Möjligen skulle man uttrycka sig litet mera försiktigt om det mogna timotejfröets
fäste i axet, men satt i förhållande till ängskavlefröets drösningsbenägenhet må det
passera.
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Nya drivkrafter
Under andra hälften av 1700-talet vidtog Vetenskapsakademien, Patriotiska Sällska
pet och enskilda föregångare de första åtgärderna för att förbättra landets hö- och be
tesproduktion. Då gjordes också de första försöken att ta tillvara och använda in
hemska fröer för detta ändamål. Från början av 1800-talet kom sedan Lantbruksaka
demien och Hushållningssällskapen att på dessa områden medverka till mera genom
gripande förändringar över hela Sverige.

8. J

Lantbruksakademien och Hushållningssällskapen

Riksdagen beslöt år 1809-10 att främja jordbruket som en åtgärd för att "inom Sveri
ges gräns erövra Finland åter" (t.ex. Kardell, 1917). Redan dessförinnan hade de förs
ta Hushållningssällskapen instiftats med början på Gotland år 1791 och i Åbo år 1797.
Det "Kongl. Finska Hushållnings-Sällskapet" blev dock först med att ta sina stadgar
godkända av Konungen. Därefter kom Värmlands och Örebro län år 1803, Väster
norrlands 1805, Hallands och Kalmar 1811 samtAlvsborgs län år 1812.
Kungl. Lantbruksakademien installerades den 28 januari 1813 med syfte att följa och
främja den svenska lanthushållningen. En av dess första uppgifter blev att i övriga län
inrätta Hushållningssällskap, vilket förverkligades nästan helt under de följande tre
åren. Akademien blev deras centrala myndighet, men dess säte i Stockholm gjorde, att
det omgivande länet under lång tid ansågs vara tillräckligt tillgodosett. Det skulle
dröja till år 1847, innan Stockholms län fick sitt eget Sällskap (Juhlin Dannfelt, 1913;
Perlinge, 1994).
I Kopparbergs län bildades dess Hushållningssällskap år 1851, men år 183 8 hade är
kebiskop J. 0. Wallin tagit initiativ till en "Nödhjelps-Direktion", som bistod "dels di
rekte ... genom tillhandahållande afutsädesråg till nedsatt pris, dels indirekt genom
foderväxtodlingens befordran, för att genom en utvidgad ladugårdsskötsel underlätta
ett ökadt rågutsäde" (Collen, 1855; Bladin, 1864; Torssell, 1901).

8.2 Folkökning och nyodling
Decennierna omkring år 1800 kännetecknades av en kraftigt tilltagande folkmängd
och en omfattande nyodling, mycket på ängens bekostnad. Sett över landet som hel
het var utvecklingen från naturliga ängar och självsådda trädor till vall på åker en
process över många decennier. Fortast gick det i de gynnade jordbruksområdena i
Svealand och Götaland. Proportionerna mellan åker, äng, skog och husdjur kom
dock på många håll i obalans och under åtminstone ett halvsekel orsakade detta en
ofta livlig diskussion om åkerbrukets inriktning. Det gällde att få tillräckligt med fo
der till djuren för att få tillräckligt med gödsel till åkern för att få tillräcklig skörd
för att försörja både folk och fä. Man kan undra, om det var bristen på mat, som
kom bönderna att odla upp mera åker eller om det var den ökade produktionen, som
resulterade i den kraftiga folkökningen? Sannolikt var det både - och.
En extra svårighet var hemmans.klyvningen och ägoblandningen, som gjorde det svårt
för den enskilde att på egen hand ändra odlingen på de ofta smala och små skiftena.
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Många vågade inte heller satsa för fullt på förbättringar, eftersom de inte säkert visste
vilken mark de skulle få behålla efter ett skifte. Det var dock inte viljan som fattades,
eftersom de gårdar, som skiftats i regel hävdades väl och ofta hade de bästa grödorna
(t.ex. afNordin, 1807; Westberg, 1860; Magnet, 1868).
I dåtidens lantbrukssystem var nyckelorden: odlings- och livsmedelssäkerhet. Det är
i detta större sammanhang, som fröfrågorna måste ses. Fröet var utgångspunkten
för åkerns foder, som födde husdjuren, som gav gödsel till åkern. Protokoll och
berättelserfrån olika län citeras här för att belysa tidstypiska förhållanden, lokala
erfarenheter och gjorda insatser.

I Kronobergs län hade i början av 1800-talet "Landtmän i allmänhet, fästat sig wid
twänne punkter i sin hushållning, nemligen, att odla mycken åcker, och att bränna
swedjeland, å sina skogs- och hagemarker ... Följden är ... , att Ladugårdarne minskat
sig, på de sist framflutne, 40 å 50 åren, öfwer allt, mer och mindre, samt på sina
ställen, ända till hälften ... Man må följaktligen ej göra sig hopp, att ängsmarken kan
upphjelpas, annorledes, än att den nu warande åkerjorden efterhand igenlägges och
besås med gräsfrön, samt att motswarande ängsmark upptages, för att bära säd, högst
2:ne år, innan äfwen den igenlägges, och att detta sätt cirkulerar årligen lika, tills man
öfwergått all ängs- och odlingsmark som finnes, hwarefter man börjar åter på gamla
åckern, der gräswäxten emedlertid aftagit, och widare går rundt om på lika sätt ...
Cirkulation med wicker, rotwäxter och klöfwer, eller med andra grässorter, är ofelbart
mäst gifwande" (Anonym, 1815 b).
Uppgifterna om nyodlingar och förbättringar under år 1822 avsåg visserligen endast
en tredjedel av socknarna i länet, men övertygade ändå om kronobergarnas odlare
möda:
Atgärd

Gammal åker, gjord fri från sten
Nyodlad åker
På uppvall
På kärrvall
Attificiell äng

Hektar

188
169
102
92

Atgärd

Diken
Stengärdesgård

Kilometer

83,4
l l,3

Året därpå noterades "en betydelig skillnad af omkring 1/3 mindre Jordbruksförbätt
ringar och Nyodlingar detta än det förflutna året, hwaraf dock ej genast må slutas till
att Odlingshågen så hastigt och owäntat aftaget". Det fanns en anledning, "nemligen
motwiljan, som allt mer tilltager hos Allmogen att uppgifwa sina odlingsföretag, här
ledande sig från farhågan, att för desse Jordbruksförbättringar blifwa högre beskat
tad"! Här kan tilläggas, att 79 procent av mantalen i detta län var skiftade år 1870 och
att folkmängden under åren 1821-1860 ökade med nästan 60 procent (Anonym, 1824
a; Meijer, 1914 a; 1914 b; Lindblad, 1964).
I Jönköpings län befarade landshövding Boye ( 1810), att det kunde uppstå skogsbrist
genom nyodlingen: "I samma mån, som Ängar förvandlas till Åker, och Beteshagar till
Ängar, så sökes sommarbete å Skogen, hvilken, genom afstängning och öfverdrifvit
svedjande, dertill beredes". Ängarna var här ofta ganska magra, exempelvis i Tofteryd
till stor del "madängar och så kallad staggwall ... stenbundna, tufwiga, moss- och
ljunglupna". Betesmarken var "svag och otillräcklig, så att bete äfwen måste legas i
andra Socknar. Hagarne äro mycket bewäxta med skog och ljung, högländta eller
sanka ... Till wallgång nyttjas icke allenast barn och hundar, utan ock grisar, då de
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från födslostunden uppfödas bland fåren, troget följa dem och lika pålitligt förswara
dem som en hund" (Lagergren, 1822). - Här förs tankarna till vår tids "ekolantbruk".
Värmlands län gjorde som helhet snabba framsteg från år 1809 till år 1814
(Edelcrantz, 1817):
Åkerareai ha
Hölass, st
Kreatur,st

+ drygt 5. 000
+ 13.000
+ 3.600

I Skaraborgs län ökade folkmängden med 48 procent under perioden 1770-1810.
Från Härlingstorp strax öster om Skövde publicerades en jämförelse mellan de två
åren 1781 och 1818 av produktionen före och efter växelbrukets införande
(Gyllenhaal, 1818). Denna gård tjänade säkert som förebild för många odlare i om
givningen:
Antal
Kor

därav par oxar
Hästar
Får

Ar 1781 Ar 1818
60-70
7
6

100
14
12-14
40

I Skånes skogsbygder var det gott om naturligt bete och på åkern bedrev man där
länge ensädesbruk. När den inte längre gav någon skörd, fick den vila och växa igen
till bete. På slätten tillämpades treskiftesbruk med ett skifte osått och två med stråsäd.
Det osådda växte av egen kraft till bete, det blev "fälad". Stråsädeshalm utgjorde vin
terfoder (Nilsson, 1920). Nyodlingen där blev betydande under åren 1805-33, i Mal
möhus län årligen i snitt nära 4.450 ha och i Kristianstads län nästan 2.000 ha.
Från "Wemmenhögs Contract" rapporterades: "Sedan de fleste byar blifwit enskiftade
och hwarje jordegare hene öfwer sin jordplan, har ett slags circulations bruk blifwit,
åtminstone pa1tiellt, in.fördt med alternerande af strå- och trindsäd, men klöfwer och
andre foderwexter nyttjas ty wän- allt för litet och ännu ej att anse som i.nryckte i cir
culation". Några år senare kom genombrottet i Skåne: "Som ängsmarken är ganska
1inga i förhållande till den öppna åkerjorden, har det här mera än i andra orter blifwit
en nödwändighet att odla artificiela gräswexter. Således har klöfwerodlingen spridt sig
temligen allmänt ej allenast på de större herregårdame utan äfwen hos bonden"
(Anonym, 1837; 1841 c).
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"Med åkerbruket står Äng.sskötse\n i det nära sammanhang, att då dess product endast består i foder
till kreaturen, allmogen mera är angelägen om en stor afkastning i Spannemål, än en lika beskaffad i
äng, emedan hvad i denna brister ersättes genom fodret af Halmmed tillhjelp af Drank efter Bränvins
bränning, ehuru denna sednare som hufvudsakeligen bedrifves af Potatis, ej varit under förledna året,
så, som de föregående, forcerad i anseende till mindre fördelagtig skörd af denna product; och är
alltså ängsskötseln i enahanda förhållande som de föregående åren, så att deruti icke visar sig några
märkbara förändringar. Wid större Egendomar begagnas dock med fördel artificie\a ängar till
beredande af ett mera förmånligt Circulations bmk, och dels till större foder förråd, hvarigenom La
dugården vinner styrka, samt bereder ersättning vid händelsen af låga Spannemåls priser, genom
afvels försäljning och dels genom annan vanlig Ladugårds Product.
Boskaps Skötseln
är visserligen i tilltagande i kreaturens godhet, ehuru förledit års foderbrist föranledde till minskning
i numerären, hvartill i betydlig mån bidrager, de utländska racer, som af en del Possessionater blifvit
införskrifne, dock har, såsom nämndt är förledna årets foderbrist ordsakat någon minskning, emedan
Landtbrukarne ansågo sig föranlåtne att slagta de kreatur, som kunde umbäras, hvilket äfven visar
sig i följden, genom ansenligt uphöjde pris å kreatur och kött, som till salu införas" .

Anläggning och skötsel är viktiga åtgärder i all växtodling, inte minst för vallväxter.
Flera län delade emelle11id Blekinges tidiga erfarenheter, att "bland allmogen tarfwa
des bättre upplysning, om wilkoren för ett sådant hushållningssätt . . . , nemligen att
de11ill anwända gödslad och i wäxtkraft warande jord, och ej, såsom nu wanligen sker,
tiJ1g1ipa igensåningen såsom ett nödfallsmedel på utmerglad jord, som ej längre anses
kunna bärga säd. Detta sednare förhållande torde wara orsaken till den från många
håll sporda missbelåtenheten med den ringa afkastningen af den artificiella gräsmar
ken, då deremot på andra ställen, hwarest den till igensåning bestämda jorden blifwit
wäl gödslad och häfdad, en rik äring af ypperligt foder erhålles, såsom exempel hwar
på må nämnas, att i närheten af Ronneby köping en klöfweräng af cirka 4 tunneland
gifwit femtiosex (56) stora lass samt derjemte ett ypperligt höstbete i stället för tredje
skörden, som, om den inbergats, säkerligen utgjort åtta lass" (Anonym, 1855 b).
Som tidigare var det jordbrukare med resurser, som ledde utvecklingen.
"Possessionater, Präster, mindre Stånds-personer och Embetsmän, som äga Boställen,
bafva genom Åkerns bättre brukande, <likande, stenbrytning, besående med foderväx
ter och äfven nya odlingar, lämnat Allmogen de berömvärdaste efterdömen, hvilka väl
ännu icke allmänt, men dock af någre efterföljas". Så karakteriserade landshövding De
la Grange (1813) läget i Kalmar län i början av 1800-talet.
I Hallands län sökte man uppmuntra genom att belöna odlare "som inom twå år un
der hägnad samt med gödsel och goda gräsfrön igenlagt mindre duglig åker till äng
och deremot af oduglig äng till åker upptagit motswarande rymd samt derigenom
blifwit i tillfälle att årligen öka sin Ladugård från 3 till 8 wäl underhållne Boskaps
kreatur". Detta gav så småningom resultat: "Mergling, k.löfwersådd och wexelbruk
bö1ja allt mer och mer hos allmogen att anwändas" (Möller, 1856).
Odlarna i de bördiga områdena n01T och söder om Vänersborg i Alvsborgs län var
också tidigt ute: "Engsodliugen, äfwen bland Allmogen, winner både bifall och fram
gång". I Vedens härad i Borås-trakten var det däremot besvärligare med "Ängame i
gemen . . . mycket magra och såsom öfweralt stenbundne, swårbärgade. På många
ställen kunna fyra Karlar knappast slå, till en Stack hö på dagen, och sjelfwa localen
förbjuder all möjelighet till förbättring . . . Deremot nedlägges på de sidläntare ängar
oförtruten arbetsamhet . . . och mötes den lärgirige, men mindre förmögne, Jordbru
karen dessutom af det hinder, att de bättre sorter Frö för en allmännare befordran af
Gräs- och Foderwäx1ers tilltagande, äro så dyra, att han icke förmår deraf göra något
inköp, och oftast äro de icke till finnandes" (Ekelund, 1816 d; Reinholdson, 1817;
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Mannerfelt, 1912 a ). Detta blev orsak till åtgärder från länets Hushållningssällskap,
som neda n kommer att beröras.
Även på Gotland nyodlades åker, "hvartill allmogen blifvit lockad genom ett upp
drifvet spannemålspris, och deremot Ängens och Betesmarkens totala försummelse ...
Intill närvarande århundrades början delade Ön gemensamt med Sveriges fasta Mo
derland årlig undervigt uti sädesafkastning för eget behof Nu är förhållandet tvertom
oaktat folkmängdens förökning till nära dubbelt inom de sista hundrade åren. Span
nemål produceras nu ej blott till Länets eget behof, utan derutöfver till export af 12
15,000 tunnor årligen". Under perioden 1826-40 fick åkern där följande tillskott (Tore,
1841):
"Till Åker odlade
Myrmarker
Skogs- och Hagmark
Gammal Ängsmark
Dito sidländ
Utan uppgift afhvad mark

3 22 T:d
249 71 42 3 16 1,000 T:d"

