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Exemplets makt 

"Men när kunskap och Frö ei fela, hwem af Swenska Landtmän kan wilja anlägga ar
tificiella ängar? Icke Swenska Bonden, förr än han af exempel bli:fwit drifwen dä1til. 
Näppeligen Boställs-innehafwaren, ty hans Barn hafwa ej godt däraf, och han är dess
utom en flyttande Åkerman. Således måste det blifwa Adel och Ståndspersoner, som 
äro egare af sin Jord" (Mozelius, 1777 a). Exempel i denna anda finns det flera under 
1700-talet och många under 1800-talet. Ett par tidiga föregångare skall nämnas under 
detta avsnitt. 

I en kort notis i Hushållnings J oumal år 1780 berättade baron Oxenstiema ( 1780), hur 
fyra torpare på en gård i Uppland under hösten 1779 började att anlägga artificiell äng 
"på 4 deras tegar af skarp hårdwalls äng, medelst plögning af 100 famnars längd och 6 
ä 7 famnars bredd hwardera" (= 0,2 ha). De hade inte läst de många i Stockholm 
tryckta handlednjngama angående ängsodling och "icke ens den, för et par år sedan, 
af Kongl. Patriotiska Sällskapet så ädelmodigt till alla Socknekyrkor utdelte wackra 
Landbruks fustmctionen. Men de hafwa nu i 7 år sett deras husbonde hålla på med 
denna indrägtiga handtering ... Detta är rätta underwisningssättet för meruge man". 

Sahlman (1780) noterade, att bonden på Ärna strax norr om Uppsala sått ett tunnland 
med rödklöverfrö och följande år där skördat 17 parlass hö. Detta uppmuntrade sex 
"Grannar och Bönder at äfwen försöka". De bad honom att till nästa vår skaffa sådant 
frö även till dem. De flesta önskade c:a ett, men en mjölnare dristade sig till hela fyra 
kilogram. 

Under 1800-talet kom många fler exempel på "efterdömets" stora betydelse för ut
vecklingen. Ett lyckat resultat i grannskapet är väl fortfarande den bästa drivfjädern 
till att själv pröva på något nytt. 

Pionjärer 

Framemot sekelskiftet 1800 togs flera irutiativ till inhemsk fröodling. Värmland fram
trädde tidigt med åtgärder till förbättring av boskapsskötsel och åkerbruk. På 1790-
talet publicerades en längre uppsats därifrån, som bl.a. tog upp "de til Wall ämnade 
Åkrars besående med tjenliga Gräs-frön, til befordran af större fruktbarhet ochjämn
wigt mellan Åkerbruk Äng- och Boskaps-skötsel" (Anonym, I 793 ). 

Författaren bemötte dem, som menade att detta "wore en onödig kostnad och arbete 
emedan en wäl gödd Åker efter Råg-sädet sjelfinant och utom isådda Gräs-frön fram
alstrar önmogt Hö-foder, dels om den änteligen med Gräs-frö skall besås, kunde dertil 
nyttjas sådane Frö, som samlas wid Höets iukörande eller qwarlämnas på Hö-sku1-
lame, dels ock att annor samling afutwalde Gräs-frön blefwe alt för beswärlig, otil
räckelig och kostsam". Han påpekade, att den självsådda vallen åtminstone första året 
gav en stöne eller mindre mängd ogräs, en del skadliga "på lerjord och swartmylla af 
Anthemis, Surkullor, Ranunculi Sol-ögon, Spergula Åkerskorf, Agrostis Åkerhwen, 
Vio]a Styfinors- blommor etc .. På Sandjord af Rumex det mindre Syrgräset, Scabiosa 
Åkerhwädd, Scleranthus knafwel, Achillea millefo1ium Rölleka etc .. ". De frön, som 
samlades upp efter höbärgningen, var ju av allehanda slag, en del omogna, en del inte 
lämpliga. Dessa passade bättre till att "inblandas i så kallade Sörpor åt Kor, och in
knådas i Mjöldeg til föda åt Höns och Kalkoner". 
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Vad kostnaden beträffar "medgifwer jag dock, at större delen af de så mycket be
römde Utländske Gräs-fröns planterande föga lönar mödan. Åtminstone hafwa de för 
mig här i Wermelands Orten föga welat lyckas, ehuru jag i flera års tid med dem an
stält trägna och kostsamma försök. Lucem ... hafwer hos mig ej en gång uthärdat 
första Wintem. Den Utländska Klöfren har högst en Winter behållit sig, men den 
andre tagit nog allmänt sit avsked". Man borde i stället samla in och föröka sitt eget 
frö. Om det inte fanns på de egna ägorna, fick man till en början köpa in lämpliga frö
slag. I det sammanhanget anmärkte han om timotejfrö: "Det är drygt til utsäde, men 
såsom ganska lätt faller det dyrt at köpa efter wigt". 

