sedan i litteraturen t.ex. hos Trozelius
( 1768), som också hävdade, att den ängsförbättring som dittills gjorts, "synes allenast
vara små försök, emot den vidd, som återstår".
Några år senare beskrevs kännetecknen hos ett väl utvecklat och livsdugligt frö av
rödklöver. Det skulle vara "friskt, moget och icke öfwer tre år gammalt. När det til
färg är gröngult, är det bäst til grodd. Så länge det ser gulaktigt ut, kan det ock än nå
got nyttjas; men har det swartnat, är det utlegat och förskämt; de frön som icke siun
cka i watn, duga icke heller til sådd". Det ansågs bäst att så in rödklöver på våren i
kom eller havre och att fältet sedan skulle vältas för "at dess bättre emotstå wårtor
ckan" ( Ursinus, 1772). - Den här metodiken hållerfortfarande streck.
Det nära förhållandet mellan vetenskap och praktik på ängsskötselns område personi
fierades av Carl v011 Linne, Sten Carl Bielcke, Pehr Kalm och Johan Braw1er
(Liudroth, 1967; Anderson, 1974). Bielcke gjorde kaniär inom Hovrätten i Åbo, men
han ägnade kanske sitt största intresse åt de omfattande odlingsförsöken med foder
växter från Sibirien och andra nordliga breddgrader, som utfördes på Löfsta, strax ös
ter om Uppsala, och på Stenby, Adelsö. Han understödde Kalm, som senare blev pro
fessor i Åbo, under dennes studieår hos Linne. Kalm skötte under åren 1740-46 både
dessa odlingsförsök och den botaniska trädgården på Löfsta, dit Linne och hans stu
denter ofta kom på besök. På Löfsta samlade Kalm in frö av ängssvingel ("lösmylle
gräs") så att man "inuom 3. ä 4. år ktumat därmed beså flere spanland". - Bielckes
förhållande till Braw1er, som arrenderade Ultuna kwigsgård och senare blev lands
hövding i Uppsala, var mera personligt. Brauner var nämligen morbror och blev så
småningom även svä1far till Bielcke.
Redan år 1739 hade Bielcke själv samlat frö av knylhavre från tre stånd på Åland och
förökat detta, så att åtta år senare "öfwer et tunnland äng war då dermed bewäx't"
(No1Tgreen, 1754). Hylander ( 1943) klargjorde nära 200 å1· senare, att en av fynd
platserna var Simpnäs i Björkö-Arholma på svenska sidan av Ålands hav och den
andra en liten ö i Åbo skärgård. Båda fynden ansåg han vara ursprungliga och tillhöra
den mer eller mindre sammanhängande förekomsten längs svenska ostkusten från
Skåne upp till Gävle. Hylander redogör i övrigt för knylliavrens rasdifferentiering och
utländska påverkan under senare tider.
Lundaforskaren Jörlin ( L 782), även han en av Linnes studenter, var sedan ett år tillba
ka docent vid Akademieu i Lund, då han beskrev, hur fröskörden av knylhavre skulle
gå till: "Bästa sättet att samla fröet, är med en sädes-skära, då endast toppame afskä
ras, som genast hemföras och utbredas på loft eller loge, at torkas; wändas då och då,
tröskas lindtigt, som dock sällan behövs, och sluteligen rensas igenom et grovt såll
eller rissel ifrån halmen, samt förwaras i säckar till följande wåren ... men at genast på
wanligt sätt slå af gräset tillika med fröet på en gång; och låta alt sammans torka ute
på marken, går icke an i detta slaget; emedan frön äro alt för benägna at falla ut"
(Witte, 1913 a).
Han tog även upp såtekniken för detta gräsfrö. Först harvades vårsäden ned (i all
mänhet havre). Sedan "utsås genast Gräs-fröet, i stilla wäder, men blandas förrut i Sä
des-skäppan med sand, at det måtte falla desto jämnare, och sluteligen harfwas det en
gång lätt öfwer, at det icke må komma för djupt ned". Om gräset såddes till fröskörd,
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· orde det å tunnare än vanligt, ty ett tätt bestånd ga vis erligen "et härligt Gräs
m n lit et eller inga stjelkar och fr ön".

Figur 2.

Knylhavre (A vena elalior). " 'a mn foder ägerfi-omentalen ett stort värde, emedan det är
lika .födande, som del afhästar, boskap. äji ensa far. ji-amfor jlera arter älska , hvartill
sajlighelen och sötman afstrael och bladens le11hel bidraga " (Palmslruch & Venus, 1802).
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