Under perioden 1815- 1 865 nyodlades hela 5 0.000 ha åker i Uppsala län. Härigenom
minskade ängen med 40.000 ha, men bortfallet kompenserades av 21.400 ha vall på
åker. Även här var det till att börja med "ordnade circulations- och wexelbruk serdeles
hos Herremän". I slutet av 1840-talet var växelbruk på åker vanligt i Södermanlands
län och på de flesta större egendomarna runt Stockholm, men här användes nyodlad
mark huvudsakligen till foderproduktion (Odelberg, 1849; Åkerhielm, 1849).
Efterhand blev vallodling allmän åtminstone på något stycke av åkern även i andra
områden. I Västmanlands län började på 1860-talet "klöfwerodlingens införande på
åkerjorden att wisa sig öfwerallt. A de flesta större egendomar äro dock circulations
bruk redan införda eller hålla på att ordnas . . . Äfwen bland allmogens klass börjar en
och annan att inse nödvändigheten att öfwergå till något bättre, ehuru de flesta af
hålles deri:från, dels af misstroende för saken, dels af fruktan att svårigheterna skola
blifwa för stora" (Hahr, 1866).
I början av 1800-talet var Dalarna "den största och folkrikaste af Sveriges provinser
... ungefärligen 120,000 människor". I många socknar skötte kvinnor och barn en stor
del av jordbruket, då karlarna var på "det så kallade Herr-arbetet uti Westmanland,
Uppland och nästan alla Sveriges provinser". Jordbruket kunde "i synnerhet i vissa år,
ej förslå till bergning . . . [ och därför] är äfven allmogen utur stånd, att åstadkomma
besparingar till infallande missväxtår, som mästa delen förorsakas af tidig nattfrost".
De bästa jordbruken fanns i Stora Skedvi och Hedemora-området (af Nordin, 1807).
Eftersom bönderna i Bergslagen och på många håll i Norrland hade forskjutsning som
bisyssla, skall här erinras om att landshövding Ömsköld redan på 1760-talet varnat för
dess effekter på detjämtländska jordbruket: "11:o Anser jag äfwen b idragande til
Jämtska Åkerbrukets bättre skjötsel, om de widlyftige Handels-resor til Norrige, Tre
gångor om året, och öfwer en stor del Rikets Provincer, som nu gjöras af en stor del
B önder uti Offerdahls, Rödöns, Sunne, Owikens, B runflo och Bergs-Tings-lager,
blefwo inskränktet: ty hemmanen förlora derigenom mycket Hö och deraf wäntad
spillning; Och det händer icke sällan, at när Åker-bruket skall förrättas, äro deras Häs
tar utkörde" (Ömsköld et al., 1769). - De/tidsjordbruket var svårt attförena med
kretsloppet inom gården!
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Bisy sslornas och industraliseringens inverkan på jordbruket framträdde tydligt i Gäv
leborgs län, där folkmängden nästan fyrdubblades under 1800-talet. U ppblomstrande
järnhantering, träindustri och hantverk karakteriserade detta län kanske mer än på
andra håll Samtidigt nyodlades betydande arealer, i många fall genom utdikning av
sankmarker.
Liksom Örnsköld 100 år tidigare hade Hushållsgillet i Hanebo, B ollnäs och Arbrå
synpunkter på var gödseln hamnade: "Allmogens nit för odling af timotejgräs, klöfver,
vicker och andra fördelaktiga foderväxter är i ostridigt tilltagande, och . .. uti Jerfsö
socken . . . har odlingen af anförde foderväxter blifvit så utsträckt, att hvarje jord.rymd,
som igenlägges, dessförrinnan varder besådd med röd eller ock med alsikeklöfver, och
helst med den sednare i blandning med timotej . . . Oaktadt antydde foderodling vållat
betydligt ökad fodertillgång, har boskapsskötseln uti omnämnde församling beklag
ligen icke i samma förhållande tilltagit, utan förblifvit på enahanda inskränkta fot, som
för ett decennium förut, emedan de erhållne ökade foderskördarne blifvit afyttrade,
dels till de uppkomne trädvarubolagen, dels till angränsande socknars allmoge, så att
under näst föregående åren blifvit från Jerfsö socken årligen försålde 20 a 30 tusende
lispund [= 170-255 ton] hö, eller något derutöfver". Från Bollnäs skedde "Enahanda
foder-afsalu i stor skala . .. utom i betraktande af den kontanta inkomsten för tillfä llet
... en betänklig misshushållning att sålunda beröfwa den foderproducerande jorden så
stora qvantiteter af sitt återgäldande näringsämne" (Rahmström, 1858; Gahn, 1861;
Södermark, 1861; Sjölund, 1964).
Liknande tongångar hördes från Enånger och Njutånger: "Hästarue, som hålles med
anledning af timmerkörningar, marknadsresor m. m. till öfverflödigt stort antal emot
hvad som kunde behöfvas för jordbruket, medtaga allt det bästa fodret. Härifrån fin
nas dock vackra undantag, der ladugården födes väl" (Juhlin-Dannfelt, 1860).
Lagman Tideman (1805) i Västernorrlands län hade en klar målsättning: "Boskaps
skötseln, såsom Grunden til alt Jordbruk och winnande af Gödsel måste i synnerhet
fr ämjas och nyttigare Afwel anskaffas, samt således Fodetwäxters ökande up
rnuntras" . Länets Hushållningssällskap fick ett anslag för åren I 820-21 "för betesha
gars inhägnande, för ängsuppodling och för mindre sjöars och myrars aftappning",
men hade till en bö1jan svå1t att ra tillräckligt kompetenta sökande. 40 år senare hade
man kommit längre: "Icke blott ståndspersonen, utan äfwen allmogen börjar, med
klok warsamhet, i mån af åkerns utwidgande genom nyodlingar, med klöfwer och ti
motej samt andra ädla fodetwäxter igenlägga till wall till och med delar af den så högt
wärderade odalåkern, för hwilken det för några år tillbaka skulle hafwa ansetts såsom
en djup förnedring att bära gräs. Stora qvantiteter gräsfrön reqvireras årligen från frö
handeln, jemte det myckna som alltmer produceras på egen jord" (Gynther & Carle
son, 1859).
Missväxtåret 1812 blev en motivation för många i Jämtlands län och år 1820 var dess
å kerareal nästan 1. 000 ha eller närmare en femtedel större än tre år tidigare. Jämtarua
murade under år 1822 mer än fem km och grävde drygt tre mil öppna diken på åker
jord samt 12,5 mil på sidvall (Kardell, 1917; Åsling et al., 1967). - Här fanns en lik
nande seghet och vilja som i Kronobergs län!
ÖVerfältläkaren Gestrich på Frösön var i nte ensam som jordbrukspionjär i länet. Fält
kamreraren Berg, Nornberg, fem mil SO om Östersund, genomförde enskifte: "Af
ängen, som förut gaf ringa hö, äro 14 tunnland rothuggne, stenbrutne, plöjde och
gödslade, samt besådde dels med andra frösorter. Både säd- och hö-afkastningen har
blifwit tredubblad". Major H. Tideman, Säter, Rödön och ingenjör C. Meyerberg på
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Dvärsäter hade båda ett skifte med klöver på åkern samt timotej och andra gräs på
ängen (von Törne & Cavallin, 1819; von Törne & Winnberg, 1821).
År 183 5 summerades för länet i sin helhet: "At ängskulturen är i betydligt tilltagande,
och framför allt bli_fu,i_t upmuntrad, inhemtas afKongl. Hushålls Sällskapets tryckta
handlingar. Deraf synes at för kärrs, myrors, ängs, och potates-odling, icke mindre än
39 premier warit bestämde . . . I en så widsträckt provins som Jemtland, bör hwarje
förbättring lämpas efter olika lokalers särskilda beskaffenhet. Uti Ragunda och
Räfsunds Pastorater samt nästan alla socknar omkring Storsjön, odlas säd med werk
lig fördel, då man tager et medium af 10 års afkastning, i andra åter, närmare fjällen,
odlas nästan icke annat än jord:frukter och foderwäxter. At uti et sådant land söka in
föra blott en odlings-method, wore oklokt och skadligt. Boskapsskötseln bör här wara
en hufwudnäring, men dertil behöfwer den icke nu först förwandlas, den har i alla ti
der warit det. At ängen är åkerns moder, är känt från uråldriga tider . . . At ifrån
åkerbruk återgå endast til boskapsskötsel, det är et steg tillbaka på kulturens bana"
( von Törne & B ergström, 1837). - På lantbruksmötet i Ragunda 3 0 år senare kunde
dock konstateras, att det många gånger sedan år 1800 varit missväxt på säd, men
"endast" fyra gånger - åren 1812, 1821, 1831 och 1836 - på foderväxter. Därför ansåg
man då, att man skulle inrikta sig mer på foderodling (Kardell, 1917).
Uudet det tidiga 1800-talet bö1jade man i Västerbottens län att nyodla t.ex. i Umeå
bygden 114 tunnland åker och äng på det som varit "myror och moras". Liknande
skedde även i Bygdeå, Burträsk, Bjurholm samt Åsele, Lycksele, Frediika och Doro
tea lappmarker. En som framhölls i skiifterna var baron P. A. Stromberg, som "under
en tid af 7 år, eller ifrån och med 1812 till och med år 1819, då lindorna började er
sätta ängsbristen ... å Nydala egendom . .. visat det största exempel af vidsträckt
odling från en sank och fornt oduglig ansedd mark, som någon privat man i Vester
bottens län kunnat framvisa". Han erhöll totalt 46 ha "väl odlad och i ordentliga tegar
förlaggd jord", där syneförrättare år 1821 bl.a. antecknade: " l :o. Åker och lindor,
vester om atloppsdiket, utgörande 46 särskilda tegar" och detta på en areal av 8.7 ha,
dvs endast 1 9 ar/teg! Efter kusten blev det efterhand många små tegar och lador!
Även överste C. Åkerhjelm vid Robe1tsfors i B ygdeå visade "berömliga och för landet
nyttiga odlingsföretag, att gagneliga och bördiga göra sanka samt stenbundna myror
och mossar". Kronofogden E. Holmström (1829) noterade "att Vesterbottens
Lappmarks fögderi, i folkmängd, odling och hemmantal, sedan år 1800, på en tid af
endast 27 år, blifvit mer än fördubbladt".
Assessor J. 0. Dyhr, Lövånger, månade om förbättringar och efter dikning och andra
åtgärder på en nedgången äng borde man "påföljande vår å stället med gräf nedplöja
litet fin gödsel med hö- eller timotheifrö, hvilket arbete så mycket säkrare skulle löna
sig, sommosstufvan merändels under sig gömmer god matjord" (Stiernhoft: 1827;
Enander & Ringstrand, 1933).
Bland idoga småbrukare i Umeå-området fanns Olof Eriksson i Tolsmark, som tog
över ett vanvårdat krononybygge i Granträsk, där då k nappt en tunna kom kunde sås
på åkern och fodret räckte till en häst, tre kor och ett-två får. Allt var i uselt skick.
Tre år senare hade han lagt igen den gamla, ogräsfyllda åkern och fått ny mark i gott
skick till minst fyra tunnors utsäde. Ängarna hade röjts och växte frodigt, så att han
kunde föda två hästar, åtta kor och 20 får. Han hade också rustat upp husen och satt
upp 15 lador samt flera hundra famnar gärdsgård (Stiernhoff, 1833).
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Efter svåra missväxter mellan åren 1828-3 8 ville Sällskapet satsa på boskap sskötsel,
men dess kassa var tom och allmogen kunde inte göra egna investeringar. Trots detta
framkom följande i landshövdingeberättelsen för år 183 2:
" 1 � Jordbruket, har under nästlidet år icke försummats, ehuru en svår missväxt
öfvergick Landet och nödsakade Invåname, att, mer än vanligt, sysselsätta sig med
binäringar, för att derigenom, i möjligaste måtto, anskaffa lifsmedel. Nya odlingar
hafva företagits i den mohn omständigheteme medgifvit. Genom vattenledning, på ett
härstädes förut okändt sätt, till erhållande af gräsväxt, hva1till mångfaldiga lägenheter
finnas och deribland en inom Lappmarken, till en del redan utstakad, af ungefärligen
5000 Geometriska Tunnelands widd . ..
2 9 Näringar.
Boskapsskötseln, som från äldre tider varit och ännu är en hufvudsakelig näringsgren
för orten, särdeles inom Lappmarken, finnes i lika tilltagande med jordbruket och
förmodas blifva vidare updtifven sedan vattenledningame hunnit visa sin nytta" (af
Schmidt & Cygnreus, 1833; Enander & Ringstrand, 1933; Johansson, 1989).
I Norrbottens län var det under föna hälften av 1800-talet fortfarande naturängar och
s.k. utgrävningsträsk, som gav foder till djuren. "Utan tvifvel måste B oskapsskötseln
. . . utgöra förnämsta föremålet för Non-bottens Landthushållning" (Heine, 1857).
Många förordade senare "valläggning med i orten vuxet höfrö", som först kunde
samlas upp i ladorna. Därefter kunde man "låta gräset stå till mognad, sedan berga det
som säd och derpå tröska det som annat gräsfrö". I detta nordliga läge måste man no
ga beakta de lokala förhållandena och det ansågs i allmänhet inte lönande att på mager
jord så in "ädlare grässlag" (Westberg, 1860; Cajanus, 1 866; Hellström, 1902). Flera
goda föredömen fanns även i detta län: general Bergenstråhle på Gran i Öjebyn, samt
grosshandlare Bergman Olson, Björkfors sågv erk, och icke namngivna
hemmansägare i Lilla Lappträsk och Korpikå non- om Kalix, vilka sådde gräsfrö p å
nyodlad mark.
En sockenberättelse från Nederkalix på 1860-talet gav syn för sägen: "Det har också
af Anendatoren Andersson å prestbordet härstädes blifwit med fördel försökt, att å så
kallad tufäng med gles gräswäxt låta utjemna tufwoma och grovhacka alfwen, hwaref
ter fältet arbetas med rullharf, såwäl första som andra året, samt tredje året utan göd
ning igensåtts med hafra och ortens höfrö, hwilket odlingssätt wisat ett mycket godt
resultat, men torde företrädeswis böra anwändas, der tillgången å sådan sorts sämre
äng är stö1Te än bwad på det wanliga bästa sättet genom upparbetning till åker och
lindor med gödning kan tillgodoses.
Om äfwen ängesodlingame i allmänhet ännu bedrifwas i inskränkt skala, är det dock
glädjande att weta, det inom socknen å Björkforss egendom ensamt under detta år
I 00 tunnland naturlig ängesmark blifurit till äng upprödjad samt 8 tunnland, allt geo
metrisk widd, skogbewäxt myrmark, till åker odlad . . . och får jag såsom något
owauJigt för denna 011 omnämna den betydliga höfångst, som erhållits p å Björkforss
egendom ...
Från nyodlade och igenlagda lindor
" naturliga ängar och myrer
" utgårdar
Summa

200 skrindor
300 d:o
100 d:o
600 skrindor,

hwad bruksfolket och torpare bergat ... häruti ej inberäkuadt'' (HummeL 1864).
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8.3 Fröprovfrån Akademien
I enlighet med ett memorial av den 1 8 oktober 1814 fortsatte Akademien traditionen
från 1700-talet att sända ut fröprov av bl.a. "berömde och här i Landet mera sällsynte"
foderväxter för odling på "under pålitlig Föiwaltning ställd Experimental-jord afåt
minstone Ett Tunnelands widd". Försöken utfördes genom Hushållningssällskapens
försorg i många län och i Akademiens egen regi på Experimentalfältet i Stockholm.
l Södermanland ställde baron Trolle Löwen på Sjösa mark till förfogande och även
andra odlare provade de utsända fröslagen (Almquist, 1914). I Västmanland upplät
landshövding Liljencrants försöksmark "af sin Embetsjord" och dessutom delades frö
erna ut till intresserade ledamöter (Anonym, 18 17 a, Hahr, 19 15). I Kronobergs län
fick man kungligt tillstånd att utnyttja "det ... nära Wexiö belägna, Hospitals
hemmanets jord". Från de första försöken där rapporterades en klen uppkomst av
alsikeklöver och esparsett (Elmgren, 1817?). I övrigt behövde resultaten ytterligare
"pröfwas och fo1tsättas för att gifwa gagnande och pålitelige uplysningar" (Anonym,
18 15 c; 1816 b; 18 17 f). År 1 8 18 anmäldes till Sällskapet, att brukspatron Jultlin,
Dångebro Södregård, Linneryd, lämnat en "omständelig berättelse", men däremot sa
des ingenting i protokollet om själva resultaten (Anonym, 18 1 9 f; Linnell, 1 914).
I november 1815 sändes frö av alsikeklöver till Gotland och det såddes någon dag ef
ter ankomsten. Sällskapets sekreterare, konsistorienotarie Mårten Gustafson ( 18 1 7)
rapporterade i sinom tid, att det i juni följande år kom upp ett tunt bestånd av ... ..
timotej !
I Kristianstads län arrenderades "twenne tunneland å Stadens så kallade Beckhof'
(De la Gardie, 1818; Johnsson, 1930). I Göteborgs och Bohus län utfördes
provningen på flera "mindre, men med vårdsamhet skötte Landtställeu, till hvilka flere
Sällskapets Ledamöter äro ägare ... och ... för den dubbla afsigten, att försök blifva
anställde, samt att en stö1Te tillgång för framtiden vinnes affrön till nyttiga och mindre
allmänna vextslag" (afWingård, 1 816). Provinsialläkaren i Strömstad S. Landberg,
gästgivaren Joh. Andersson på Hede och grosshandlaren N. F. Wahlberg på Lagklare
beck lämnade i sinom tid "noggrannare uppgifter". Wahlberg ( 1816) hade fått frö av
alsikeklöver och esparsett, som inte grodde. Sannolikt var fröproven för gamla.
Humlelusernfröet gav inte heller något bestånd. Däremot gick det bra med hundäxing
och engelskt rajgräs.
Från Alvsborgs län fick Akademien i december 1 8 1 4 följande besked: "Sällskapet har
wäl icke ännu, i anseende till Krigsoroligheterna på gränsen, hunnit förskaffa sig nå
gon experimentaljord ... Emedlertid anhåller Sällskapet ödmjukast att undfå någon
andel af de frön, som Kongl. Akademien äger att aflåta, och skall undertecknad för
säkra ... att dessa frön, å tjenlig plats, på dess boställe, skola blifwa utsådda, äfwen
som, att säkra och fullständiga undeITättelser, om de anstälda försökens beskaffenhet
och utslag, skola till Kongl. Akademien blifwa insände" (Ekelund, 1 8 1 6 e). Några av
Sällskapets ledamöter - som rektor Salmenius och komminister Wennberg, Väners
borg - åtog sig att genomföra försöken. Fröproven var inte större än t.ex. ¼ skålpund
(= 0.1 kg) alsikeklöver och ½ skålpund esparsett (Edelcrantz, 18 15). Det sistnämnda
fröslaget gav bara upphov till tre-fyra stånd "och de mycket småbladige; förmodligen
kan denna fodeiwäxt ej med fördel odlas i wårt climat". Om alsikeklövern sades ing
enting. Prosten Norrman i Tunhem och inspektor Mellström på Lövås lyckades inte
heller med esparsett ( Salmenius & Wennberg, 1816).
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Sedan HushållningssäUskapet i Norrbottens län inrättats år 1 81 4 provades där frö av
bl.a. krypven, klöver, "lusem" och timotej, som delades ut till jordbrukare (Hellström.
1 902; Anjou, 1950; Törnqvist, 1950).
I några län fick man positiva utslag. På Hjälmsäters egendom i Östergötland gällde
detta strandsvingel ( rörsvingel), sommeurling ( 185 1 ) därefter rekommenderade "till
ett aUmännare bruk. Jag har sedan 1 845 odlat den i smått uti trädgården, för frösam
ling, och sedan på ängame ... Dess synnerliga förtjenst är att växa bra äfven i sämre
jord, att vara rotstark och mångårig". Flera egendomar i Värmlands län erhöll senare
totalt 100 skålpund frö av detta gräs. "Mycken framgång" rapporterades år 1 847 "af
H: r Major Uggla och H:r ProtocoU-Sectreteraren Myhrman", den förre på Säffle
egendom och den senare på Rämens bruk. Följande år meddelades: "Vid Rämen hafva
odlats alsike-klöfver och strandsvingel med samma resultater, som sistlidne årets Be
rättelse omfönnäler" (Oldevig, 1845; Oldevig & Nordenankar, 1848; Oldevig & von
Scheele, 1849).
Frösortimenet i Kalmar län togs om hand av lantbrukaren Nils Engström i Bötterum
och professor Wahlbom i Kalmar. Deras provodlingar ledde till att krypven kom att
rekommenderas.
I Blekinge ställde egendomarna Hoby och Skärfwa upp med försöksmark (Anonym,
I 8 1 5 d). Så noggranna anteckningar fördes att det går att utläsa, att det som t. ex.
handlanden Humble (181 8) på Skärfwa emottagit som frö av alsikeklöver i själva ver
ket visade sig vara en blandning av rödklöver och en gul blomm ig baljväxt. Länets
samlade försöksresultat sammanfattades så här: "Utfallandet wisar att en del af
utsädet icke warit frödt; en del har wäl uppkommit, men sedermera antingen utgått
eller icke hunnit till tik.tig mognad; hwaremot största delen med mer eller mindre
trefuad uppwuxit ... Med full wisshet kan man antaga . .. att grässlagen wisa sig
fr odiga och anwändbara". Holländsk rödklöver ansågs väl värd att odlas (Anonym,
1818 b; afBrinkman, I 819; Anonym, 1820 d).
I Malmöhus län upplät Commerce-Rådet och Riddaren Suell år 1 817 "experimental
jord" på Möllevångens ägor. Fröerna provades även av Possessionaten Falkman på
Kronetorp (af Klinteberg & Engeström, 1 81 7; Sprinchom 1922). Suell (181 7) hade
tydligen fått samma "alsikeklöverfrö", som såtts på Gotland, och rappmterade i öv1igt: "Så kallade Alsike Klöfwem war till det mästa Thimoteigräs, och syntes deri
bland ganska få Klöfwerplantor. Deraf har jag wid en annan egendom utsått 3:ne tun
nor från Örebro erhållet frö, som war något mindre b]andadt med Thimotei. Ännu kan
ej bedömmas, om det blir fönnånligare än wår wanlige odlade röda Klöfwer. St. Foin
[esparsett] fröet war ypperligt. För wist 20 år sedan lät at l Borgmästar Falkman med
denna frösort beså en grusbacke, blandadt med ganska litet sandmylla till 6 tums djup,
och derunder kalk.grus. Det wäxer ännu frodigt, och har i efterhöst gifwit en del mo
get frö". Falkman ( 1817) lyckades med alsikeklöver och esparsett, som "är wackert
uppkommen" på Kronetorp. I Hallands län gick krypven väl till, däremot inte blålu
sern och gullusem (Danström, 191 2).
Resultatet av de här odlingsförsöken blev somframgått ofta ganska magert. En för
klaring var, "att åtskilliga af dessa sorter vara till Akademien insända gåfvor, hem
rade från sydliga länder såsom Frankrike, Spanien, Barbareskstaterna och Egypten,
och de, som införskrefvos, företrädesvis köptes från England, hvars klimat ju också
är allt för olika Sveriges, för att dess växtsorter skulle vara lämpliga att öfverflytta
rill vårt land" (Juhlin Dannfelt, 1913).
I dåtidens fröhandel var det svårt att få garantier för fröets artäkthet och grobarhet.
Dä,för "är förmågan att sjelfkunna controllera hvad man uppköper och utsår af
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särdeles vigt". Större tillgång till inhemsknfröer skulle bli möjlig, "då mången
Landtman sjelf eger tillfälle att deraf göra insamling, när han känner växterna".
20 år senare kom föreståndaren för Akademiens skogs- och trädgårdsavdelning Peter
Fredrik Wahlberg ( 1 83 5; 1 836) till stor hjälp, då han utgav sin "Anvisning till Svenska
Foderväxtemas kännedom". Den beskrev botaniska kännetecken, lämplighet, såmäng
der, inköpspriser (i regel hos Booth & Co.) m.m. för totalt 1 1 5 arter och blev för lång
tid en av de viktigaste referenserna på området.

8.4 Fröhandel vid Akademien
Den unga Lantbruksakademien började även att sälja frö till odlare ute i landet. Kungl.
Maj:t tillät nämligen år 1 81 5 att ur fonden " till understöd och uppmuntran för allmänt
nyttiga inrättningar bevilj a lån till . . . personer, som vore hugade och skicklige [ att
dri:fva] en i hufvudstaden imättad handel med sådana fröslag, som anses lämpliga till
Ängskulturens och Boskapsskötselns allmänna befrämjande". Herrar C. C. Limnell
och A. N. Limnell anmälde sig och fick låna 6. 000 riksdaler på sex år mot skyldighet
att förse odlare med "Frön af Gräs och af Fodeiwäxter, Sädesarter m. m. " . Den först
nämnde var för övrigt kanslist och bibliotekarie på Akademien (Carling, 1 820).
De många fröslag, som "dels finnas till salu i Stockholm, dels kunna uppå reqwisition
införskrifwas", tillkännagavs bl.a. i Jönköpings läns Hushållningssällskaps Handlingar
år 1 820. Lägg märke till att krypven förökndes främst vegetativt vid denna tid
Gräsfrön

Foderväxter

Krypveu, florin, frö resp. i strängar
Ängskavle
Vårbrodd
Knylhavre
Hundäxing
Ängssviugel
Fårsvingel
Rödsvingel
Luddtåtel
Eng. rajgräs, ordinär,
längre resp. tidigare sort
Timotej
Vildtimotej
Svartkämpar
Jättegröe, frö resp. rotskott
Ängsgröe
Kärrgröe

Ryssgubbe
Esparsett
Alsikeklöver, i hylsor
Vitklöver
Rödklöver, spansk
Vit sötväppling
Blålusern
Gullusem
Humlelusem
Rovor, flera so1ter
Fode1vicker, allmän resp. hög
Skogsvicker
Vinterkål

Till detta kom även frö av hushålls- och slöjdväxter, sädesarter samt fruktträd, buskar
och vilda träd (Limnell, 1 820). Detta pågick, tills Akademien år 1 836 avtalade med
handlanden Plipp i Stockholm att förmedla frö från Tyskland. Samtidigt började Aka
demiens Experimentalfält att få mindre frömängder till salu av egen skörd.

8. 5 Gåvor
Många bemedlade personer skänkte i starten frö och ibland kontanter till Hushåll
ningssällskapen för att få igång foderodling hos allmogen. Några exempel på sådana
donationer:
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Län och
givare

Gåva

Frös/ag

Värmlands
Greve von Hermansson
Brukspatron Geijer
Örebro
Anonym givare
Lagman Dahlsson
Brukspatron Schön
Okänd
Uppsala
Överste Drufwa
Brukspatron Tamm
Greve Frölicb
Östergötlands
En av Sällskapets ledamöter
S'/«Jraborgs
Stallmä stare von Törne
Jönköpings
Kapten Westerling
Göteborgs och Bohus
Contracts-Prosten Sifve1tsson
Handlanden Wahlberg
Överste af Ekeustam
Grosshandlare Levgren
Alvsborgs län
Överste Gripenstedt
Dannemannen Lars Andersson
Handelsman Scberman

Kontanter

Timotej
"

Rödklöver
Alsikeklöver

1 00 Riksdaler Banco
50 Riksdaler x 5 år

Timotej
Il
Il

Rödklöver
Knylhavre
Timotej
Il
Il

Rörflen
"
Timotej
Il

Luddtåtel

8. 6 Lån
Statliga lån beviljades via Hushållningssällskapen till "besådning med höfrö eller a1ti
ficiellt gräsfrö, där ofrugtbarhet förr varit rådande . . . för sådana p ersoner, synnerligen
af Allmogen, som, ehuru idoga och arbetsamma, likväl sakna tillgång till erforderligt
Rörelse-Capita) för en sådan högst angelägen och nödig förbättring" . Lånen utgick
efter noggrann prövning och beviljades mot fyra procent ränta. I Alvsborgs län gick
dock den första :fröförsäljningen år 1 8 1 5 litet trögt och en del frö blev o sålt. Säll
skapet beslöt därför följande år att mot borgen lämna sex månaders kredit (Anonym,
1 8 1 7 b ; Ekelund, 1 8 1 8 b; Mannerfelt, 1 9 1 2 a).