Så långt möjligt borde fröet samlas in från ymniga bestånd och plantorna skulle stå 
oslagna, tills fröna mognat, "då man genom Gossar, Flickor och gammalt Folk, efter 
anwisning låter dem särskilt hwar för sig med sjelfwa Frö-husen warsamt plockas, 
rensas och förwaras. På särskilt inhägnade och upplögde Wall-stycken, hwilka et år 
förut bmit Hafra, och sedan andra resan med Plogen blifwit upwände och wäl harfwa
de, gjorde jag mit första utsäde af desse samlade Frö ... Med lika plockning och 
samling lät jag ock fmtfara andra året". Då lät han en dräng slå av beståndet på 
samma sätt som med havre, men med högre stubb. En piga följde efter och band det 
skurna i små knippen eller kärvar, som sattes upp i långskylar. När frögrödan blivit 
halvtorr, kördes den varsamt hem till en rensopad loge - endera på morgonen eller 
kvällen i kä1Tor med täcken eller lakan i botten. På logen restes en del längs väggarna, 
en del lades i logrännau och en del på störar, som lagts på tvärs över logbjälkama. Det 
minsta ströddes tunnt ut på loggolvet. Båda logdö1nma fick därefter stå öppna "til 
wädrets och luftens fria genomfart". Sedan både halm och frö blivit väl torkade, trös
kades materialet och sållades genom ett grovt såll. Därefter kom ytterligare torkning 
med fröhylsoma tunt utbredda på loggolvet. 

- Denne värmländske odlare hade "haft tilfälle att känna och försöka" tolv olika gräs
arter, bland vilka timotej, tuvtåtel och ängsgröe omnämns som goda och allmänna 
samt åtta baljväxter, varibland "Trifolium repens Fl. Sv. 665. hwit Wäppling, och 
prate11se röd Wäppling, Fl. Sv. 666, äro wäl på wåra Wallar bland de bästa och all
männaste Ött-slag, meu så mycket jag kunnat märka, wäxa de af sin Rot högst 3 år, 
derest ej något af deras mognade Frö kan spillas och gifwa ny växt" (kursiv här). 
Lämpliga arter på sandjord var bl.a. hw1däxing, piprör, vårbrodd, käringtand och 
mjöl.kört. På alla slags jordar trivdes knylliavre, ängskavle, timotej, tuvtåtel, ängsgröe 
och gulvial, som i Vännland kallades "Gubbe-tänder" eller på många håll 
"Gigalsärter". 

På lerjord passade förutom de just nämnda arterna även ängssvingel, kråkvicker och 
långlosta. Om kråkvicker gällde: "Vicia cracca, Tran- eller Mus-ä1ter, Fl. Sv. 652, ... 
öfwerträffar wida den utländska Klöfwem och Lucern ", såväl i kvalitet och avkastning 
som uthållighet och härdighet. Det var dock svårt att få ett bra bestånd efter sådd, 
kanske beroende på lagringsinsekter, som ibland gick hårt åt fröet på logen, eller 
möjligen förekomst av hårda frön. Det senare konstaterades omkring senaste 
sekelskifte i övre Norrland, där halten sådana frön ofta översteg 60 procent. Omaket 
av detta kunde dock kraftigt elimineras genom preparering av fröna (Ulander, 
1914). 

I Värmland började ängssvingel tydligen att odlas även till frö redan på 1790-talet: 
"En käck Landtman här å Orten samlade för några år sedan, på min tilskyndan, Frö af 
detta Gräs-slag ... Han fick påföljande år deraf skjörda en owanlig ömnoghet af skjönt 
Hö-foder, och så mycket Frö, at han ej allenast sjelf kw1de fortfara med des utsående 



på stöne Åkerfält, utan ock aflåta deraf Fjerdingtals til sina Grannar". En fjärding 
motsvarade 18,3 liter. 

Frömognaden hos flera av de vanliga arterna beskrevs och om ängkampe (timotej) 
hette det: "När frön mognas, börja de öfwerst sittande på Kaflan at affalla, då det är 
hög tid at afslå och samla dem. Jag har med lätt möda nu i senare åren däraf samlat 
flera tunusäckar". Han iakttog även, att ängssvingelfröna bö1jar mogna strax efter hö
skörden, "då de skyndsamt böra afhämtas, innan de affalla". - / båda fallen står sig 
dessa känneteckenfortfarande väl. 

Frösådden skedde på våren i korn, som först såtts glest och nedharvats. Fröet blanda
des även här med sand och såddes ut i lugnt väder. Det myllades med en speciell lätt
barv med korta träpinnar, så att fröna inte skulle komma för djupt. Därefter vältades 
för att underlätta groningen. Man var dock noga med att alla fåror skulle hållas öppna 
för att avleda ytvatten, "emedan ingen ting så högt skadar och hindrar wäxten af desse 
Gräs-slag, som sedermera upkommit Isswall". - Detta är en av de mest intressanta, 
äldre skrifterna på vallfröområdet i Sverige, särskilt som den är grundad på praktisk 
e,farenhet och experimentlust. 

En erfaren odlare i Östergötland konstaterade ungefär samtidigt, att "Den wauligen 
bos oss brnkliga Klöfwem är ej annat, än den allmänna röda väppling, som finnes 
\\ ildt växande på våra ängar och som genom cultur blifwit mera frodwäxt, men också 
mera ömtålig". Detaljerade anvisningar gavs här för hur rödklöver skulle passas in och 
även fröodlas i cirkulationsbruk på åker (Anonym, 1796). 