8. 7 Sällskapen som fröhandlare
8 . 7. 1

Tidpunkt och omfattning

Eftersom det länge inte fanns några egentliga fröhandlare och fröbehovet var stort,
tog många Hushållningssällskap till uppgift att förmedla frö. Deras Förvaltningsut
skott hade enligt stadgarna rätt att föreslå "utgifter, då cassans tillgång det medgifver,
för anskaffande af frön till försök med fodervexter" och för beslut krävdes två tredje
dels majmitet.
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Startåren för denna verksamhet är tämligen väl dokumenterade, men däremot är frek
vensen och slutåren inte särskilt exakta. I många fall kom Sällskapen att senare ställa
upp igen t.ex. efter missväxtår. I några fall har även ett försök gjorts att skatta i varje
fall storleksordningen av den årliga areaL som insåtts med frö via denna kanal.
Län
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Uppsala
Stockholms*
Södermanlands
Östergötlands
Skaraborgs
Jönköpings
Kalmar
Gotlands
Kronobergs
Blekinge
Skånes båda
Hallands
Göteborgs och
Bohus
Älvsborgs
Stora Kopparbergs
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens

Början
1 804
1803
1826
1816
1811
1818
1 816
1 817
181 9
� 1 840
1 825
1815
1 816
1817
1 816
181 6
181 3
1846
1 820
1 842
1 81 8
�1827
1857

Slutet
1843
1844
�1850
�1850
1 825
� 1 85 0
1 825 ( 1 844)
1824 ( 1 843)
�1840

Ärlig insådd, ha
början
slutet
5 0-75

➔
➔
➔
➔

75-90
200
1 25 -170
400

25-30

1 85 4
�1840
�1840
10-20
(�1837) krypven, luddtåtel (rödklöver)
( 1 847)
1 85 1
� 1 83 0
1 864
183 8 ( 1 860)
1859
� 1 880

➔�1. 000

3 0-35
➔100
1-2
(försöksodlingar)

* Vårdinge församlings kungl. jordbrukssällskap
Först ut var som synes Värmlands och Örebro län. Därefter kom ett dussin län på
1 81 0-talet - alltifrån Malmöhus till Jämtlands. Det fanns Sällskap, som på ett tidigt
stadium sökte fylla fröbehoven inom sina egna län. Detta gällde timotejfrö år 1 804 i
Värmlands län och år 1816 i Blekinge län samt omkring år 1815 i Uppsala län, röd
klöver- och timotejfrö från år 1 813 i Alvsborgs län och år 181 7 i Skaraborgs län samt
rödklöver-, timotej- och alsikeklöverfrö på 1 820-talet i Östergötlands län.
Kustnära områden som Malmöhus län hämtade däremot större delen av sitt frö uti
från. År 1840 beskrevs läget så här: "Som ängsmarken är ganska ringa i förhållande
till den öppna åkerjorden, har det här mera än i andra orter blifwit en nödwändighet
att odla artificiela gräswexter. Således har klöfwerodlingen spridt sig temligen allmänt
ej allenast på de större herregårdarne utan äfwen hos bonden. Det stora årligen tillta
gande qwantum af importeradt klöfwerfrö, som från för några år sedan några få 1000:
de nu uppgår till flere hundratusen skålpund årligen, talar tydligen för detta förhål
lande" (Anonym, 1 841 c).
I Kalmar län köptes frö av engelskt raj gräs, knylhavre, luddtåtel, ängskavle, blålusern,
vitklöver och rödklöver från Tyskland (Anonym, 1842) och till Gotland kom diverse
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fröslag, mest rödklöver och blålusern, med segelfartyg från Kiel, t.ex. under åJen
1850-52 (Ridderhjerta, 1838; Lindström, 1851; 1852; 1853):
Är
1850
1851
1852

Gräsfrö "af alla slag"
skålpund
= kg
2.874
5.671
3. 296

1.222
2.411
1.401

Blekinge län intog en mellanställning med både egen produktion och import. Frö
fanns där i mitten av 1840-talet till salu "icke blott . . . nästan i alla större städer, dit
årligen icke obetydliga qvantiteter införskrifvas från Holland och Danmark, utan äfven
på de flesta herrgårdar" (Anonym, 1845 c).
I Stora Kopparbergs län gjorde Nödhjälpsdirektionen en insats "med den klokhet,
som wederbör, att neml. i goda år med sparsam hand utdela gåfwor och undsätt
ningar". Detta gällde även på utsädesområdet under ett decenniummed början år 1838
(se bilaga 15.3). Stora frömängder omsattes år 1852, då "Nödhjelpskasse-Direktionen
... reqwirerade och åt Allmogen i 16 af Dalames öfre socknar försålde icke mindre än
9,028 skålpund [= 3.838 kg] serskildte slag afhöfrö med en pecuniär uppoffring af
circa 800 rdr rgs. ". Följ ande år såldes 9.837 skålpund (= 4.181 kg) gräsfrö tilJ nedsatt
pris och år 1855 noterades den största mängden, "då reqwisitioneme uppgått till nära
20, 000 skålpund [= 8.500 kg]".Tyvärr specificerades inte fröslagen.
År 1864 hade man kommit så långt, att det nu inrättade Hushållningssällskapet inte
längre behövde befatta sig "med anskaffande af gräsfrö åt Länets jordbrukare, enär
alla de i 01ten odlade s01tema deraf numera finnas i tillräcklig mängd till salu hos
handlandeme såväl i städerna som ock på landet, och det sålunda vore lätt för hvar
och en att sjelfförskaffa sig behof deraf' (Lemke, 1847; 1848; Collen, 1853; 1854;
1856; Bladin, 1864).
Husbållningssällskapet i Gävleborgs län gjorde med hjälp av handlanden P. J. Nord
ström en försiktig sta1t år 1820 med att från utlandet ta hem följ ande frökvantiteter:
Frös/ag
Ängskavle
Knylhavre
Luddtåtel
Timotej
Alsikeklöver

Lispund

1
l
1
5
10

= Kg
8,5
8,5
8,5
42,5
85

Sällskapets fröaffårer gick dock med förlust och lades ned år 1838. Senare ryckte
Sällskapet vid behov in då och då. År 1859 framhölls: "Vikten att till vall igenlägga
blott en så vidt möjligt ogräsfri åker, samt att dervid begagna sig ej blott af »hö
smolk«, likagodt hvaraf detta än må bestå, utan af fullgodt och rent frö . . . Att döma
efter de ej obetydliga fröqvantiteter, som genom förvaltningsutskottets försorg under
sistl. år blifvit på reqvisition anskaffade till olika delar af länet, börjar man att i detta
falJ inse egen fördel" (Juhlin-Dannfelt, 1860).
I Västernorrlands län förmedlade dess Hushållningssällskap under åren 1854-56 föl
jande mängder frö (Anonym, 1854; Gynther & Nordin, 1856; 1857):
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Ar

Skålpund

1854
1 855
1 8 56

1282
30 1 4
4200

= Kg
545
128 1
1 785

En uppfattning av intresset för olika arter kan man få genom följande fördelning av
beställningarna under ett av dessa år (Anonym, 1 854; Carleson, 1856; Gynther &
Nordin, 1 856 ; 1 8 5 7):
A rt

Skålpund

Timotej
Rödklöver
Ängskavle
Ängssvingel
Vitklöver
Tuvtåtel
Alsikeklöver
rensad
orensad
Kärrgröe
Fårsvingel

= Kg

5 77
209
1 39
105
92
91

245
89
59
45
39
39

3
50
11
5

1
21
5
2

Som framgår av ett senare avsnitt om fröblandningar låg artfördelningen i stort sett
i linje med dåtidens rekommendationer. Hushållningssällskapet lämnade år 1 859 över
:6:öfönnedlingen till länsagronomen C. W. Hjorth (Gynther & Carleson, 1 860).
I Jämtlands län gjordes en försiktig ansats med foderväxtfrö år 1 8 1 8 (von Törne &
Cavallin, 1 8 1 9) och i Västerbottens län upptog Hushållningssällskapets räkenskaper
för de tio första åren en post "För inköp af gräsfrön . . . 1 4: 24 rd. b : co" (Dyhr 1 827).
Om det var timotejfrö, som avsågs, räckte det till ett-två ha. Några detaljerade
upplysningar om det sistnämnda länets fröfönnedling från 1820-talet finns inte i till
gänglig information, men på 1 870-talet var det främst kustsoclmarna, som skaffade
frö "hufwudsakligen bestående af timotej och de wanliga slagen af klöfwer till en
mängd, öfwerstigande 6,000 skålp . [= 2.550 kg] och till wärde å inköp sorten af 3,424:
40 kronor. Än ytterligare har förliden höst anskaffats frö att under innewarande winter
tillhandahålla förnämligast soclmarna i det inre och öfre landet. Utskottet har så
mycket hellre inslagit på denna wäg, som, om det ock många gånger uttalats, att dessa
åtgöranden tillhöra affärsmännen, det wisat sig, att fröhandel ej kommit att inrymmas i
handeln på sådant sätt, att man med trygghet kunnat wänta säker framgång"
(Förwaltningsutskottet, 1 877). Detta frö räckte till minst 1 00 ha, men här antyddes
även problemmed inköpt frö. Fröförsäljningen spred sig efterhand till länets städer och
flera socknar (Unander, 1 879).

8. 7. 2

Frö till småbönder och torpare

Hushållningssällskapen sökte finna utvägar, så att "äfven för den mest obemedlade
Folk-klassen öppnas utvägar till jämnare understöd och bärgning". Fröet delades ofta
ut gratis till "fattigare Jordbrukare" och hölls "för de förmögnare till köps mot möjli
gast billiga pris". Sällskapet i Örebro län gjorde här år 1 805 en fin insats genom att
dela ut frö till en stor mängd bönder och torpare i Närkes alla socknar. Klöverfrö och
vickerutsäde lämnades till 5 1 resp. 77 odlare i 1 7 resp . 23 socknar (se bilaga 15. 4) .
De flesta fick fem skålpund (drygt två kg) rödklöverfrö och två åttondels tunna (ca 3 7
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liter) vickerutsäde (Anonym, 1806 b ). Alla mottagare var nu bönder och torpare,
men då Patriotiska Sällskapet år 1777 skaffade hem rödklöver/rö för försöksodling,
var deflesta mottagarna högreståndspersoner. Nu räckte fröet tiil att så ca 1. 4 00 m2,
då vanligen till endast 500 m 2. Under de gångna 30 åren hade målgruppen trängt
djupare i leden!
Sällskapet i Älvsborgs län var också tidigt ute, då det år 1813 i varje härad "till en el
ler flera för hushållswett kända Bönder, gratis lämnat 20 Sk. [= 8,5 kg] Timoteifrö".
Prosten Reinholdson i Borås anmodades exempelvis, "att i sin ort och för dess behof
upköpa 1 00 Skålp. [= 43 kg] Timotei frö". Något år senare skänkte handelsman
Scherman två tunnor frö av luddtåte� ett växtslag han "på swagare jordmån ... med
fördel utsådt". Reinholdson såg till att detta frö gratis delades ut till allmogen på
sandjordarua i den södra länsdelen (Ekelund, 1817 a; 1818 a).
I Jönköpings län uppmanade Sällskapet, att "de af Länets Jordbrukare, som samla
frön af dylika grässlag, till större mängd än de sjelfwe behöfwa, wille derommeddela
Allmänheten underrättelse, på det intet hinder för slike nyttiga företag måtte möta af
brist på frön till utsäde" ( Anonym, 1817 e), och vid mitten av 1800-talet överlämnade
Sällskapet i Uppsala län 50 skålpund (= 21 kg) klöverfrö till var och en av de tio hus
hållsnämndema "att utdelas till mindre jordbrukare".
År 1855 visade försäljningsstatistiken i Västernorrlands län att det i första hand var
personer med utbildning och andra resurser, som beställde frö, men också att även en
del av allmogen började att få denna möjlighet (Carleson, 1856):
Andel, procent

Fröbeställare

30
42
28

Allmoge
Ståndspersoner
Stadsbor

Länsagronom H. F. Rossing (1868) i Västerbottens län var en god pedagog: " . . . uti
en af de större byame beräknades, gemensamt med byamännen, att inom byn utlades
årligen minst 40 tunnland utaf åkerjorden till gräswäxt, utan sådd af gräsfrö, och då,
med detta sätt, någon nämnwärd gräswäxt under första året icke inträffar, och fälten
wanligen blifwit gödda året förut, kunde man med skäl hafwa beräknat att erhålla
minst 3 lass hö pr tunnland om det blifwit insått med passande gräsfrö ... så förlorades
nu årligen i denna by 120 lass hö . .. således årligen en minskad inkomst af 860 Rdr
endast för denna by ... man kan deraf beräkna den ofantliga summa, som skulle
uppstå, provinsen till godo, om allmänheten wille frångå denna sin häfdwunna wana,
att icke så gräsfrö; och som odling af gräsfrö helt säkert skulle kunna bedrifwas här
och blifwa icke endast tilh"äcklig för provinsens behof, utan äfwen odlas till afsalu ...
Här må nämnas, att uti några af byarue har en och annan af jordägame sått gräsfrö,
men antalet af dem är så ringa, att det ännu föga betyder . . . men, då nu hågen blifwit
wäckt . . . hafwa flere personer anmält sig för att nästa år så gräsfrö, om de kunna få
pålitligt fr ö".
Ängarna längs kusten i Norrbottens län härjades under 1850-talet av gräsflylarver
(" gräsmask") och blev allt sämre. Därmed minskade antalet husdjur i t. ex. Piteå
socken med hälften. Samtidigt tilltog åkerarealen och minskade ängsmarkerna (Ros &
Heine, 1857). Hushållningssällskapet hade knappa resurser, men sökte ändå få fram
"för orten tjenliga höfrösorter". År 1857 inköptes "åtskilliga frösorter för anställande
af försök med dess sådd i olika delar aflänet . . . De i frågavarande frösorteme, be
stående af vicker, klöfver, thimotej, rof-, kål- och hvitbetfrö, böra ... för denna gång
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gratis utdelas för att desto lättare förmå vederbörande till försöks anställande,
hvarefter, om dessa gynnas med framgång, Utskottet föreslår att årligen må hemtagas
för Sällskap ets räkning för orten tjenliga frösorter för att emot betalnin.g tillhandahålla
vederbörande reqvirenter" (Heine, 1859). Fröerna delades ut "till alla Sällskapets Af
delningar såväl i kustlandet som lappmarkeme . . . tillika med tryckta undervisningar
om deras sådd och skörd m. m. Derjemte äro föreskrifter lemnade Afdelningarnes
Ordförander dels att tillse, det sådden sker på ställen i kyrkbyar och å andra allmänna
l
deI allmogen icke kan undgå att se växten och dels att till Utskottet
samingsplatser,
inberätta resultaten" (Ros & Öqvist, 1859). - Man placerade fröet "mitt i byn"!
8 . 7. 3

Betalningsvillkor

I de flesta fall hölls fröet till salu för inköpsp1is och som i Jönköpings län helst till
"den jordbmkande Allmogen " (Anonym, 1 83 8 b, 1840 ). År l 844 kunde på samma
sätt mindre bemedlade jordbrukare i Göteborgs och Bohus län, som visat "pålitlighet
och benägenhet för jordens riktiga beredning till odlande af denna foderväxt" erhålla
högst fem skålp1md (= två kg) rödklöverfrö "utan annan ersättning, än för inköp , frakt
och omkostningar" (Anonym, 1 844 b ).
I mån av möjligh eter utdelades till allmogen i Hallands län "goda och tj enliga Gräs
frön utan betalning" (Andersson, 1 820). År 18 1 6 gällde detta frö av timotej, eng. raj
gräs, tuddtåtel och rödklöver till en mängd av högst 1 0 skålpund (= 4 kg) per odlare.
Men några snabba framsteg gjordes inte och år 1820 var fröutdelningen till allmogen
ännu "utan synbar verkan" ( Carling, 1820). I detta län provades också att överlåta
fröet som lån med återbetalning in natura efter två, högst tre år. Det frö, som åter
kom, utlånades i sin tur. Dock blev detta efterhand så fullt av ogräsfrön att denna
betaluingsmetod övergavs (Academiens Secreterare, 1 8 1 9 ; Danström, 1 9 1 2 ).
I Östergötlands län fick de förmögnare odlarna köp a frö av rödklöver och timotej till
inköpsp 1is, medan de med mindre tillgångar inte behövde betala med kontanter utan
som i Halland senare lämna tillbaka lika mycket rent och gott :frö, som de fått. Detta
ledde till att både produktion och inköp av små frökvantiteter stimulerades på lokal
nivå ( Eriksson & Trotzig, 1 938). - Detta är en princip, som borde tillämpas i u-län
der med byar på långa avstånd och begränsade transportmöjbgheter. Det är därvid
viktigt med rådgivning och teknisk uppföljning för att hålla frökvaliteten uppe.
I Skaraborgs län såldes fröet några år till 2/3 av inköpsp1iset, vilket dock snart mötte
kritik: " Den välmenta fröhandeln har lyckats likaså illa som K. Sällskapets åkerbruks
försök, och bestyrker den länge gifua erfarenheten, att korporationer hvarken böra va
ra åkerbrukare, handlande eller näringsidkare, hvilket allt endast bär sig för enskildte
personer, hvilka sj älfva kunna tillse och vårda dessa yrken. K. Sällskapet gagnar säk
rast genom dess medlemmars egna goda efterdömen samt genom råd och upplysning
ar, hämtade af enskildta kloka hushållares erfarenhet" (brukspatron Tham 1 824 enligt
Kjellen , 1 907). Fröodlingen på de flesta hengårdama inom länet kunde hjälpligt möta
efterfrågan och distributionen klarades genom den lokala handeln.
Med Nödhjälpsdirektionen s hj älp blev år 1 846 i Sto ra Kopparbergs län " 5 ,820 skål
pund [= 2 . 474 kg] gräsfrö anskaffade och åt allmoge . . . utlemnade mot en betalning,
som med 25 procent understigit inköpspriset, hwarjemte åt uågrn bland allmogen, som
till salu lemnat rent och godt timotejfrö af egen skörd, uppmuntran gifwits att med
fröskörd fortfara genom en utöfwer eljest bär gångbart pris, förhöjd betalning af .32 s
till 1 Rd 16 s Banco per L U ". Detta kom 22 av länets socknar till godo.
Hushållningssällskapet i Västernorrlands län beslöt år 1842 att "hemförskaffa gräs
frön till möjliga st lägsta p1is åt de Landtbrukare, som till erhållande deraf sig anmäl-14

de" . Fröet köptes från Stockholm och Sällskapet stod för frakten till Härnösand
( Ritzen, 1 85 0 ; 1 85 l ; Sundberg, 1 854; Heden, 1 905 ; 19 1 5 ).
I Jämtlands län bedömde Hushållningssällskapet år 1 8 1 8 "ortens allmoges förseende
med tjenliga frösorter wara et wärdigt föremål för Sällskapets omtanka, hwadan ej al
lenast 200 ti [= 85 kg] Timothei-frö, lika mycket Klöfwer-frö, 30 Li sp und [= 255 kg]
Fiorin-grä s, . . . til en börj an blifwit inköpte" . Detta räckte till c: a 1 0 ha av de först
n ämnda växtslagen och 25 ha av krypven. Året därpå redovisades i Sällskapets räken
skaper (von Törne & Cavallin, 1 8 1 9 ; Berg 1 82 1 ):
'' Är 1 8 1 9 upköpt och utlånt Klöfwerfrö at betalas 1 82 1
32: 2 5 . 4
1 820 d. 9 dito [April] til Hedeboer til upköp af fröp . 2 3 3 : 1 6. - " .
Här gällde krediten tydligen så länge som tv å år.
- Ryktet om krypven spred sig således snabbt långt norrut. Troligen var det den
. rökunnige , numera landshövdingen von Törne, som bidrog härtill.

. 7.4

Kommissionshandel

Hushållningssällskapen uppdrog till en börj an ofta åt någon av sina egna tjänstemän
att vara "kommissionär för fröhandel" ; alternativt avtalades med någon handlande i
ort en att ta upp rekvisitioner, upphandla och förmedla frö. Några exemp el:
Län

Är

Kommissionär eller handlare

Uppsala

1816
1 832

Sällskapets vaktmästare
Trädgårdsmästaren och ekonomidirektören Laurell,
Upp sala Botaniska Trädgård
Handlanden Lenngren, Upp sala + två ledamöter
av förvaltningsutskottet
Handlanden Schram, Uppsala
1 3 betrodda i hushållsnämnderna
Haudelsmannen Holm.ström, Enköping (medhjälp)
Handlanden Lenngren, Uppsala
Grosshandlarna Dugge & Settervall, Stockholm (tidvis)
Ägare av större jordbruk
Handelshuset Schotte et Son, Norrköping
Sällskapets vice sekreterare Lundborg
Sällskapets vaktmästare
Förwaltnings-Utskottet
Assessor Crona, Sp andelstorp, och postmästare
Lagström, Ronneby
Sällskap ets sekreterare

1 83 7
� 1 840
1 84 1
1 842
1 843
1 845
181 1
Stockholms*
Östergötlands 1 8 1 9
� 1 820
1819
Jönköpings
�1815
Kronobergs
1 82 1
Blekinge
Hallands
Göteborgs
och Bohus
Älvsborgs

1 8 16
1816
1 846
1813

1817
1 820
Gävleborgs
Västernorrlands 1 8 5 9
Norrbottens

1 859

Ekonomidirektör Joh. Andersson, Hede
Kommerse-Rådet James Dickson, Göteborg
Commerce-Rådet Krull, Bruk sp atron Gyzander
och Sluss Insp ector Horster
Auditör König
Handlanden P. J. Nordström
Länsagronomen C. W. Hjorth och Handlanden R Petre,
Sundsvall
Löjtnant Bergman och handlandena B ergström, Sundberg
och Rutqvist, Luleå

* Vårdinge församlings kungl. j ordbrukssällskap
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Det fanns således en rad olika former av kommissionärshandeL innan den övertogs av
befintliga lokala köpmän. I Blekinge län åtog sig år 1821 assessor Crona på Spandels
torp och postmästaren Lagström i Ronneby att "hädanefter emot gångbart pris för
Allmogen tillhandahålla Klöfwer-, Thimothei- och Luddtåtels-Frö i mindre partier,
helst Utskottet förmodar att de större Reqvisitioner som för Herrar Possessionater
kunde komma i fråga, skulle genom deras egen försorg på annat sätt kunna uppfyllas"
(Anonym, 1821 b).
I Göteborgs och Bohus län beskrevs situationen år 1816: "Emedan Wicker, Klöfver
och Timotei alltid finnas och ofta till lågt pris försäljas i bodhandel i Sällskapets
Hufvudort, har Sällskapet icke ansett nödvändigt att sjelft besörja fröhandeL dock har
Det så väl detta som föregående året, anbudit kostnadsfrit t erhållande afTimothei,
och dertill ägt tillfälle genom sina Ledamöters Contracts-Prosten Sifvertssons och
Herr Wahlbergs gåfvor båda åren" ( af Wingård, 1817). Gästgivaren på Hede, numera
med titeln ekonomidirektör, hade Sällskapets uppdrag att förmedla timotejfröet till
odlarna (Andersson, 1822).
25-30 år senare kom en plötslig vändning. Det var när Kommerse-Rådet James
Dickson i Göteborg år 1846 fick veta, att man i Belgien skördat ovanligt mycket röd
klöverfi·ö "af utmärkt god beskaffenhet" och att dess pris var ganska lågt. Med eget
skepp tog han fraktfritt hem ett större fröparti och redan före årets slut hade 8.139
skålpund (= 3. 460 kg) sålts till ett stort antal odlare.
Under denna kraftfulla period förmedlade länets Hushållningssällskap med denna goda
hjälp följande frö.mängder:
Är

Rödklöver
Skålpund
= Kg

1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

400
c:a 3.000
8. 139
8.118 2/5*
13.174 **
12.045
12.658
20.500

170
1.275
3.460
3.451
5.600
5.1 20
5.38]
8.714

Ursprung
Holland
Il

Belgien
Il
Il

Holland
Il
Il

* Dessutom c:a 16.000 skålpund (= 6. 800 kg) genom handlare i
Göteborg, till större delen för länets behov.
** Totalt för rödklöver- och vitklöverfrö.
Under toppåret 1851 räckte rödklöverfröet till c:a 1.000 ha! År 1845 köpte major
Gjerss för egen räkning från Hamburg dessutom 4.000 skålpund (= 1.700 kg) rödklö
verfrö för insådd av 200 ha vall. I länet blev rödklöverfrö "en mera allmänt omfattad
handelsvara; hvilken, så väl i Götheborg, som Uddevalla, kunde erhållas till nära nog
samma pris som det, hvilket Förvaltnings-Utskottet vid försäljning af Sällskapets frö
beräknade". Därför kunde Sällskapet upphöra med sin fröhandel (Anonym, 1844 b;
1846 b; 1847 a; 1847 b; 1847 c; 1848 c; 1849 c; 1850 f; 1852 d; Sällskapets Förvalt
nings-Utskott, 1845; Sanne, 1917).
Är 1813 protokollförde Hushållningssällskapet i Alvsborgs län: "Herr Commerce-Rå
det Krull lofwade, att uphandla Klöfwer- och Timoteifrön, samt 20 Tunnor Riga Lin
frö. AfTimoteifrön skulle 20 Skålp. [= 8,5 kg] gratis utdelas till Allmogen, i hwarje
Härad, och Sällskapets Correspondenter åtogo sig detta beswär". Brukspatron
Gyzander hjälpte till med att "till lindrigt pris uphandla 500 skålpund [= 213 kg]
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Klöfwer . . . samt Sluss-Inspector Horster 1 00 skålpund [= 43 kg] Knylhavre. Timo
tejfrön skulle först sökas inom Länet, innan beställning göres från annan ort" (Palm,
181 6 a; 18 16 b).
År 1861 fästes i Västernorrlands län "a)lmänhetens uppmärksamhet på följande an
nonce:
C. W. Hjort
försälj er endast genom R. Petre i Sun dswall, nedan
stående Fröer, Redskap och Gödselämnen :
Swensk Rödklöfwer,
Hwitklöfwer,
Alsikeklöfwer,
Roll. Rödklöfwer,
Koklöfwer,
Tuftåtel,
Rwithwen,
Äugkafle,
Kuylhafre,
Rundexing,

Rårdswingel,
Äugswingel,
Fårswingel,
Rödswingel,
Luddtåtel,
Rörflen,
Ängsgröe,
Kärrgröe,
Swensk Timotheij,
Eng. Rajgräs . . .

Redskap :
. . . Såningsmachiner, alla slag .. .
Passande Gräsblandningar sändes, om jordmån och läge uppgifwes. Brefbeswaras
med omgående.
Sundsvall den 24 Nov. 1 86 1
C. W. Hjorth ".
Det var således ett stort antal.frös/ag som stod till buds och det fanns en tanke
bakom .fröutbudet av svensk rödklöver och svensk timotej.
i
på 1850-talet i Norrbottens län lyckats bäst med timotej och vick
Då provodlngama
er som "till och med i de nordligaste delame af länet gått till mognad, framställde Ren
Ordföranden till öfverläggning, huruvida icke, med hänseende till berörde lyckade re
sultat, hvaraf också vore att fö1moda, att andra gräsfr ö sorter, synnerligen sådane, som
kunde hämtas inom orten, skulle kunna användas, och gifva god äring, uppmaning
borde från Sällskapet utgå till personer inom olika delar aflänet att öppna fröhandel,
för hvars befordrande Hen Ordföranden ansåg Sällskapet till och med böra göra
några pekuniära uppoffringar". Löjtnant Bergman, handlarna Bergström, Sundberg
och Rutqvist, alla i Luleå-området, anmälde sig för att "redan under nästinstundande
vår för billiga p1iser hålla Allmogen tillhanda diverse frös01ter, sådane som för orten
kunna antagas vara mest passande; och som berörde exempel af nit för den goda sa
kens framgång förmodades äfven skola efterföljas uti Piteå och Haparanda städer samt
i Neder-Calix m. fl. handelsplatser, så skulle uppmaningar till en sådan handels an
läggning utgå till Afdelningarnes Ordförander" (Öqvist, 1859).

8. 8 Pn'vat fröhandel
8.8. 1

Handelsföretag

Randelsmän i de större städerna tog hem frö från utlandet redan i slutet av 1700-talet.
Därefter tog HushåUningssällskapen över initiativet delvis till sammans med handlan
den. Först fram emot mitten av 1800-talet var den privata han deln redo att avlösa
Sällskapen. Utöver de handelsföretag, som redan nämnts som kommissionärer kan
följande nämnas:
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Län

Är

Privat fröhandel

Värmlands
Örebro
Västmanlands

1 848
1 847
1 847
1 853
1 845
1 806

"De fleste köpmän i städerne"
Grosshandlare C. A. Hagendah.l, Örebro
Auditör von Post, Hagbyholm
Hrr A. Boman et Comp., Westerås
Lenngrens öppna fröhandel, Uppsala
Handelsmannen och Kryddkrämaren Ljungdahls bod i
hörnet näst intill Posthuset på Lilla Nygatan,
Brehmska Fröhandeln vid Riddarhustorget,
Kryddkrämaren Engström vid Regeringsgatan,
hörnet av Enkhusgränden,
Grosshandlaren Hambrreus vid Köpmanstorget, N ° 1 6 1 ,
Grosshandlaren Östberg vid Lilla Nygatan i
huset N° 1 32. 1 33,
Sjökapten Norlin, Göthgatan i hörnet af Svartens gränd,
huset N° 1 6 1
Grosshandlare C . G. Cantzler,Stockholm
Ygberg et Jäderlund (ej känd adress),
E. A. Weber (ej känd adress)
Hrr Remahl & Planthober, Huset N:o 59,
Kornhamn
Sellberg & C:o, Munkbron N:o 1 , f d. C. W.
Tjäders lokal
Rektor Kinmanson, senare St. Åby och Ödeshög
Grosshandlare J. P. Schoug, Lidköping
John Humble (utländskt företag)
Lantbrukare N. Engström, Bötterum, och en köpman i
Kalmar
Handlanden G. Wiberg, Kalmar, och Handlanden Öller
Hrr Handlande, Borgholm
H. W. Kylbergs fröhandel, Kalmar
J. Råbergs fröhandel, Kalmar
Handlanden Thre, Visby
Handlanden Ekström, Växjö
Marielunds och Djupadals egendomar, Medelstads härad
Handlanden L. N. Bager, Malmö
J. H. Dieden j:r, Malmö
P. G. Appeltoffis Fröhande� Halmstad, "hvarpå sådan
handel uppstod äfven i länets öfriga städer" (Danström,
1 9 12).

Uppsala
Stockholms

l 845
l 847
1 860
1 868
1 825
Östergötlands
1 855
Skaraborgs
1 869
Jönköpings
� 1 820
Kalmar

Gotlands
Kronobergs
Blekinge
Malmöhus
Hallands

� 1 840
1 850
� 1 850
1 859
� 1 825
1 842
1 845
� 1 840
1 857
� 1 855

Göteborgs och
� 1 860
Bohus
Västernorrlands � 1 860

Hr Janssons fröhandel, Götheborg
Broddelius & Åkerman, Göteborg
Sundberg & Biljer, Göteborg
R. Petre, Sundsvall

Utvecklingen för landet som helhet är inte så lätt att belägga med siffermaterial. Några
"Statistiska Upplysningar om Jordbrukets närvarande tillstånd i Sverige, med anled
ning afLandshöfdingarnes officiella berättelser för åren 1 848-1 850" ger dock intres48

santa upplysningar rörande införseln av klöver- och gräsfrö i medeltal per år under de
två perioderna 1 843 -47 och 1 848- 50 (Ljungberg, 1 853):
Klöver och gräsfrö
Lispund
Kilogram

1 843-47
3 1 . 543
268. 1 1 6

Införsel

1 848-50
60. 9 1 2
5 17 . 7 5 2

Det var således fråga om e n snabb ökning under åren kring 1850. Med en utsädes
mängd av 25 kg/ha kunde man i förra fallet så in vall på i runda tal 1 1. 000 ha och
senare 21. 000 ha. Till detta kom en inte oansenlig mängd hemmaproducerat/rö.
Art det inte alltid var så lätt för den enskilde odlaren att på 1 860-talet till ett rimligt
. ris få avsättning för sitt frö visar det förslag till månadstorgdagar, som kammarherre
Hermelin ( 1 864) framförde i Stockholms län. Som skäl för "en lättad omsättning, må
anföras: 1 : o Gräsfrön afflere slag, såsom timothej- och alsike klöfverfrö, deraf flere
n1sen skålpund införas till hufvudstaden och hvarvid producenterna, i brist på tillstä
desvarande köpare, oftast nödgas gå omkring till handlande och söka afyttra sin vara
till ganska nedsatt pris " . - Situationen känns väl igen från dagens utvecklings/änder
och i Sverige gav den så småningom uppho v till Jo rdbrukets föreningsrörelse.
Länets Hushållningssällskap tog itu med detta dilemma och sökte inom ramen för sina
möjligheter hjälpa utsädesodlama. Detta framgår av en annons i dess Tidning år 1 865
om att i dess lokal på Drottninggatan No 36 " emottagas Onsdagar och Lördagar kl
1 2-2 på dagen profver af utsädesspannmål, trädgårds- och gräsfrön, hvarvid egaren
torde uppgifva varans qvantitet, pris och sin adress, på det att hugade köpare må der
om vinna kännedom" .

8. 8.2

Pri ser

Handlanden N. L. Bager i Malmö annonserade år 1 839 om följande fröslag och priser,
som gällde vid kontant betalning resp. vid tre månaders kredit:
Fröslag

Riksgäld per skålpund
kontant
på 3 mån.
skilling
skilling

Rödklöver
Holländskt eller Rhenskt
Schlesiskt
Pommerskt
Lolländskt
Vit.klöver
Holländskt
Schlesiskt
Egyptisk klöver
Blålusern
Luddtåtel
Rajgräs
Engelskt ver itabelt
"
vanlig sort
Franskt veritabelt
"
vanlig sort
Italienskt 1 : a kvalitet
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28
28
26
24

29
29
27
25

23
20
11
38
24

24
21
12
39
25

22
12
30
18
40

23
13
31
19
41

Timotej
Esparsett
Jättegröe
Hundäxing
Ängskavle

18
28
36
36
40

19
29
37
37
41

Det var således möjligt att välja mellan fyra slags utländskt - varav ett danskt -, men
ännu inget svenskt rödklöverfrö. Skåne hade långt kvar till egen fröproduktion ännu
vid mitten av 1 800-talet; däremot kom rajgräs av olika slag tidigt in i dess växtodling,
troligen efter dansk förebild. För speciella jordar fanns fortfarande intresse för ludd
tåtel, esparsett och jättegröe. Priset på rödklöverfrö var här ungefär 50 procent högre
än för timotejfrö.
l Halland införde Appeltoffis fröhandel år 1 856 följande annons om "friska och goda
frön" :
Riksdaler riksgälds
per skålpund

Rödklöver, holländsk
11
, schlesisk
Vitklöver, holländsk
Luddtåtel
Rörflen
Tuvtåtel
Timotej
Ängskavle

-24.
-36.
- 1 8.
- l 0 å 1 2.
-36.

Priserna för utländskt frö, som utbjöds 30 år senare i Jönköpings län, hade större
spännvidd i fråga o m timotej, röd- eller alsikeklöver och vitklöver. De hade i stort
sett de inbördes relatio nerna 1 :2:3. Aven om man inte ka.n draför sto ra slutsatser
från ett enskilt år o ch ett visst företag, tycks det importerade klöverfröet ha blivit
dyrare än tidigare, ka.nske tillföljd av större efterfrågan.

Hos Sällskapet i Jämtlands län gällde år 1 820 priset 1 riksdaler riksgälds p er skålpund
klöverfrö och 1 6 skilling riksgälds per skålpund timotejfrö dvs relationen 3 : 1 (von
Törne & Winnberg, 1 820; 1 82 1 ; Winnberg, 1 820).

8. 9 Lokal fröodling
8 . 9. 1

Länsvi s översikt

I många län var målsättningen att söka producera fröet inom egna gränser. Detta gick
lättast med fröslag som timotej, alsikeklöver och strandsvin.gel, som har en tidig och
någorlunda jämn frömognad samt fröställningar, som är lätta att repa av. Rödklöver
.fröet mognar ju senare och är inte alltid så lätt att skörda. Den framväxande fröod
lingen i olika län speglas av Hushållningssällskapens Handlingar:
Län

Artionde

Värmlands
Örebro
Västmanlands
Uppsala

1 820- 3 0
1 8 1 0-30
1 840
1 8 1 0-40

Stockholms
Södermanlands

1 840-60
1 8 1 0- 5 0

Frös/ag

Timotej, alsikeklöver
Alsikeklöver, timotej
Röd.klöver, timotej, alsikeklöver
Timotej, ängskavle, alsikeklöver,
rödklöver, skogsklöver
Rödklöver, alsikeklöver, timotej, ängskavle
Rödklöver, alsikeklöver, strandsvin.gel, humlelusem,
vitklöver
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Östergötlands

1 820-40

Skaraborgs
Jönköpings
Kalmar
Kronobergs
Gotlands
Blekinge
Kristianstads
Göteborgs och
Bohus
Älvsborgs
Kopparbergs
Gävleborgs
Västernorrlands
Västerbottens

1 8 1 0-20
1 820-30
1 850-60
1 840
1830
181 0-40
1 8 10

Rödklöver, timotej, alsikeklöver, vitklöver,
gulvial, strandsvingel
Luddtåtel, timotej, rödklöver, knylhavre
Timotej, rödklöver
Rödklöver, alsikeklöver, timotej, ängskavle
Rödklöver
Timotej
Timotej, kråkvicker, rödklöver
Luddtåtel

1 840
1 8 1 0-30
1830-40
1 860
1 8 50
1 860

Eng. rajgräs, rödklöver
Timotej, rödklöver
Timotej, röd.klöver
Timotej, alsikeklöver
Timotej, röd.klöver, alsikeklöver
Rödklöver, timotej

Aven om fröskördama inte har kunnat sättas i relation till de totalafröbehoven, är
det dock tydligt att Värmlands, Örebro, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands,
Skaraborgs, Blekinge, Kristianstads och Alvsborgs län tidigt framträdde som
11
/rölän " i Sverige.

8.9.2

Enskilda exempel

I norra delen av Uppsala län odlades timotejfrö redan på 1 8 10-talet. År 1 823 hade
man kommit så långt, att "då Th.imothejfrö för några år sedan måste ofta för 1 8 a 20
sk. skålpund från Stockholm förskaffas - äro nu 1 000: detals skålp . deraf från Länet
hembjudna Sällskapet till afsalu för hälften nedsatt pris mot förra årens".
Ett upprop i Alvsborgs län ledde till att "Dannemannen Lars Andersson i Sallebyn,
Ryr socken hade icke blott, af egen äring, skänkt Sällskapet 20 Skålpund Timotei
frön'', utan också 1 00 skålpund (= 43 kg) sådant frö, som Sällskapet köpte" . Detta län
var nämligen blan d de första att upphandla sådant frö inom sina egna gränser: "Det
torde förtj ena nämnas, att redan i höst, af Allmoge, flere 1 00:de Skålp. Timoteifrön
l
bluwit af Sällskapet upköpte. Årligen winner odlingen af Gräsfrön synbar tilwäxt"
(Ekelund 1 8 1 6 c; 1 8 17 c).
I Värmlands län blev timotejfröodling omkring 1 830 så vanlig, att Sällskapet "af en
enda Torpare uppköpt väl rensadt och fullt dugligt frö till ett belopp af 300 skålpund
[ 1 28 kg] " . Vissa år fick man till och med mer än tillräckligt för länets eget behov (af
Wingård, 183 3 ; 1 83 5 ).
På Gotland skördade handelsmannen Grubb på Wellarfwe år 1 836 bl.a. 20 lispund (=
1 70 kg) timotejfrö på en nyodling, och vice pastor Nordwall i Atlingbo hade c: a två
tunnland myrmark, som " afkastade 4 häckar Thimotej och 1 5 Lisp. utmärkt rent,
wackert och sädigt Thimotejfrö". Hans fröskörd motsvarade 130 kg/ha (Ridderhjerta,
1 828, 1837; Lindström, 1 846).
Major Kruus på Bondsäter, Gällersta strax söder om Örebro, gjorde sig på slutet av
1 8 1 0-talet känd för sina artificiella ängar med alsikeklöver, som "synes jemngod med
den röda Holländska och i vissa fall fördelaktigare, i synnerhet deruti, att den bättre
uthärdar vårt klimat, att den varar längre, och icke lemnar bara fläckar . . . Frö af denna
foderväxt erhåJles på Bondsäter för 1 R: dr 32 sk. B : co Pundet, eller 4 sk. Skålpundet,
ej rensadt, men för öfrigt väl rengjort från smolk och främmande ämnen". Efterfrågan
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ökade och år 1834 började frö av alsikeklöver till och med att exporteras till England
(Anonym, 1820 a; Anhenius, 1861; Jonsson, 1902).
På 1820-talet skördade assessor Didron i Funbo och löjtnant von Heidenstam i Jumkil
i Uppsala län både ängskavle- och alsikeklöverfrö. Den sistnämnde startade med frö
av alsikeklöver blandat med timotej från Örebro, kanske från Bondsäter? Däremot var
fröet av ängskavle ursprungligen utländskt. Fröodlingen fortsatte i länet och år 1842
saluhöll överste Liljehom ett större parti orensat och löjtnant Didron på Hallkved ca
två lispund ( ca 17 kg) rensat alsikeklöverfrö, något blandat med timotej (Bergström,
1824; von Heidenstam, 1824; Carlson, 1 844; Stjemquist, 1897).

i

'

J
<" I I

Figur 8.