Frömognaden inträffade vid Olofsmässan. Då var stjälkarna gul-brunaktiga och blom
huvudena mest svarta. I detta skede kunde hylsorna lätt lossna från sina fästen. Därför 
tilläts den skördade fröklövern inte torka för länge ute på åkern, annars "faller knop
pen wid minsta widrörande från stjelken, qwarstannar på åkern, och knappast hälften 
kommer till nytta". Den skurna fröklövem fick ligga två dagar på slag och bands 
därefter precis som i Värmland i små kärvar samt sattes upp i rökar för att torka. 
Sedan fordrades stor försiktighet vid inkörseln. 

Fröhylsorna skildes från stjälkarna genom en första slagtröskning och breddes sedan 
ut för f011satt torkning. Under vintern upprepades tröskningen flera gånger, nu "med 
slagor som har lätta klumpar ... och tröskes så länge, ända til dess at det börjar d 
amma ut genom logdöname". Sedan kastades fröna "på wauligt wis med en skofwel. 
De st1idaste fröen falla då främst; dernäst fröbylsor, som ännu hafwa fröen uti sig och 
sist dam och fina blad er ... på detta sätt fortfares tils man skiljt alla frö en ifrån dam 
och annan orenlighet; hvilket ändå swårligen låter sig göra utan wanning eller nyttjan
det af et fint såll". Hans "normala" frö skörd va1ierade mellan 110 och 170 kg/ha. 

Denne östgötske fröodlare hade klara besked om frökvaliteten: "Det frö som til ut
säde skall nyttjas bör wara :fiiskt, wäl mogit och icke öfwer trenne år gammalt ... De 
frön som ej sjunka i Wattn duga icke eller til utsäde". - Denna metod har numera 
förfinats och används för att bestämma livsdugligheten hos tall- och gran/rö. 

Också Gerss (1802; 1806) lade stor vikt vid precisionen i klöverfröodling. Det gällde 
att sedan man skaffat sig "det fullkomligaste klöfwerfrö utså det samma å ett särskilt 
väl häfdat åkerstycke aftjeulig jordmon". I små fröodlingar kunde man för hand 
plocka av fröhuvudena i säckar och låta dem torka. Sedan frigjordes fröna genom att 
hylsorna kördes genom en handkvarn inställd som till grov gröpning. Rensningen 
skedde genom "dryftning eller wannande". Den senare tekniken åskådliggörs av bl.a. 
Mattisson (1953). 
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Nya redskap uppfanns för att samla in "gräsfrön, hufvudsakligen sådana, som växa på 
hög stjelk" såsom timotej, ängskavle och knylhavre (Palmstedt, 1 827). Avrepning för 
hand gav visserligen frö utan främmande inblandning, men var både kostsam och tids
ödande. I princip bestod uppfinningen av en vinkelställd homkam fäst vid en förtend 
blecklåda. Kamtändemas storlek och mellanrum anpassades efter fröslaget. Konstruk
tionen påminner om en nutida lingonplockare. Uppfinnaren hade av "det nära full
mogna Ängskaflegräset . . .  utan möda på en timma insamlat I ½  kanna [= knappt 4 
liter] uti sina hylsor fastsittande frön; och som arbetet på  intet sätt är tungt, torde 
barn, eller mindre arbetsföre, åldriga personer, på 1 2  timmar kunna med ofvan-be
skrifua redsakap afrepa och ihopsamla minst 1 8  kannor [= 47 liter] fröhylsor af 
Ängskafle, så framt den före kommer i någon myckenhet och väderleken är 
gynnande" . - Här var det småskalig teknik, som gällde I 

Figur 5. " . . .  ett handredskap till insamlande af gräsfrön, h ufudsakligen sådana. som växa på hög 
stjelk, uppfimnet a

f 

Carl Palmstedt " (1827). 

Nygamla arter 

Den äldre ängslitteraturen hade kanske en viss fallenhet för utländska fröslag eller 
utländskt frö av inhemska arter. Exempelvis importerades frö av "Lucerne, Saint-foin, 
Trefle, Spansk Klöfwer, Fromental" m.fl .  arter (bl. a .  Bergius, 1 769). När sedan Wahl
berg ( 1 83 5 ;  1 836) i sin utförliga "Anvisning till Svenska Foderväxtemas kännedom" 
nämnde timotej, vicker och rödklöver som de på 1 830-talet nästan enda mera allmänt 
odlade foderväxtema, var det ett gott tecken på verklighetsanpassning. Vickem - som 
beskrevs av t . ex .  Trozelius ( 1 768) - är ju mer en grönfoderväxt och lämnas därför i 
detta sammanhang utan närmare kommentarer. - A tt det blev just timotej, 
alsikeklöver och rödklöver som.från sekelskiftet 1800 stod i första ledet bland 
vallväxterna hörde ihop med att dessa växtslag, särskilt timotejen, redan fanns i 
landet och att det rödklöverfrö som importerades i många fall tämligen snabbt kunde 