Alsikeklöver (I'rifolium hybridum) " . . . ätes begärligt af boskapen, och som dess rot
varar längre än den till odling allmänt brukliga röda klöfvern och är högre till växten
samt bladrik, såför{ienar den visserligen vid ängsodling mycken uppmärksamhel''
(Palmstn,ch, 1803).
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Denna vallväxt fröodlades då även vid Kipplingeberg, strax NV om Uppsala.
Alsikeklöver började odlas i Östergötlands län ungefär vid samma tid som runt
Uppsala och lektor Kinmanson, sedermera kyrkoherde i St. Åby och Ödeshög samt
Sällskapets sekreterare, hade "efter lyckade försök med dess odling, wälwilligt hållit
frö tillhanda åt köpare" (Anonym, 1825a).
På 1840-talet utbjöd auditör von Post på Hagbyholm i Västmanlands län till försälj
ning 200 lispund ( 1. 700 kg) orensat alsikeklöver.frö, något blandat med luddtåtel och
timotej. Senare började alsikeklöver bli allmänt fröodlad i länet. "Flere Landtbrukare
hafwa genom fröförsäljning derpå redan gjort betydelig winst, som likväl icke bör
ställas i första rummet; utan må det i dubbelt hänseende nästan anses såsom wäl, att
speculationen på frösamling, till skada för Ladugården och gödselstacken, stäfjas, ge
nom fallande pris å fröet, som nu kan köpas rent och oblandadt för 9 a 10 Rdr Riks
mynt pr Lpd" (Anonym, 1858 a; von Post, 1858). - Lagom är bäst!
Från mitten av 1800-talet odlades alsikeklöver.frö även på åtskilliga egendomar i
Södermanlands län t.ex. hos friherre Leijonhufvud på Malstanäs "som beredt sig både
heder och ekonomisk vinst, sedan detta förträffliga frö nu vunnit stor efterfrågan och
äfven i utländska fröhandeln väckt mycken uppmärksamhet" (Anonym, 1856 a; Arr
benius, 1861 a). England, Skottland, Danmark, Tyskland och Frankrike nämndes
bland intresserade länder. Vid Sparreholm avsattes årligen 16 tunnland för samma
ändamål. Under åren 1854-59 skördades där följande mängder av alsikeklöver.frö av
"prima sort":
År

Kg/ha

1854

1855

1856

112

84

215

1857 1858 1859

Medeltal

151

148±19

154

175

Priset i handeln för detta frö var ungefär det dubbla mot vad man fick betala för röd
klöverfrö.
I norra Hälsingland blev lantbrukaren Per Jonsson Hassela bekant för "större utmärkt
wackra fält af Alsike-klöfwer och Timotej, hwarafhan lär förse trakten rundtomkring
med serdeles goda frön, och uppgafs af andra personer att han lär sälja från 6-700 B
[= 250-300 kg] årligen. Allt i Beckaräng tycktes wittna om idoghet, omtanka och
arbetsamhet samt nämndes såsom ett exempel till efterföljd". Senare lyckades han väl
även me:::( vitklöver (Ankarswärd, 1863).
I Skaraborgs län hade von Törne ( 1814) år 1812 en mindre rödklöverodling, som
även skördades till frö. Redan i slutet av samma årtionde började sådan odling att
bedrivas på de flesta herrgårdar, "hwarifrån de af Allmogen, som börjat med desse
foderwäxters odling, warit i tillfälle att erhålla utsäde" (Academiens Secreterare,
1 819; Ehrenborg, 1819; 1820).
Södermanlands län kom att bli känt genom sin rödklöver.fröodling under förra hälften
av 1800-talet. Kyrkoherde Trolle i Gillberga och Lista församlingar och andra stånds
personer i nordvästra delen av länet kom många jordbrukare i länet att börja att odla
rödklöver på trädan. Fröodlingen av rödklöver i denna bygd blev också vanligare hos
allmogen än på herrgårdarna. Medelarealen åker per hemman var ca 30 tunnland och
många "sår 2 a 4 tunnland årligen med klöfver, hvartill åtgår omkring 15 skålpund på
runnlande [ 13 kg/ha] ... Till det klöfversäde allmogen idkar samlas fröet af dem
sjelfva, och utgör ofta nog en handelsvara ifrån de socknar, der vidsträcktare klöfver
såning idkas. Priset på detta frö plägar vara några skilling lägre på marken än det ut53

ländska fröets, och beskaffenheten, ehuruväl olika, dock bjelplig" (Rotboff, 1817;
Anonym, 1850 c). En minnesruta om prosten Trolle lämnas i bilaga I 5.2.
I Uppsala län skördades år 1845 totalt 1.540 skålpund (655 kg) eller 275 kg/ha röd
k löverfrö på Ekolsund, "oagtadt Klöfwerskörden detta år war föga fördelagtig"
(Acllercreutz, 1846; Stjemquist, 1897). En ständig fråga var - och är - kostnaden för
inköpt resp. eget utsäde, vilket på 1850-talet bidragit till att odlare i Ösnma och
Lagga "lärt sig att sjelf odla ett användbart klöfverfrö, hvars dyra inköp varit af
skräckande . . . [och att] frösamling på egen mark" lönade sig (Hermelin, 1853; Juhlin
Dannfelt, 1856).
På 185 0-talet rapporterades från "Jema och Wårdinge Socknars Gille" i Stockholms
län "att hemskördat frö af rofvor och klöfver, det sednare utsått i sina hylsor, full
komligt ersätter det hittills vanligen från utlandet införskrifua, hade föranledt till en
mer än vanligt utsträckt odling af dessa foderväxter på trädesjorden". I slutet av 1860talet odlades rödklöver till frö även vid Sickla gård i Nacka (Juhlin-Dannfelt, 185 5 ;
Bingefors & Åkerberg, 196 I ).
I Kalmar län odlades klöverfrö på bl.a. Ryssbylund, där inspektor Loden år 1851
"wid anställd proftröskning fått 2 Lisp. [= 17 kg] frö af7 säckar klöfwer-hylsor" och i
Blekinge län började efterhand "betydliga qwantiteter frö af så wäl klöfwer som
timotej skördas inommånga af sockname" ( Sjöstrand, 1852; Anonym, 1 859).
Ar 1856 köptes timotej- och rödklöverfrö in till Västernorrlands län och därjämte ha
de "ej obetydliga qvantiteter af de 2:ne omnämnda slagen blifwit inom orten produce
rade. Det oaktadt låter större delen af allmogen afinejade sädesåkrar gräsgro af sig
sjelfwa, ett förhållande, som årligen förändras i mån, som fördelame af höfrösådd
blifwa kända". Följande år bekräftades "den alltjemt sig ökande åtgången af gräsfrön,
som af allmogen äfwen till någon del börjat insamlas, så wäl tiU eget bebof som ock
undantagswis till afsalu" (Carleson, 1856; Gynther & Forsseen, l 858).
Länsagronom Rossing (1868) i Västerbottens län beskrev sina besök i Djupsjö,
Bjurholm, Balfors, Balsjö m.fl. byar, fyra-fem mil i stort sett väster om Umeå, "der
jag såg sjelfwäxande klöfwerfält, med blandning afröd- och bwitklöfwer, att man
kunde ansett dem för sådda; detta gaf mig anledning att föreslå jordägarne att taga frö
efter dessa wäxter, och wisade jag för byamännen, huru frösättningen försiggick, samt
beskref på bwad sätt wäxten borde skördas och bebancllas för frösamling . . . På många
ställen, såsom t. ex. i Bjurholm, afsattes bos skolläraren ett stycke klöfwerfält, som
skulle tagas till frö, och jag skall framdeles efterhöra, om så skett. Jag har emed
lertid, uti andra byar, sett och wisat för byamännen utmärkt wackert och wäl matadt
klöfwerfrö, uti sådane fröplantor, som kommit att qwarstå i åkerkanterna efter skör
den". Tyvän publicerades inte någon direkt rapport om hur hans råd efterföljdes, men
det är troligt att ett par lokalsorter blev resultatet.
På Klinga strax SY om No1Tköping skördades i slutet av 1830-talet på 6½ tunnland
igenlagd äng 1796 skålpund vitklöverfrö - dvs 238 kg/ha - samt av rödklöverfrö "en
ej obetydlig quantitet, dock ännu ej aftröskad" (Scbwartz, 1838).
Då luddtåtel i början av 1810-talet ocllades på torrare åkermark i Skaraborgs län,
kunde man få omkring en halv tunna frö per tunnland (= ca 15 0 liter/ha) och i
gynnsamma fall 20 lispund eller mer per tunnland (= ca 340 kg/ha). Kostnaden för in
köp av frö var bög, men den uppvägdes av att det var lätt att sedan samla eget frö.
"När frö af Ludd-tåtel blifvit såldt, har det betalts med 12 sk. R:gds för skålpundet,
afskildt från sina agnar" (von Törne, 1807; 1814; Brisman, 1814). Även på Ljungby
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sätesgård (numera Trolle-Ljungby) i Kristiarzstads län odlades detta fröslag (Ano
nym, 1 8 1 8 d).
Vid lantbruksmötet i Uddevalla år 1 846 omtalade Liepe ( 1 847), att han före
gående år trots torka skördat frö av engelskt raj gräs, "hvilket ego.ar sig för
träffligt till Gräsplaner" . Arealskörden motsvarade omkring 1 . 000 kg/ha!
8 . 9. 3

Lokal sorter

När eget frö under en längre följd av år efter ett ursprungligt inköp oavbrutet odlades
i en viss bygd eller på en viss gård, uppkom genom naturligt urval s.k. lokalsorter.
Dessa anpassades efterhand till de lokala betingelserna och fick namn efter de orter
A.
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Luddtåtel (Holcus lanatus). "De veka saftiga stänglarne och bladen, sötaktiga till smaken,
utgöra ett mycket angenämt foder så för den större boskapen, som äfven för fåren "
(Palmstruch, 1803).
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eller gårdar, där de odlades. Här omnämns några kända sådana sorter, som uppkom
fram till 1870-talet. I den åldersklassen finns några av rödklöver och alsikeklöver.
Däremot verkar lokalsorter av timotej att vara av yngre datum.
Ursprunget för de tre lokala rödklöversortema Brantåsa, Lönnstorp och Skärsmo i
Kronobergs län leds tillbaka till 1840-talet. Witte fann dem vara "de tidigaste svenska
senklöfver- stammar, jag känner". Senare nämnde han en ytterligare sådan sort från
Ugglehult i samma län. Han iakttog också att rödklöver, som odlats lika länge i
Kållands härad i Västergötland, däremot bestod "af mycket sena individer" (Witte,
1913 b; 1915 b).
Den lokala rödklöversorten Stenhammar i Södermanland började odlas där år 1850
och den på Labberud, Ölme i Värmland, år 1855. I slutet av 1860-talet fröodlades
rödklöver vid Sickla gård nära Stockholm och därifrån såldes frö år 1872 upp till Äng
ermanland, där det gav upphov till den välkända Offer-stammen. De två sistnämnda
finns bevarade i Nordiska Genbanken (Bingefors & Åkerberg, 1961; Kolshus & Ha
gen, 1993).
Den lokala rödklöversorten Tuna från socknen utanför Sundsvall uppgavs ha odlats
där från år 1852 och var därmed den äldsta i Västernorrlands län. Den kunde "förena
god härdighet, hög avkastning och påfallande god återväxtförmåga". Sorten Ramsås
kom från Säbrå utanför Härnösand och odlades där sedan 1860-talet. Frö av dessa två
och flera andra lokalsorter av senare datum förvaras nu av Nordiska Genbanken
(Bingefors & Åkerberg, 1961; Lagerquist & Steen, 1961; Kolshus & Hagen, 1993).
I Västerbottens län odlade hemmansägaren Anders Lindström, Agnäs i Bjurholm, från
år 1878 den lokala rödklöversorten med detta gårdsnamn. Den var mycket härdig och
mångårig samt fick rätt stor spridning i länet (Hellström, 19 17). Enligt upp gift hade
även en lokalsort av alsikeklöver sedan 1870-talet samma ursprung (Osvald, 1959).

8. 1 0 Lantbrnksskolor
Degebergs lantbruksskola i Skaraborgs län öppnades år 1833 av Eduard Nom1en.
Detta skedde trots att bondeståndet i riksdagen först motsatte sig att bevilja anslag till
detta Sveriges första lantbruksinstitut. Orsaken till dess motstånd var, att "ett helt
gärde blivit besått med rosor" - blommande rödklöver! Till slut blev det dock majori
tet för det begärda anslaget och institutet fick stor betydelse för både hemlänet och
andra delar av landet. Ett viktigt inslag i undervisningen var att "utbreda en verklig
handtverksmässig skicklighet i åkerbruksredskapens handtering", till en början till
verkning av bla. såningsmaskiner och andra redskap (t.ex. Nonnen, 1857; 1858;
Julen, 1955).
Fram på 1840- och 1850-talen fyllde allt fler lantbruksskolor behoven av både teore
tisk och praktisk undervisning. Ett särskilt avsnitt rörde vallodling i ordnad växtföljd
på åker. Eleverna fick också lära sig att tillverka enkla redskap och maskiner för att ta
med sig hem eller för att sälja. Några axplock ur skolornas årsberättelser visar om
fattningen:
Län

Skola

Tillverkning

Är

1847
1856
1859
Västmanlands Västlandaholm 1869

Värmlands

Såmaskiner för gräsfrö

Träfors
Gårdsjö

Il

Il

Il

klöverfrö
Fröharpa för alsike- och timotejfrö
Il

56

Il

Kulpa
Södennanlands Väderbrunn
Östergötlands Sjögestad
Degeberg
Skaraborgs
Flishult
Jönköpings
Bo
Kalmar
Marielund
B lekinge
Dagsholm
Älvsborgs
Kopparbergs Wassbo
Åby
Gävleborgs
Västernorrlands Lunne
Ope
Jämtlands

1856
1847
1856
1857
185 1
� 1 840
1857
1852
1 85 8
1 85 5
1 856
1857
1856
1856

Såmaskiner för klöverfrö
Il
Il

Il

Il
Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

( en per elev)

En del nymodiga redskap
''Klöfversåningslådor"
Såmaskiner för klöver- resp. gräsfrö
Troligen såmaskiner för rödklöverfrö

Under 1860-talet ändrades reglementet för lantbruksskolorna, så att det inte längre
krävdes "att lärling skall kunna förfärdiga åkerbruksredskap, - endast att han skall
kunna reparera dylika". Skolorna ansågs inte kunna "täfla med de flerestädes i landet
på sednare tid till stånd komna stora redskapsfabriker med afseende å billighet och so
liditet" (Serlachius, 1 865).
Skolorna fick stor betydelse t.ex. den på Wassbo i Dalarna, som öppnades år 1 856.
Utom sin huvuduppgift "att fostra dugliga jordbrukare af unge män u r arbetsklassen,
hade [skolan] . . . en viktig mission att fylla, nämligen att ... bereda jordmånen för de
nya ideer, som inom landtbrnket vid denna tid började se dagen. Här fick allmogen
sålunda med egna ögon för första gången se konstgjorda vallar" (Torssell, 1 901).
Flera skolor hade fröodling på programmet, vilket i många fall dokumenterades vid
fröutställningar i anslutning till lantbruksmöten (se detta avsnitt). Exempelvis skörda
des "höfrö" på Wall i Gävleborgs län under åren 1 859 och 1 861 till ett värde av
112: 5 0 resp. 325 : - Riksdaler Riksmynt (Petre & Söderhjelm, 1 860, Wallden & von
Otter, 1 862). På Lunne-skolan i Arnäs, Västernorrlands län, skördades även "under
ett så swå11 år som detta [1 856] likwäl moget så wäl klöfwer som timotej-frö"
(Forsseen, 1857), år 1857 dessutom alsikeklöverfrö "af god beskaffenhet" (Langelius
& Carleson, 1 862).
Även odlingsförsök utfördes vid skolorna; exempelvis provades 20 olika vallväxter de flesta ovanliga - under tre somrar med början år 1 85 8 vid Skeppsholmen i Liared,
södra Alvsborgs län. Inte förvånande var engelskt raj gräs mest lovande under det
första året, men de flesta arterna klarade inte den följ ande vintern, utom rörflen, som
gav "en mycket rik skörd" ( Spaak, 186 1 ; 1862).
I Göteborgs och Bohus län gav Sällskapets sekreterare C. J. Lindeberg (1863), som
var lektor i naturlärans allmänna grnnder, foderväxternas och åkerogräsens kännedom
samt skogskultur vid lantbrnksskolan på Partille, ett fint bidrag till kännedomen om
länets foderväxter. Han beskrev inte mindre än 83 gräsarter, 65 halvgräs och 38 ärt
växter. Han påpekade, att Bohuslän var rikare på foderväxter än de flesta andra land
skap söder om en linje Värmland-Uppland.
I Västerbottens län startade Yttertavle lantbruksskola år 1859 med agronom F. Unan
der som föreståndare. Där hade man "åtskilliga excursioner under högsommaren och
detta endast Söndagame för inhemtande af foderwäxternas utseende, namn och nä
ringswärde i förhållande till hwarandra, allt efter undertecknads ledning och muntliga
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underwisning . . . Egendomligt är för öfrigt att af allmänna grässlag och foderwäxter
röd och hwit klöfwer förekommer tämmeligen allmänt å gräslindor, som förut warit
odlade som åker och detta utan någon insåning. Klöfwern bibehåller sig och är mång
årig" (Unander, 1 86 1 a). Man började även anlägga vall med "så wäl höfrö, som sam
lats från hölador och skullar som sådant, som köpts i handeln . . . numera antages 3 0
skålp. aft. ex. timotej wara det behö:fliga [ = 2 6 kg/ ha] . . . Naturligtwis samlar man
helst ifrån de lador, hwarest man wet sig hafwa bästa höet eller wallhöet förwaradt".
Några år senare anmäldes i årsberättelsen: "Insigt i och öfwertygelse om gräsfrösåd
dens nytta för erhållande af säker afkastning har blifwit mer och mer allmän "
(Almquist & Ährling, 1 867).
På lantbruksskolau såddes år 1 867 hela 20 tunnland med gräs, varav på våren åtta
med klöver och timotej samt på hösten 1 2 med enbart timotej, "hwari nästkommande
wår höfrö af ortens gräs kommer att wi.dare insås" . Län.sagronom L. Bäckström
( 1 867) kompletterade med rådet: "insås . . . för bildande af wall . . . bäst några skålpund
timotejfrö i blandningen med ortens gräsfrö, wanlig hömall, samlad efter godt
hårdwallshö".
I Norrbottens län in.rättades en privat lantbruksskola år 1 85 8 vid Björkfors sågverk
inte så långt från Haparanda och året därpå en statsunderstödd skola i Ava by, Neder
luleå, med undervisning i bl. a. handsådd, växtodlingens gnmder och växelbmk. Vid
denna tid startade kronprinsen, sedermera konung Carl XV, en mönsterfarm vid
Åminne, fyra mil NV om Boden, med "flerestädes der särdeles yppig klöfver" och se
nare "de yppersta skördar af de ädlare foderslagen, såsom timotej och alsikeklöfver"
(Åkerhielm & Dahl, 1 85 3 ; Ros & Öqvist, 1 859; Euren & Westberg, 1 860; Andersson,
1 865 ; Rutberg, 1 866; Magnet, 1 868; Hellström, 1 902 · Hanno, 1 950).
Lantbruksskolorna öppnade nya vägar för många ungdomar genom att teoretiskt och
praktiskt visa hur bortfallet av foder från ängen måste kompenseras genomfodervall
på åkern. De gav även praktisk färdighet i att tillverka enkla maskiner och redskap
t. ex. såmaskiner för vallfrö. De var viktiga kunskapskällor och skoljordbruken själva
utgjorde goda exempel.

8. 1 1 Utställare
8. 1 1 . 1

Maskiner

Många län erhöll redan omkring år 1 8 1 5 modeller av olika redskap och maskiner från
Lantbruksakademien. Dessa var säkert till stor hjälp och kom väl till pass vid nyodling
och underlättade växtföljdsvallarnas intåg på åkern. Troligen hade den modell av en
såmaskin för klöverfrö, som på 1 840-talet var utställd på residenset i norra Alvsborgs
län, ett sådant ursprung (Nathorst, 1 858; Boger, 1 887) och kanske även i Jämtlands
län, där Hushållningssällskapets modellsamling av redskap och maskiner - även en
klöversåningsmaskin - från år 1 862 fanns på lantbruksskolan i Ope.
Mekaniseringen drog först in på herrgårdarna och redan omkring år 1 820 började
några i Södermanlands län att använda tröskverk för att frigöra rödklöverfrö (Rot
hofl: 1 8 1 7). Ar 1 846 förevisades ett sådant vid Ekolsund i Uppsala län och be
traktades nog fortfarande som en nymodighet. I Blekinge län inrättades på Holje i
början av 1 840-talet en fabrik för tillverkning av "icke mindre än 32 särskilda sorters
åkerbmks-redskap efter de nyaste godkända in- och utländska modeller, hvilken
vunnit förtroende i detta och angränsande Län. Besynnerligt nog har ingen enda af
Socknens allmoge begagnat sig af denna fabriks tillverkningar" . Vid Holje tillverkades
bl. a. såmaskiner för klöverfrö efter skotsk modell - en enhjulig "frökärra", som rymde

omkring 1 8 skålpund (= 8 kg) klöverfrö (Anonym, 1844 a). Se figur JO och bilaga
15.6.
Vid lantbruksmötet på Dömestorp i Hallands län år 1 845 förevisade ryttmästare
Möller bl.a. en klöversåningsmaskin och på Gotland tillverkade bondsonen
C. T. Westberg, Sibbenarfwe, - tidigare elev vid Degeberg - efter sin hemkomst bl.a.
en sådan maskin, som hölls till salu för "33 R:dr 16 sk. Banco" (von Hohenhausen &
Ridderhjerta, 184 l ; Ridderhjerta, 1843; Kjellen, 1907; Olofsson, 1945).
Även i Värmlands län började lokal tillverkning bli vanlig på 1840- och 50-talen.
Brukspatronema Lennartsson, Norum och Sjöstedt, Ransäter, samt kapten Nordenan
kar på Varpnäs hade såmaskiner för klöver- och gräsfrö. På utställningar i Söderman
lands län visades bl.a. " l st. Klöfversåningsmachin tillverkad vid Helleforss bruk" och
en klövertröskningsmaskin, som tillverkats av byggmästaren Pettersson i Björkvik.
Skolorna visade också upp sig t.ex. Väderbrunn i Södermanlands, Gårdsjö i Värm
lands och Djursholm i Stockholms län med var sin såmaskin för rödklöverfrö
(Arrhenius, 1848; Anonym, 1 849 a; 1861 a). På Fållnäs i Stockholms län utställdes
bl.a. vid "Nyqvams bruk förfärdigade och till expositionen medförda landtbruks
redskapeT, nemligen: ... [en] Klöfver-såningsmachin, med ny konstruktion för kärran
af tackjem - medelst en nedsänkning för frölådan, kommer denna 6 tum näTmare
marken än vanligt, en stor fördel vid sådd i blåsväder" (Silfverstolpe, 1852; Samuels
son & Toll, 1994).
År l 859 tillverkade även ÖVerums och Forsviks bruk såmaskiner för klöverfrö. "Pri
seme å machineme äro beräknade fritt ombord härstädes, då resp. reqvirenter sjelfi.va
få widkännas fraktomkostnademe" (Oldevig & von Scheele, 1856; 1861; Anonym,
1860 a; Palmrer, 186 1 ).
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Figur J 0. "Denna såningsmachin . . . uppfyller alla de fordringar, man kan göra af äfven den bäst
utförda sådd, besparar tid och utsäde, och har derjemte den fördel, att lika väl kunna be
gagnas i blåsigt som i lugnt väder" (Juhlin-Dannfelt, 1845). För detaljer se bilaga 15. 6.

Vid lantbru.ksmötet år 1864 på Bom, Grytnäs, Stora Kopparbergs län, fick inspektor
J. Ljung på Brunnbäck en belöning för sin "klöfvertröskningsmaskin (Hellefors' mo
dell)" (Bladin, 1866). Såmaskiner för klöver- resp. gräsfrö visades även i Västernorr
lands län t.ex. på lantbruksmötena vid Silje i Selånger år 1861 och 1869, Framnäs vid
Härnösand år 1862 och Merlo i Timrå år 1863. År 1869 belönades Per Nilsson i Silje
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med tre specier för sin frösåningsmaskin (Carleson, 1 858; Gynther & Carleson, 1 86 1 ;
Langelius & Carleson, 1 862; Weidenhielm & Carleson, 1863 ; Weidenhielm & Sund
berg, 1 869). Priser utdelades åren 1 869 och 1870 även i Ragunda resp. Hammerdai
Jämtlands län, för tillverkning av bl.a. sådana maskiner för klöverfrö.
Ytterligare ett p ar lokala initiativ på 1 860-talet med förankring i Gävleborgs län för
tjänar att nämnas. Ett togs av Hogdals Gille uppe i nordväst, som skaffade en
" grässånings-machin", och ett annat av Sydöstra Helsinglands Gille: "I anseende dertill
att i aUmänbet en alltför ringa mängd rent höfrö utsås per tunnland, så att blott swaga
skördar erhållas, och enär orsaken till det njugga utsädet hufwudsakligast består uti
den för jordbrukaren ganska dryga utgiften och förlaget wid inköp af rent frö till er
forderlig mängd, och öfurertygad derom att de fleste skulle från egen jord taga till
räckligt frö, om ej swårighet mötte wid det tidsödande rengörandet för hand; så wäck
te unde1tecknad förslag om inköpande af en Klöfurerfrötröskningsmaskin, och som
detta rönte bifall, är också nu en dylik anskaffad från Hällefors för 150 Rdr Rmt samt
circulerar nu i Gillets Socknar, emot en mindre afgift . .. Till tröskning å denna maskin
af 872 skålp. [= 371 kg] rent frö, deraf 2/3 Alsikeklöver och 1/3 thimothei, åtgick 5
dagar i Oktober, hwarwid en kari en bäst och en körgosse woro dagligen sysselsatta.
Till kastning och slutlig rengöring åtgick I ½ dagswerke. Denna fröqwantitet erhölls å
en areal af3 tunnland af 3 : dje årets hö skörd". Fröskörden motsvarade 25 1 kg/hal Två år senare rapp01terades: "Odling af främmande grässlag har betydligt tilltagit och
har i synnerhet odlats Timothei blandad med dels rödklöfurer dels så kallad
Alsikeklöfurer" (Blomgren, 1862; Titze, 1862; Brun & Wennberg, 1865). - Här kan
man ana en viss stolthet över att ett lokalt beslut lett till ett gott resultat.
I Norrbottens län inköpte Sällskapet på 1 850-talet bl.a. en modell till en såmaskin för
gräsfrö (Nyström, 1 8 59).
- De nämnda maskinerna var i regel ganska enkla, men ändamålsenliga. En del så
maskiner levde kvar långt fram på 1900-talet.

8. 1 1 . 2 Fröer
Banbrytaren Edvard Nonnen kommed uppslaget att anordna utsädesutställningar, som
samtidigt kunde fungera som frömarknader. Den första i sitt slag hölls år 1 849 i
Skaraborgs län - i Lidköping - och uppgifterna om de bästa, utställda fröernas renhet
och frövikt samt den mängd frö som var till salu infördes i 01tens tidningar. Detta blev
sedan en årlig företeelse.
År 1853 utställdes gräsfrö vid lantbruksmötet i Julpa, Västmanlands län. "Någr a
köpslut afhördes ej; men här torde wara skäl meddela, att [det] finns . . . Rödklöfwerfrö
hos Hrr A. Boman et Comp. i Westerås å 23 sk. per skålp. och hos Gustaf Olsson i
Skälby, Kohlbäcks Socken å 28 sk. per skålp. ; Timothejfrö å 6 Rdr per Lisp. hos Hrr
Boman et Comp.; rent Alsike Klöfurerfrö å 28 Rdr rgs per Lisp. hos Hr Larsson på
Bengtsbo i Haraker" .
Vid lantbruksmötet år 1857 på Eriksberg i Södermanland ställde lantbruksskolan vid
Väderbrunn ut frö av strandsvingei alsikeklöver och humlelusem samt "Frö af Hvit
klöver och Alsikeklöver blandade till besåning af betesfält". Det bör tilläggas, att
p1isdomarna "efter gjord granskning, tilldömde följande belöningar, nemligen: . . . för
Jordbruks-alster: N:r 1 - 18. Herr Georgii [skolans föreståndare] för åtskilliga vackra
frösamlingar och rotfrukter Sex R: dr Spec. " (Anonym, 1 858 c).
Årliga fröutställningar i anslutning till lantbruksmöten hölls i Uppsala och Östergöt
lands län från år 1 859 (Eriksson & Trotzig, 193 8 ; Knutsson, 1 962) och i Stockholms
län från 1 860-talet - med bl. a . timotejfrö från hr K Bennet på Ulvsunda, tullinspektor
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Åberg på Ersta, br Carlbäck på Ekeby i Danderyd, som också hade ängskavlefrö, och
löjtnant von Scheven, Berga i Danderyd, alsikeklöverfrö från br Drakenberg på Ha
gelstena samt alsike-och rödklöverfrö och 13 olika gräsfröslag från Hrr Remahl &
Planthober (Bergelin, 1860; Anonym, 1866 a; 1867; Andersson et al., 1869).
I norra Kalmar län belönades följande odlare under 1860-talet (Rydström, 1861;
Prisdomare, 1862; Hammarskjöld et al., 1863; Liljenstolpe et al., 1864; H
ammarskjöld et al., 1865):

Ar

Frös/ag

1861

Källsberg
Torp
Rödklöver
Ogesta
Källsberg
Rödklöver
Källsberg
Timotej
Rödklöver
Kilmare
Alsikeklöver Sjöända
Lidhem
Timotej
Kilmare
Alsikeklöver Kasimirsborg
Rödklöver
Lörstad
Källsberg
Timotej
Lidhem
Kasimirsborg
Timotej

Produktionsställe

Timotej
Il

1862
1864

Il

1865

Pris

Insp. Bergwik
Frih. Schwerin
Brukspatr. de Mare
Frih. Fleetwood
Lantbr. Engström
Lantbr. Kinell
Lantbr. Gustafsson
Insp. Hector
Lantbr. Gobom
Insp. Ström
lnsp. Bergwik

l : sta
2:dra

Il

Il

Insp. Hector
Insp. Ström

Il

1866

Inlämnare

Il

2:dra
2:dra
l : sta
2:dra
l : sta
2:dra
l : sta
2:dra
1:sta
2:dra
1:sta

Redan här var det tydligt, att vissa personer och gårdar utmärkte sig för god fröod
ling. Stöne gårdar dominerade, men även några mindre visade sig på styva linan. Frö
odlingen utvecklades fortare i den norra än i den södra länsdelen, men år 1865 blev
det dags att belöna ett patti rödklöverfrö "från hemmansegaren Aug. Jonsson i Rin
kaby med l :sta priset 10 Rdr". Därjämte visades ett vackert fröprov av italienskt raj
gräs från Ryssbylund (Anonym, 1865).
År 1860 belönades följande personer och handelsföretag för sina utställda fröer vid
lantbruksmötet i Göteborg (Anonym, 1861 c):
1860 Diverse fröer
Rödklöver
Gräsfrö
Diverse fröer

Trädg.mäst. Liepe
Trädg.fören.Göteborg Bronsmedalj
H. Pettersson
Saltkällan
Broddelius & Åkerman Göteborg
Sundberg & Bilje
Il

Il

Il

Il

I Gävleborgs län erhöll lantbrukaren Olof Andersson i Österbor, Öster-Fämebo, år
1863 ett pris för sina timotej- och alsikeklöverfröer. Året därpå fick kyrkvärden Jöns
Mickelsson i Fiuflo just utanför Hudiksvall pris för sitt klöverfrö och lantbrukaren Pe
ter Persson i Forss ett för sitt "höfrö". Nämndeman Olof Gabrielsson i Östanbäck i
Gävle-trakten fick år 1868 liknande hedersam uppmärksamhet för sitt " höfrö" mm
(Södermark, 1864; 1865; von Otter, 1868).
Även i Västernorrlands län belönades odlare tex. vid lantbruksmötet på Framnäs år
1862 för "Diverse Gräsfrön" (Langelius & Carleson, 1862). I Västerbottens län
"uppwisades wackert frö af Timotej, skördadt wid Lantbruksskolan denna sommar".
Detta fick efterföljd och tio år senare sändes från detta län prov "å timotej, klöfwer
och åtskilliga andra inhemska grässlag" till det allmänna lantbruksmötet i Göteborg
(Krautmeijer & Unander, 1872; Förwaltningsutskottet, 1875).
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- Fräutställningarna fick stor betydelse som stimulans för både fröodlare och bruks

odlare över stora delar av Sverige. Kulmen passerades inte förrän år 1960 och fort
farande l ever de kvar i vissa län, men nu i form av fröpremieringar.

8. 12 Fröbeståndet
På 1 820- talet tillämpades vid höskörd i Jönköpings län fortfarande Brauners råd, att
ängarna inte " alla år slås wid samma tid, eller innan gräsfröet mognat; och som man ej
hinner att på kort tid werkställa slåttan, så böra ängarne i omväxling slås tidigare ett år
och sednare ett annat, på det åtminstone hwart 3-4 : de år genom en sednare slåtta,
fröet må hinna mogna och urfalla, till beredande afnya grässtånd i de äldres ställe;
man är dock ense derom, att j orden minst mattas om gräset afslås innan frösättningen
.. . En god äng med tät gräswall bör bestå af flera olika grä sslag och wäxter, samt hålla
minst 6 7 p lantor på hwarje qwadrat-tum" (Anonym, 1 829 ).

a

När man bötjade att samla eller odla frö i Örebro län, blev man snart klar över att den
del av beståndet, som avsätts till frö, "bör wara ren och således fri från andra Gräs
sla g, men ej wäljas af de alra frodigaste Åkrame; ty som Fröklöfwem ej får bä1jas för r
än i Au gu sti Månad, skulle den då till st or del ligga, och således Fröet blifwa mycket
oj ämnt mo get0 (Anonym, 1 804 c).
Dett a o mvittnad es även från Södermanlands län : "Den del af klöfverlandet, som har
en j emn, mindre tj o ck, ej liggande vex t, fri från o grä s, anses mest tj enlig till fröhämt
ni ng " (Rotb off, 1 8 1 7) . Schmidt ( 1 849) i Göteborgs och Bohus län ha de samma upp
fattning, ty " den mindre krafti ga , mera glest st ående Klöfwem drifwer mera i blomm
ome o ch mindre i bladen, således lägger sig ej så lätt och lemn ar mera frö " . Ho s " Her r
Ameen p å Hog st a " , S ånga i Stockholms län, gällde o ckså : " Till frö klö fv er valdes helst
första skörden p å de åkrar, der skörden sto d twma st " ( Silfve rst olp e, 1 8 5 3 ) .

- Den här erfarenhe ten gäller fortfarande.
8 . 1 2 . 1 S åteknik
För att förnya "förut icke ell er mindre fruktbärande äng sma rk'' i Stockholm s skärgård
skulle man i b ö1jan av 1 800-ta]et röja, dika och plöj a upp d en, sedan så stråsäd eller
vicker, därefter säd samt tredje året lägga den i träda. Därpå såddes antingen råg p å
hö st en eller havre p åföljande vår. "Derwid bör man ej så mera än 1/3 eller högst 1/2
emot wanligt utsäde . . . Sår man tätare, hindras gräswäxten ; denna är likwäl nu
hufwudsaken, o ch säden blott en bisak . . . Sedan säden är nedha rfwad utsås gräsfröna,
hvilka de twå första åren köp a s, o ch sedan samlas; man går sedan öfwer landet med
träpinnharf, eller o ckså med wält. 9) Grä sfröna wäljas efter jordartemes beskaffenhet"
(Anonym, 1 8 1 3 ). - A tt insåningsgrödan skall vara ganska tunn. för att släppa in sol
och luft till de små vallplantorna är fortfarande en vanlig praxis.
Det kla ssiska sättet var att så ur skäpp a för hand. Stallmästare von Törne ( 1 807 ;
1 8 1 4) på Djurström i Skaraborgs län skrev i börj an av 1 800-talet en upp sats "Om
Ängförbättring utan gödsel" . Han underströk, att valet av gräsfrö skulle anp a ssas efter
j ordart en . Om såmängdeu hette det: "Af alla grä sfrön som sås, torde kunna antagas,
att cirka 1 /3 icke komma upp hvarföre man bör så tjo ckt, det vill säga, af Knylhafran,
som har stora frön och mognar oj ämt, 90 � [ en teckenvariant för skålpun d] på
twmlandet [= 77 kg/ha] men af Timotei och Ängskafle 2 5 � [= 22 kg/ha] " . - De
höga utsädesmängderna var kanske befogade med hänsyn till föru tsättningarna.
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I Blekinge län propagerade amiralitetsproviantmästare Schweder ( 18 1 6) för "att för
bättra Äng och Betesmark genom bruket afTimotei-gräs". Han blandade fröet med
två delar sand före sådden för att lättare kunna sprida det. Schweder hade mångårig
erfarenhet av jordbruk på Augerums säteri, men ändå var väl utsädesmängden 36
skålpund/tunnland (= 3 1 kg/ha) i överkant. Wahlberg ( 1835; 1836) tyckte senare, att
det kunde räcka med hälften.
En annan militär, kapten Westerling ( 18 1 7), Södra Vedbo härad i Jönköpings län var
ivrig i sina försök att visa, instruera och öva: "Den fördärfliga myckna Skogsfällning
som sker här på Orten ... skulle kunna äga någon motsvarande nytta, om Allmogen
kunde upmuntras att ibland Rågen så Timotejfrö. Några få, har jag kunnat låcka här
till; och utdelt frö. Wid den Sädesberedning som jag förehade i somras på ett större
Swedjeland, samlade jag många personer för att wisa detta enkla sätt. Sedan Weden
är uppsatt, bör wallen rödjas och räfsas; uti Så-skäppan, hwaruti rymmes 3 kappar,
stänkes watten och omröres, hwarefter tillblandas 1 qwarter Timotejfrö, som, omrört
med Rågen, fastnar wid hwarje kom, och följer med dem wid utkastningen: således
utan afwägning, eller tillblandning afjord eller sand, kommer gräsfröet ganska jämt
på jorden, och nerkrafsas tillika med Rågen". På det här sättet var det möjligt att så
ungefärfem kg timotejfrö per hektar.
Rödklöverfröet i Rekame-bygden i Södermanland såddes in i rågbrodden på våren.
"Allt efter såningsmannens vana och skicklighet sker frösåningen, antingen af fröet en
samt, i hvilket fall det säges sås ur nypan, eller blandadt med sand eller mylla, då det
heter sås ur hand'. Utsädesmängden motsvarade 9- 1 7 kg/ha, vilket krävde stor pre
cision och skicklighet av såningsmannen, sommåste undvika långa kast (Rothoff,
1 8 1 7).
Då växelbruk på åker på 1 820-talet infördes på några håll i Jämtlands län, skulle ett
skifte sås med ett "godt Klöfwerfrö, efter 20 U på tunnlandet, utblandadt med ¼
tunna däfwen mull eller fin sand" (Anonym, 1819 i; 1821 c). - Kanske kan man här
spåra von Törnes västgötska erfarenheter?
Signaturen 1-m-t ( 1 844) från Västergötland gav senare sin anvisning för sådd ur
skäppa: "Såningsmannen bör så några halfstop med torr sand emellan linorna, för att
inöfva kastet innan frösådden börjar". Betinget för en van såningsman var att så 60 å
70 halvstop (= 39-46 liter) frö per dag. Han tillade, att dessa råd var överflödiga, om
man hade en "Degebergs frösåningsmachin, ... ty detta ändamålsenliga redskap, riktigt
begagnadt, gör både jemn och rik vall om fröet är godt".
Några år därefter visade rättaren Lundewall, Surahammar i Västmanland, sin metod
"att wid handsådd af rent klöfwer och timothej blanda det med torr sågspån, hwarige
nom åstadkommes dels att man kunde så med full hand och således jemnare, dels att
spånens hwita färg alltid wisade hwar man sått, så att willfåror och dubbelsåning med
säkerhet kunde undwikas" (Anonym, 1853).
Men tiderna förändrades och för Schmidt (1849) i Göteborgs och Bohus län blev det
naturligt att sådden skulle ske "med den lilla enkla och bekanta Såningsmaschinen ...
derest man wille hafwa endast, eller oblandadt rödklöfwer, 20 å 22 skålpund godt, wäl
rengjordt frö p:r geometr. tunneland" (= 17-1 9 kg/ha). Insådden skulle ske i vårsäd
och det var viktigt att sedan välta (bulta, trumla) åkern.
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8. 1 2. 2 Hylsfrö
Redan Jörlin iakttog, att klöverfrö med hylsor grodde minst lika bra som det rensade.
Denna erfarenhet bekräftades senare av t. ex. Tisell ( 1 808 ) i Östergötlands län: "af
flere försök af så väl rensadt frö som hyllsor har jag funnit, att fröhyllsoma drifvit till
starkare växt, och gifvit bättre skörd, än det ren sade fröet; det har varit onödigt att
äfven nyttja Välten efter denna såning, hvartill jag endast sökt lugnt väder, före ett
väntadt regn, som bestritt nermyllningen" . Tisell brukade sälja rensat frö, men själv
sådde han det orensade med hylsor.
Från Örebro län rapporterades om alsikeklöver: "Herr v. Kruus har funnit, att oren
sadt frö ger starkare växt, äu det rensade, hviket troligen häITör dera( att den späda
grodden hemtar sin första naturligaste föda från de agnar, som omgifva frökoroen"
(Anonym, 1 820 a). - Senare erfarenheter från Värmlands län tydde på att hylsorna
höll kvar vårmusten längre efter sådden. Man märkte, "att det utländska fröet ej alltid
gror så säkert som det inländska, då detta sednare sås i hylsor, förmodligen, dels
emedan det fremmande fröet ofta kan vara flere år gammalt, och dels emedan det
rensade fröet, synnerligen om såningen sent företages, möjligen mera lider af torka
under vårame, än det orensade, som skyddas af hylsoma" (Oldevig & Nordenankar,
1848). Även i Västmanland "anses . . . säkrast att så det i hylsor" (Anonym, 1 8 58 a;
von Post, 1. 8 58).
I Sto ckholms län var det inte heller ovanligt att "så fröet orensadt, med hylsor, dels till
besparing i arbete, dels emedan . . . fröet derigenom gror bättre och ger säkrare skörd,
än då det sås rensadt'' ( Silfverstolpe, 1853). Denna in sikt från "Jema och Wårdinge
Socknars Gille . . . att hemskördat frö af . .. klöfver .. . utsått i sina hylsor, fullkomligt
ersätter det hittills vanligen från utlandet införskrifua, hade föranledt till en mer än
vanligt utsträckt odling . . . på trädesjorden" (Juhlin-Dannfelt, 185 5 ). Likaså i
Västmanlands län: "Klöfwerfröet sås mycket i hylsor; och ehuru detta på det hela
wisserligen kan betraktas sommisshushållning, så har Utskottet icke fumlit lämpligt
mot detta såningssätt uppträda, enär det är det lättaste, och derföre att äfwen mindre
åkerbrukarn kunna lättast sj elfwe samla så beskaffadt utsäde, samt dessutom.mången
tror sig hafwa erfarit, att grödan efter sådant utsäde är bördigare och pålitligare"
(Anonym, 1 8 52 a). Även Arrhenius ( 1 858 b) och andra tyckte, att fröet "då det
anwändes till eget behof, mycket wäl [kunde] sås i hylsorna, och häraf få wi oftast de
wackraste skördame" (Anonym, 1 8 58 d).
Men det fanns olägenheter med att så orensat hylsfrö. Sockenombudet i Tanum i
Göteborgs och Bohus län rapporterade år 1847, att ogräs, i synnerhet kvickrot,
"derefter betydeligen tilltagit, hvilket låter sig lätt förklara; ty bonden, som ej förstår
att göra fröet rent, sår det tillika med hylsan, hvanned följer, som eftergift allt det
ogräs.frö, som funnits i den orena åkern, hvarest Klöfver:fröet mognat. - När man
känner, hur rädd bonden är för att utgifva reda p enningar, så vill man inse den
ofantliga svårigheten, att fö1må honom öfvergifva denna olyckliga methode, för att
mot kontant förskaffa sig ett rent frö; likväl har mina rika Klöfvervallar animerat flera
grannar att begagna utländskt frö . - I det vi här erkänna Hr Dicksons och Utskottets
ädelmodiga omhuldande att öfverlåta en så stor qvantitet frö, så voro vi här allt för
aflägsne för att få profitera dera:t: då det utomordentligt billiga priset var allt för
lockande för de närmast belägne" (Brunius, 1 848).
Även den vanlige bonden i Vettelanda intill Strömstad hade reservationer: "Äfven är
han för snål om penningen, för att med kostnad företaga något nytt; åtminstone vill
han ha lyckade försök, att efterfölja, om han dertill möjligtvis skall kunna förmås.
Det enda, som i sednare åren tyckes hafva tillvunnit sig någon uppmärksamhet, var
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Klöfverodlingen, men beklagligen synes denna numera vara i aftagande, af orsak, att
ogräs och särdeles qvickrot till betydelig del blanda sig deri" (Hedenskog, 1 848).
8 . 1 2. 3

Mognad och skörd

Wallensteen ( 1 8 1 1 ) fann, att "Råg-gräs, Ängkafle (Alopecurus pratensis) skulle wara
det första Gräs att odla, om man deraf kunde få Frö till Utsåning. Dess till Utseende
rika Fröax innehålla kanske allenast ett eller annat moget Frö i hwartdera; det öfriga
består af tomma Hölsor eller Agnar. Dessa Frö mogna ojemnt och affalla strax . . .
Endast genom Axplockningen under Gräsets Wäxt, har jag kunnat få de Frön jag ut
sått. Detta lärer ock wara Orsaken, hwarföre så få kunna befatta sig med detta i San
ning förträffliga Gräsets Odling, oaktadt all den Recommendation det fått i Hushålls
Skrifter . . .
Ängkampe, Timotbei-gräs (Phleum pratense). Äfwen ett förträffligt Gräs, ehuru
icke lika bördigt och gifwande eller på hård och torr Jord wäxande, eller mot swårare
Wäderlek lika härdigt, som förenämnde" .
Thunberg ( 1 8 1 6) ansåg också, att ängskavle och timotej i nämnd ordning var de bästa
till foder. "Frön kwma med fingrarne, genom repning, samla s eller axen tröskas".
Detta gällde även knylhavre och strandsvingel (rörsvingel), medan. j ättegröe,
"Kassewia . . . planteras med rötterne sönderdelade, helst glest, hwarefter de krypa,
förökas och gifwa ymnigt foder" (Meurling, 1 85 1 ).
I Västerbottens län förelåg år 1 870 en rätt detaljerad beskrivning av mognadstecken,
skördesätt mm. för timotejfrö . Fröskörden där motsvarade då drygt 340 kg/ha. "I
hwilket fall som helst bör man alltid samla frö för eget behof'. Många odlare brukade
emellertid "uppsamla all i ladorna qwarblifwande hömolla, hwilken dock ej alltid är att
lita på wid igensåning till gräswall" (Anonym, 1 870 b ).
I Örebro län noterade man i bö.rj an av 1 800-talet, att röd.klöverfröet mognade i slutet
av augusti eller senare, då "både stjelken och rosen synas aldeles swarta, och man
fiukte ej för nattfroster; ty Klöfwer-fröet tål mycken köld". Skörden tröskades efter
en tid med slagor: "Ommorgonen på fjerde dagen började frö, att visa sig ymnogare;
innan aftonen woro alla frön skilda från deras hylsor, men inswepte i en swart mull,
hwilken dock genom en harpa lätt frånskildes, och jag fick 40 skålp. [= 1 7 kg] godt
och rent frö, som, utsådt i wåras, nu uppskutit en wacker brådd, och gifwer lika godt
hopp till förmånlig wäxt, som det utländska frö, hwiket jag förskaffat mig från Stock
holm . . . Jag har wäl äfwen börjat med Ängarnes odling; men ännu icke hunnit längre
med dem än till fem tunnland, som äro igenlagde med Timothei-gräs" (Anonym, 1 804
a ).
Enligt Rothoff ( 1 8 1 7) skulle rödklöverfröskörden i Södermanlands län företas, när de
flesta blomhuvudena blivit mörkbrnna och fröhylsoma bruna, hårda samt lätta att repa
av. Fröna kändes då hårda "för nageln och tänderne", gick någorlunda lätt "att genom
gnidning mellan händeme skiljas utur hylsan" och deras färg var gul eller brun, stun
dom grön, med en glänsande och hal yta. Då var tiden inne för att slå av beståndet och
"med minsta möjliga rörande låta det torka på åkern, gärdesgårdar eller hässjor". Se
dan kördes fröklövern in och tröskades under vintern "medelst stark slagbultning",
varefter stjälkarna frånrisslades och det hylsfrö, som fo1tfaran.de fanns kvar, tröskades
igen. Slutrensningen gjordes genom "rissling, vanning och afdamning". För att minska
obehaget med det myckna dammet provade man ibland under kalla vintrar att blanda
in snö i tröskgodset. "Nötningen" kunde på herrgårdarna göras på tröskverk och an65

nars med hjälp av en mjölkvarn ställd nästan som vid helgrynsmalning. Så rensat - fritt
från hylsor - såddes nästan allt klöverfrö i denna landsända.
I Skaraborgs län hade von Törne (1814) ungefär samma erfarenhet. "Det klöfverland,
som lemnas till frötagning, har jag låtit stå orördt till slutet af Augusti, eller längre, till
dess att både stjelken och roten synas alldeles svarta". Klövern slogs då av och bred
des ut för torkning i strängar på marken, hässjades efter ett par dagar och kördes in
med stor försiktighet, då "grässtjelken går af vid minsta brytning, och inlägges sedan
att förvaras till vintern, då sjelfva knoppen med slagor afslås, och sedan torkas på
kölna ... circa 8 dagar, hvarefter fröet lätt utgår för slagan". Mycket tyder på att han
igen tog upp detta tema några år senare, nu som landshövding i Jämtlands län:
"Klöfwern ... afslås under blomningen (wid pass mediet af Juli), utom det stycke som
til frösamling bör alldeles mogna och få närmare swart, än mörkbrun färg. Klöfwern
torkas i hässjor, om wäderleken är wåt, och den mogna förwaras til tröskning, då
sjelfwa knoppen under slagor afslås och lindrigt torkas på Badstuga eller Kölna.
Sedermera tröskas denna knopp, som wanligen gifwer afhwarje säck tio marker frö
[= 4 kg]" (Anonym, 1819 i; 1821 c).
Skörden och tröskningen var tidsödande. I Östergötland rensade Tisell (1808) årligen
400-600 kg rödklöverfrö och det åtgick 160 dagsverken för 1. 200 skålpund (= 510
kg) frö, "hvilka dagsverken till ¾ blifvit gjorda af Qvinfolk och halfvuxne personer".
30 år senare kom en uppsats "Om klöfver-odling, särdeles med afseende på fröets be
handling" i Skaraborgs och Älvsborgs län skriven av signaturen 1-m-t ( 1844). Denna
är bland det mest detaljerade i sitt slag och grundade sig på 20 års erfarenheter. Frö
grödan "måste . . . antagas mogen, när fältet blir för ögat svartbrunt, när de mörkaste
stånden låta afdraga fröhylsorne, utan att stängeln brister, och då dessa hysa blå eller
gula frön, som äro hårda för tänderna [= "repningsmognad" (Kåhre, 1964)] ... Är vä
derleken varm och torr bör dock icke brådskas med skörden, utan den dagliga efter
synen bestämma om ej den mindre mogna delen är större, och då dess mognad invän
tas, om än något af de först mognade skulle affalla. Är åter väderleken ojemn, är bäst
att taga hvad man kan få, ty mycket regn afkläder de först mognade blomm oma, och
hindrar, ofta förvillar mognade af de halfinogna ... Af ett tunnl. medelmåttig frö
klöfver bör kunna väntas 100 skålp. [= 86 kg/ha] frö eller tredje kornet; är allt gynn
samt kan dubbelt erhållas, men sällan, - och ofta får man vara nöjd med utsädet". Visserligen är normalskörden nu för tiden ungefär fyra gånger så stor, men i övrigt
känner nog dagens odlare igen sig!
Schmidt (1849) på Partille i Göteborgs och Bohus län tvekade inte heller: "Fröets
mognad skönjes deraf, då man emellan fingrame sönderkramar en temligen torkad
blomknopp, det då lätt lossnar ur sina hylsor, så att wid bortblåsandet af agnarne,
fröet finnes qwar uti handen; omoget frö deremot lossnar swårt ur sina hylsor".
Signaturen 1-m-t tröskade i slutet av mars och hylsfröet behandlades sedan "under en
långsam cirkelvandring aftröskslaget, till dess högen blir väl nedplattad; den upp
skoflas då och tröskningen förnyas. Ju längre det uthålles med tröskningen emellan
kastningarne, desto större fortgång med rengöringen". Fröet rensades över blecksåll,
varvid "e1fordras en liten ö:fuing hos karlen om hastighet skall vinnas; han bör lära sig
att i motsatt väg med den fria handens fingrar följa sållets botten under sållningen; på
detta sätt kunna 12 a 14 kapp. [= 55-64 liter] logrent frö sållas om dagen, hvilka
lemna vid pass 6 a 8 kapp. [28-37 liter] rent såddfrö, och utan all risk att icke vara
groddbart, om det genast efter tröskningen lägges 2 a 3 tum tjockt och ofta omröres,
synnerligast i början, heldst i eldrum. Såväl detta, som timothej-fröet, är mycket öm66

tåligt, om det genast efter rengöringen lägges i tunna eller bing e. På 2 a 3 dygn har det
tagit värme och är då qväfdt och odugligt". - Igen erfarenheter som väl stämmer med
dagens uppfattning.
Fram emot mitten av förra seklet användes flera hjälpmedel. År 1845 visade friherre
Funck i Östergötland ett sätt att "erhålla fullkomligt rent frö, hvartill flere Landthus
hållare med kostnad och besvär, samt mycken minskning i rätta frötillgången, gagna
ortens qvarnar, utom den gamla methoden att torka mindre partier i säckar, eller an
vända dem till bolstrar. All denna omväg kan likväl ... undvikas, om, sedan klöfvern
först om hösten en eller två gånger genomgått tröskverket, hvarunder allt längre af
stjelkar och strå borträffsas, det finare deraf eller fröet med sina hylsor får ligga till
sammans på någon bodvind eller stinne till frampå våren, då detsamma åter genomgår
tröskverket några gånger, samt fröet frånskiljes genom fina såll. Denna tröskning och
sållning förnyas efter behof: tills inga frön mera finnas qvar i hylsorna. Sist utdrages
allt damm på en vanlig kast- eller vannmaschin, hvarigenom det Svenska klöfverfröet
blir lika rent och vackert som det utländska, samt vanligen säkrare till sådd än det
Holländska" (Anonym, 1845 a).
Även på Gotland hade "en af Stadens Handlande ... sjelf gjort erfarenhet af ett lättare
sätt att medelst tröskverk och vindmaschin till verklig renhet utvinda de svårare
slagen, såsom Klöfverfrön" (Ture, 1 84 1 ).
Skörden på Mälaröarna i Stockholms län företogs inte heller "förr än fröet är väl mo
get, snarare för mycket än för litet, [ och då] hopbindes klöfvern i band, likasom säd,
samt skylsättes såsom denna, eller i ogynnsam väderlek hässjas. Till fröets rengöring
aftröskas fröknoppame på en kall vinterdag, dervid antingen kringbygges hela tunnan
på ett tröskverk samt lemnas en öppning upptill för fröknoppames inmatning och en
dylik, med lucka försedd, nertill för det förmalda fröets uttagning, hvilket vanligen kan
ske efter 1 0 minuter, eller ock malas fröknopparne på en vanlig grynqvarns skalma
chin, eller slutligen tilltäppas ögat och trumman på en vanlig qvam, hvarefter fröknop
pame, seda qvarnen blifvit satt i gång, söndergnuggas omkring kanten af stenen "
( Silfverstolpe, 1 853 ).
Ännu i nionde upplagan av "Lantbruks-Praktika, Jordbrukslärans hufvudgrunder"
(Arrhenius et al. , 190 1 ) angavs tre sätt för klöverfrörensning: 1) tröskning på trösk
verk, 2) malning på vanlig mjölkvam och 3 ) inläggning av fröhylsoma som stoppning i
madrasser. - Metoder efter råd och lägenhet!

8. 1 3 Odlingsmaterialet
8. 1 3 . 1

Härdighet och uthållighet

Gestrich ( 1 8 1 7; 1 8 1 8) hade i början av 1800-talet i Jämtlands län märkt, att det lo
kala växtmaterialet med många ingående arter var uthålligare än det som erhölls ef
ter frö utifrån. "Höfrösådd är i många fall här lika nödvändig som annorstädes, och ar
tar sig bra; men den gräsvext, som blotta gödseln sjelfmant framskaffar, blir alltid me
ra gifvande här på orten; blandad af många slag, blir den tätare, längre varande, och
begärligare för boskapen, än den som oblandad blifvit odlad, hvilken också efter hand
måste lemna plats åt dem naturen ditsätter". Skogsfräken var det allmänna hästfodret
"helt oblandadt, innehållande partiklar af myrmalm från stället der det vuxit". - Här
räckte det inte med råg i ryggen!
Thunberg ( 1 8 1 6) lämnade en " Underrättelse om De Swenske Gräs- Slag, som kunna
tjena till Odling på Ängar och Betesmark" och framhöll liksom sin lärofader Linne, att
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inhemska fröer borde användas hellre än utländska, särskilt om de kom från mildare
klimat. I stort blev detta ett tema under hela 1800-talet, även om dröjde till efter förs
ta världskriget, innan det blev en ordentlig vändning. Några exempel från olika lands
ändar:

I början av 1820-talet ökade odlingen av klöver, men mest timotej på de anlagda
vallarna i Östergötlands län. Under följande årtionde underströk rektor Kinmanson
"Alsike-Wäplings företräde framför så kallad Holländsk Klöfwer, wid igenläggning
till Äng för längre tid". Den förra klarade sju-tio skördar, den senare sällan mer än tre
år (Anonym, 1835). Under de följande åren avtog intresset för alsikeklöver något,
eftersom det år 1847 föreslogs, att den borde användas mer igen, vilket skett i utlan
det (Arrhenius, 1848).
Vid lantbruksmötet i Stockholm år 1847 hävdade en insändare, att det inte var någon
skillnad mellan svenskodlat och utländskt klöverfrö i fråga om grobarhet och skörd,
men att den svenska klövern var härdigare under långa vårar med frostnätter. Baron
Beck-Friis på Harg i östra Uppland, som årligen sådde in 300 tunnland med
rödklöver.frö på en av sina egendomar och själv odlade betydande mängder frö, hade
dock funnit, att det utländska fröet gav vackrare och frodigare bestånd än det
inhemska. Kammarherre von Paykull hade lika god erfarenhet av det ena som det
andra.
Vid mötet hävdades det att alsikeklöver och skogsklöver "förtjente att allmännare
odlas, samt att dessa ganska gifvande klöfverarter hade framför den vanliga holländ
ska rödklöfvern det företrädet att vara perenna, samt att frön af dem kunde erhållas af
Herr Kammarjunkaren von Engeström, som på sin egendom Kepplingeberg odlade
dem i stor skala". På fuktig mark förordades rörfleo, "planterad med rötter", och på
torrare rörsvingel/strandsvingel (Silfverstolpe, 1850). Detta gräs gick väl till även i
Östergötlands län. "Dess synnerliga förtjenst är att växa bra äfven i sämre jord, att va
ra rotstark och mångårig" (Meurling, 185 1).
Utländsk och inhemsk rödklöver jämfördes i Värmlands län omkring år 1850: "är vå
ren kall och frostig, gifver det utländska klöfverfröet föga skörd, hvaremot det in
hemska synes då bättre emotstå en oblid väderlek, men är våren åter gynnsam, gifver
det utländska en större skörd". Barvintern 1849 "var för det utländska klöfverfröets
framgång högst ogynsam" och kom många att förespråka inhemskt frö. Även vintern
och våren 1855 skadades rödklövern allvarligt. Odlarna iakttog:
" a) att det utländska fröet ej alltid gror så säkert som det inländska, ...
b) att det utländska alltid lemnar en längre och frodigare vex:t, än det inländska och
c) att den inländska Klöfvern deremot bibehåller sig flere år än det utländska fröet"
(Oldevig & Nordenankar, 1848; Oldevig & von Scheele, 1849; 1850; 1856).
Detsamma gällde Västmanlands län, där "alla underrättelser öfwerensstämma deruti,
att godt inhemskt är härdigare ... Allestädes är förtroendet större för inhemskt än
Utländskt Klöfwerfrö" (Anonym, 1858 a; von Post, 1858).
I Södermanlands län blev timotej, rödklöver, vitklöver och alsikeklöver de vanligaste
foderväx:terna, "af vilka dock den sistnämnda visat sig vara mest lönande, der jorden
ligger mycket öppen och för kalla vårvindar utsatt; hvarföre ock denna klöfver-frösort
mer och mer börjat användas" (Anonym, 1858 b).
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vackert bestånd på hösten insåningsåret, men frös sedan bort under vintern. För att få
ett härdigare material föreslog sekreterare Moberg, Östergötlands läns Husbållnings
sällskap, att inhemskt frö borde samlas in från dikeskanter och vägrenar (AIThenius,
1 848).
På Gotland företog handlanden Ture år 1 834 "ett odlingsförsök utaf åtskillige här på
orten mindre allmänt kända grässlag, såsom Saint foint, Renrepe [= engelskt rajgäs],
blå Lucern, Knylhavre och Exing. Utaf detta försök bar funnits, att berörde gräs
slag tåla klimatet samt trifwas wäl uti jordmånen, men bäst af alla har lucem wisat sig
fortkomma, äfwensommest afkastande som foder . . . Detta odlingsförsök har blifwit
efterföljdt af åtskilliga jordbrnkare . . . På sämre eller sandblandad jordmån har knyl
hafran wisat sig wara det bäst afkastande grässlag utaf de förnämnde" (Ridderbjerta,
1 837).
Vid lantbruksmötet i Stora Tuna i Dalarna år 1 858 framhöll Johan Ericsson i Wåbäck
med "tjuguårig erfarenhet derom, att bättre wore utså hemskördadt än köpt frö, på
hwilket sednare han ofta bedragits". Vid ett följande möte framkom "att, för så widt
jorden wore fii fr ån ogräs, hemskördadt frö af Klöfwer och Timothej wore fullt ut så
tjenligt till utsäde som det hwilket hitförskiifwes; att äfwen hemodlingen ökats, hwiJ
ket wisade sig af . . . mindre reqvisitioner på frö nu, än för någr a år sedan ... samt
ändteligen att utsådt hemodlat Klöfwerfr ö bibebål)jt sig i 4 år, demtöfwer sådant frö
hitförsktifwet från andra 01ter wanligen icke stått sig". Det framkom också att vid od
ling längre no1rut rödklöverfröet "ofta under mognadspe1ioden blifwit skadadt af fros
ten och således till utsäde odugligt, men deremot att Holländskt fr ö gifwit goda skör
dar" (Collen, 1 859; 1 86 1 ).
I Västernorrlands län hade direktör J. P. Lyth, föreståndare för lantbruksskolan i
Nordvik, "under de få år han wistats i länet, märkt betydliga framsteg, isynnerhet i af
seende på ängsodlingen, bwilket bäst witsordades af fröhandlarne, hwilka nu sålde
mångdubbelt af fr ö emot för J O år sedan, och dock begicks ännu i allmänhet det felet
att spara för mycket på fr öet ... och wille äfwen han på det högsta uppmana till in
samlande och anwändande af lämpliga inhemska gräsfrösorter, hwilka alltid egde före
träde" (Rydwall & Sundberg, 1 870).
l Västerbottens län ansåg brukspatron 0. D. Klockhoff vid ett lantbrnksmöte år 1 86 1 ,
att " i handel köpta frön ej alltid wore att lita på och de1före ej ensamt borde utsås . . .
Af samma mening war, bland andre, Hen- Doktorn och Kommendören Nordlander,
som framför de köpta rekommenderade hemfrön eller s.k. hömålla" (Mångberg,
1 86 1 ).
Den förste Ultuna-rektorn J. Anhenius ( 1 859) sammanfattade situationen (fetstil en
ligt 01iginaltex'ten): "Det fr ö, som köpes från utlandet, kan man sällan lita på. Ofta är
det gammalt och förlegadt - och sålunda odugligt; äfwen när så ej är händelsen, är det
icke sällan ojemnt moget och blandadt med frön till andra wäxter, och alltid - äfwen
när det i allo är oklanderligt - är det för wåra behof sämre än det wi sjelfwe kunna
från wåra egna fält samla. Det är en erfarenhet, som wi under flera år gjort, att det
rödklöfwerfrö, som wi från wåra egna fält skördat, alltid lemnar tätare och me
ra gifwande wallar, än det bästa utifrån införskrifna fröet någonsin kan göra. Det hos oss skördade klöfwerfröet lemnar plantor, som äro wida härd igare, än de ef
ter utländskt fr ö; efter sådd af wäl bergadt Swenskt klöfwerfrö får man sålunda en
mycket härdigare wall, som bättre står emot wåra wintrar och wårar, och som, om
69

den begagnas i flera år, är mycket uthålligare än den så berömda och så eftersökta
Holländska Rödklöfwern! "

8. 1 3 . 2 Grobarhet och renhet
I Göstrings hushållsdistrikt i Östergötlands län misslyckades odlingen av foderväxter
på 1 840-talet, "troligen till följe af otjenligt eller för gammalt frö, som likväl från
Fröhandlare i Stockholm var directe förskrifvit". Gillet ville därför rekvirera försöks
.fröer "genom en corp oration, hvars fortfarande förtroende kan garantera en större
afsättning [och] en större noggrannhet . . . i afseende p å urvalet af pålitliga och tjenliga
fröslag" (Anonym, 1 84 1 ).
Detta gällde på flera håll. År 1 847 framkom det t. ex. i Uppsala läns Hushållningssäll
skap, "att så kalladt Holländskt Rödklöfverfrö uti Stockholm utbjudes för 1 6 skill. rgs
skålp. , och i landsorteme med någon förhöjning, dock under det pris, hvartill det frö
kan försäljas, som af Utskottet upptingats. Utskottet, som noga profvat båda slagen,
har funnit att af det för så lindrigt pris utbjudna knappast hälften gror, och det för
skiifver sig dessutom icke från Holland, utan från Schlesien ; då deremot det af För
valt1tings- Utskottet uppköpta är veritabelt Holländskt, samt gror utmärkt väl". Ut
skottets frö var fem skilling dyrare än det i Stockholm, men det "förtjenar sålunda
utan gensägelse att föredragas". Även i Värmland hade man dålig erfarenhet av ut
ländskt fr ö, " emedan det fremmande fröet ofta kan vara flere år gammalt".
Fröhandeln var inte alltid så nogräknad och det ryktades exemp elvis, att en fransk frö
handlare ibland sökt dölja dålig lyster hos gammalt rödklöverfrö genom att behandla
det med tunn, ljus olja och att han "ganska ofta [tillsatte] mycket fin sand till sine så
lunda beredde fr ön i det dubbla ändamålet, att tillfredsställa köpares önskitingar och
vinna något p å den ökade vigten" . Fö1troendet för det utländska fröet sattes verkligen
på prov, men i Västmanlands län tog man itu med problemet : "Genom att anställa
prof å olika ställen, är Utskottet fchvissadt om fröets fullkomliga grobarhet, äfwenle
des är det owanligt fritt från ogräsfrö" (Anonym, 1 850 b ). - Föredömligt!
Trädgårdsmästare Ljungman på Johannishus i Blekinge län förtjänar särskild upp
märksamhet, eftersom han år 1 84 5 visade fram en metod att bestämma grobarhet hos
det utsäde som odlades där. Han lade 20 å 40 frön till groning mellan två lager av
fuktig stenmossa p å en djup tallrik, som ställdes vid "lagom kakelugnsväime" . Efter
sex till mo dygn räknade han antalet uppkomna groddplantor. Detta är en av de först
dokumenterade groningsmetoderna i Sverige (A nonym, 1845 b).
På 1 85 0-talet framkom i Malmöhus län klagomål även på fröets äkthet: "Flera landt
män ledo dessutom betydelig förlust genom utsäde af uppköpt odugligt frö, eller af
såkallad gul stenklöfwer" (Coyet, 1 8 5 5 a). De bedragna odlarna "erhöllo den låga,
tunna gulblommiga "stenklöfwern " i stället för den frodiga, rika rödklöfwem. Som
detta bedrägeri med klöfwerfrö åter förnyats i år (fast i ringare mån än i fjol), är det
tid att fästa a))mänua uppmärksamheten derwid och bör Hushållningssällskapet icke
släppa denna angelägenhet ur ögnasikte, enär det är ett nedrigt ofog som medför stor
skada för Länet och betydelig förlust för den enskil d e. Här finns bland wåra ledamöter
flera stora sp annmålshandlare, som äfwen handla med klöfwerfrö ; dessa Herrar får jag
lägga denna sak på hjertat samt anmoda dem att sinsemellan öfwerenskomma om sät
tet att för framtiden förekomma detta bedrägeri. Jag tror gema att det är utländska
köpmän som bedragit wåra inländska, men resultatet blir för jordbrukaren lika nedslå
ende och kännbart, och om detta ofog icke snart afhjelp es, blir Hushållningssällskapet
slutligen twunget att widtaga åtgärder som wälwiljan och grannlagenheten gema upp70

skjuta" (Coyet, 1 8 5 5 b ). - ''Rödklövern " var endera sötväppling, humlelusern eller
gu l/klöver, räfst och rättarting (Nobbe, 1876; Anonym, 1860 b; Nilsson, 1920) !
Under detta å1tionde blev överstelöjtnant von Braun på Gotland intresserad av j ä t
tegröe och han skaffade några skålpund frö av detta gräs från Malmö. Detta delades
"mellan 20 Landtbrukare, som hafwa lotter i myror, och har fröet i dem blifwit utsådt i
lerbollar . . . Man får emellertid wara beredd på att omgöra försöket nästa höst, med
från annan ort anskaffade frön, derest god wäxt å gräset icke inträffar, hwilket kunde
härröra af fröets mindre goda beskaffenhet, helst n ågra uppgifwit, att de funnit det
samma wid an ställda försök icke rätt grobart" . Följande år misslyckades sådden ånyo.
Det bör dock tilläggas, att det var ovanligt besvärliga förhållanden både 1 845 och
1 846 (Ridderhj erta, 1 844; Olofsson, 1 945 ).

8. 1 4

Artförekomst och frö blandningar

8. 1 4. 1

Artförekomst

Hur kom då fröet att användas? Mycket berodde ju p å vilka erfarenheter och förebil
der man hade. Dä1jämte hade såningsplatsen stor betydelse och Thunberg ( 1 8 1 6) un
derströk i Uppsala län det naturliga i " att hwarje gräs-frö bör lämpas efter sin art, till
olika jordmon och läge". Till ängsodling borde väljas arter, "som äro mångårige, eller
åtminstone flerå1ige" . I viss mån kan man nu se ett mönster över tiden från rätt enkla
till ganska artrika kompositioner frammat mitten av 1800-talet.
För att bö1ja med rödklöver och timotej kan nämnas, att Gyllenhaal ( 1 8 1 8) i Skara
borgs län redan våren 1 797 sådde " enligt Engelska Circulationssättet, Klöfwerfrö i
Rågbrodden, hwaraf 2 : ne skördar 1 798 och en 1 799 bärgades, då det betades och
sedan höstplöj des till wårutsäde " . Senare blandade han rödklöver och timotej "med
noggrannt mwal afjordmånens beskaffenhet, så att den mest torra sandjorden
emottager mera Timothei samt swa1tmyllan och de sidländtare ställen mera Klöfwer,
dock Timothei minst till en tredje-eller fjerdedel . . . På den torraste jorden sås wanligen
bar Timothei 40 Skålpund [3 4 kg/h a] och deröfwerp å tUimelandet och mindre på
bättre jorden. Då Timothei är s å lätt att få frö af, är det efter första förlaget föga
förlust eller ko stna d" .
Omkiing år 1 800 genomförde baron Rutger Macklean enskifte på Svaneholm i Skåne
och började att så in ettårig rödklövervall i en ordnad växtföljd. Major Carl Georg
Stiemswärd, på Engeltofta strax n01T om Ängelholm, var också bland de första att gö
ra detta och att använda klöver och timotej i flerårig vall. F oderproduktionen i provin
sen var ännu ganska outvecklad enligt landshövding De la Gardie ( 1 8 1 8) på Maltes
holm: "Ängsskötsel är i denna 01t, som i hela Riket, wanwårdad och ängames bördig
het är fölgakteligen ringa och obetydelig" . Själv började han "att till Artificiell äng
fö1wandla en mark af nära 200 tUllllelands 1ymd, som nu gifwer tinga afkastning" och
fj ärde året såddes rödklöver in i kom. Åren 1 8 1 5 -20 såddes timotej även på en rätt
stor areal på Örup-gårdama, inte så långt från Svaneholm, samt timotej och rödklöver
i Teckomatorps-trakten (Engeström, 1 8 1 8).
I Västernorrlands län tog lantmäteiidirektören Joan Thandbergson på Lo i Styrnäs
omkring år 1 8 1 0 initiativ till storskifte och sådde in en del av åkern med timotej- och
klöverfrö . Han iakttog, att "klöfvem ofta slår fel, när den i ordningen ej träffar en för
sig förmånlig jordmån" . Den j ordbrukande överfältläkaren J. Gestrich ( 1 8 1 7) på
Frö sön och "ett p ar andra landtmän" började tillämpa "Ombyte af säd och fodervex
ter", vilket annars var okänt hos allmogen i Jämtlands län. Vissa forbönder hade dock
ögonen med sig under sina färder: "Likväl börja någre att från Helsingland förse sig
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med Timotei-frön, hvilket de vid sina resor der sett odlas, icke vetande att samma slag
kunnat plockas på deras åkerrenar och andra ställen af egen bättre mark". - Gräset är
alltid grönare på andra sidan staketet! I Värmlands län var förhållandena ungefär
desamma (afWibeli, 1815): "Då åkern igenlägges till vall eller gr äsväxt, besås den af
någr e med blandadt klöfver- och timotheifrö, eller med det sednare ensamt; af a ndre
åter med frö samladt från gamla vallar, och många lämna gräsväxten åt naturens
ounderhulpna åtgärd, då de få par år vänta på någon lönande bergning".
Signaturen 1-m-t (1844) i Jönköpings län ansåg 30 år senare, att två delar klöver- och
en del timotejfrö var en lämplig fröblandning till treårig vall och föreståndare Möller
(1855) vid lantbruksskolan i Västmanlands län hävdade: "Högst få af i handeln förek
om mande gräsfröslag fås billigare än timothei och klöfi.ver, och intet har det först
nämndas egenskap att wara så anwändbart på nästan alla jordarter".
Rödklöverodlingen i Göteborgs och Bohus län ansågs av många till en början "svår
och vådlig", men det fanns positiva rapporter t.ex. från Tjörn, där nyttan därav nu mer
och mer insågs av "Allmogen, ty, sedan Possessionater och större hemmansegare all
mänt odla denna nyttiga fodervext, hafva äfven ägare af smärre hemmansdelar, t.o.m.
torpare, denned gjort början .. . Ännu mer hoppingifvande blifva dessa företag, då man
känner att, för 7 år sedan, Klöfvern var en helt och hållet okänd vext inom detta
pastorat" (Ekström, 1849).
Den utländska rödklövern hade j u sina begr änsningar särskilt i mera krävande lägen
och där fick alsikeklöver sin plats. Ibland föredrog en del odlare vitklöver och några
andra arter. Från den relativt gynnsamma bygden runt Hedemora i Stora Kop
parbergs län anmäldes år 1844: "Med undantag af omkring 8. hemman, wid hvilka
trädes- eller tvåskiftesbruk ännu nyttjas, är i hela Socknen circulationsbruk infördt.
Efter gödsling för Råg eller Hvete sås, icke om hösten, utan följande wår, helst på
sista snön gräsfrö, bestående af en blandning af thimothei och rödklöfver, eller
Alsikeväpling, hvartill en och annan lägger luddtåtel. Af den sålunda igenlagde linden
tagas 4., 5. ä. 6. års gräs-skördar" (Hew-stadius, 1845).
På 1860-talet rekommenderades även i Jönköpings län för god jord 15 skålpund
rödklöver-, 10 alsikeklöver- och 15 timotejfrö per tunnland dvs 6, 4 resp. 6 kg/ha
(Anonym, 1869 b ). Från Bollnäs och Arbrå i Gävleborgs län rapporterades:
"Allmogens nit för odling aftimotejgräs, klöfver, vicker och andra fördelaktiga foder
växter är i ostridigt tilltagande, och . . . uti Jerfsö socken ... har odlingen af anförde
foderväxter blifvit så utsträckt, att hvarje jordrymd, som igenlägges, dessförrinnan
varder besådd med röd eller ock med a lsikeklöfver, och helst med den sednare i
blandning med timotej" (Rahmström, 1858; Gahn, 1861). Länsagronomen Ankar
swärd (1862) föreslog för sin del insådd av "stridt och wäl rengjort gräsfrö, hwartill
Timotej, Alsike och Hwitklöfi.ver wanligen äro lämpligast, inalles omkring 30 'll gr äs
frö per tunnland [= 26 kg/ha]".
Under 1850-talet rekommenderas inte rödklöver i renbestånd i Västernorrlands län.
Däremot passade timotej bra, ibland till sammans med alsikeklöver eller holländsk
rödklöver. "Landsfiskalen Amell förordade på fuktig lera rödklöfi.ver och thimotey;
för flerårig wall borde flera slag sammanblandas, hwilka trädde i de förstnämndas
ställe, då dessas wexttid wore förbi; på sandjord borde något hwitklöfwer tillkomma
.. . Herr Westberg förmodade ... att man wid wallars anläggande i stort ej hade många
olika grässlag att wälj a på, utan wore på lerjord hufwudsakligen inskränkt till
rödklöfi.ver och timothej samt hwitklöfi.ver; och om jordmånen wore mera fuktig, till
alsike-klöfi.ver, samt på dyjord till alsikeklöfi.ver och ängskavle eller timothej; äfwen
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tuftåtel lyckades der. - På sandjorden wore rödklöfwern ej alltid säker; deremot
hwitklöfwer, luddtåtel och äfwen timothej. Afsåge man blott I -årigt bete eller
foderskörd, wore spergeln här på sin plats. En längre betestid wanns genom isående af
hwitklöfwer och timothej" (Tiren, 1 85 0; Sundberg, 185 5 ; Nordin, 1856).
I Västerbottens län odlades alsikeklöver i Umeå-trakten på 1860-talet, nämligen i
Sävar av herrar 0. Forssell & Söner och i Gtisbacka av handlanden I. 0. Rydin samt
ängskavle på flera ställen. På de kalkfattiga jordarna i Skellefte-bygden hade folkskol
lärare C. E. Hjelm funnit alsikeklöver "öfwerträffa både naturliga och frösådda gräs
sorter . . . Jag har derjemte . . . äfwensom utlemnat frö till bönder, och öfwerallt funnit
den lemna uppmuntrande atkastning".
I Norrbottens län hade år 1868 " ännu icke införandet af gräsfrö, såsom alsikeklöfwer
och timotej, wunnit någon nämnwärd uppmärksamhet, ehuru det genom de försök,
som förnämligast af ståndspersoner blifwit gjorda, är tillfullo ådagalagt, att båda dessa
foderwäxter trifwas här och lemna fullgoda skördar, fastän möjligen under kortare tid
följd. Det från förfädren ärfda sättet att låta linda, som warit upplöjd och några år be
sådd, af sig sjelf gräsgro, anwändes deremot ännu; men lindan ändtligen gräsgrodd,
lemnar icke desto mindre en mångårig, yppig atkastning" (von Rehausen et al . , 1868).
Vitklöver började tydligen att uppskattas som betesväxt även i Göteborgs och Bohus
län. År 1 85 0 importerades nämligen 5 00 skålpund (= 213 kg) sådant frö dit (Anonym,
185 l b). För södrn Alvsborgs län rekommenderade professor Arrhenius år 1854 för
insådd av vall omkring 10 skålpund (= c:a 4 kg) rödklöver- och 20- 25 skålpund (=
8,5- 1 0,6 kg) timotejfrö samt ungefär 3 skålpund (= drygt 1 kg) vitklöverfrö. På sank
lerjord var det dock bättre med alsikeklöver och ängskavle (Anonym, 1 85 5 c).
Ängskavle har redan nämnts ett par gånger. Stallmästare von Törne (1807, 1814) på
Djurström i Skaraborgs län ansåg, att timotej och ängskavle passade på kärr- och
mossjord. Även i Stockholms skärgård tillämpades "ängskampe och ängskafle . . . på
lösare jordmån, swartmylla, utdikade kärr och mossar" (Anonym, 181 3). Några år
senare framhölls ängskavle som ett av de bästa gräsen på ängarna i Jönköpings-trak
ten (Odencrantz, 1 818).
I Jämtlands län ansågs i mitten av 1800-talet flåhackning, bränning och insådd av gräs
på myr ar och mossar vara "företrädesvis lämplig för en folk- och penningefattig, ännu
föga odlad, provins". På tona marker påfördes myrjord, och ängsvattning i form av
översilning gav goda resultat. Bland gräsen borde timotej främst komma i fråga,
därnäst ängskavle och vitklöver, alla i blandning. Ytterligare några e rfa renheter:
"Doktor Afzelius m. fl. förordade blandning af så många sorter sommöjligt. Fanjun
karen Pettersson och Tit. Forsell hade gjort lyckade försök med Rödklöfver och
Angskajle af inhemska frön. Den Holländska Klöfvern har deremot härstädes sällan
eller aldrig lyckats" (Cavallin, 1 849).
Under åren 1 816-18 utgick årliga statsanslag med 600 riksdaler för "hämmande af
Flygsanden" till Malmöhus län bl.a. för "inköp af dertill erforderlige frösorter". Även
för Kristianstads län gällde: "Artificiella Ängsskötseln har blifvit riktad med nya rön,
som bevisa Luddtåtelns nytta vid sterila sandfälts bringande under kultur: ett af de
svåraste problem vid Landtbruket". Sådd av detta gräsfrö kompletterade trädplante
ring, som helt naturligt var det bästa bindemedlet. Frö av luddtåtel insamlades vid
Ljungby Sätesgård, till nytta även för grannlänen (Edelcrantz, 181 7 ; af Klinteberg &
Engeström, 181 7; Anonym, 1818 c; Hofllander, 1 832).
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Landshövding De la Gardie (1818) på Maltesholm sådde in detta gräs på gårdens
sandjord och i Blekinge län gjordes erfarenheter av luddtåtel "såsom en förmånlig
gräsart, på flera ställen ... odlad, emedan man erfarit att den ej allenast på svag jord
och de magraste sandfält, utan ock på mossjord trifwes och frodar sig". En jämförelse
mellan timotej och luddtåte� i båda fallen efter insådd i havre, gjordes hos "Herr Pro
vincial-Medicus Doctor Sjöborg på Bustorp, å ett stycke mager mossjord om något
öfwer 5 skepplands widd [= 0,4 ha] ... hafre-grödan blef nästan ingen, Timotei-gräset
svagt och blott på några fläckar, då deremot luddtåtelen gaf 4 större lass rent hö"
(Anonym, 1818 d).
Luddtåtel och knylhavre odlades på sandig och torr jord även i Stockholms skärgård
(Anonym, 1813). Omkring år 1820 förekom luddtåtel tillsammans med rödklöver och
timotej samt någon gång knylhavre på några större gårdar i Kronobergs och Jönkö
pings län (Odencrantz, 1818; Fries, 1821). Luddtåtel ansågs lämplig för skörd under
två, högst tre år på magra mojordar i Harbo, Skaraborgs län (Brisman, 1814). Stall
mästare von Törne (1807; 1814) föredrog däremot knylhavre på sandig och torr
mark. Thunberg (1816) i Uppsala län skrev, att vicker och klöver passade bäst till
cirkulationsbruk på åker, medan på "artificielle ängar ... knylhafra, Timothei-gräs,
Rag- gräs och flere" var lämpliga.
Kyrkoherde Wallensteen i Kuddby, Östergötlands län, gav både ros och ris till knyl
havre, som "ger mycket Frö till Utsäde, är först af alla Grässlag tillreds om Wåren at
afslå till Betesfoder, och kan avslås till sådant Behof 3 å. 4 gånger årligen ... Det ätes
ej gerna af Kreaturen, utan i Brist af annat Foder, är det ömtåligaste af alla wåra
odlade Grässlag för Frost ... Det trifwes icke på öppna och stora Fält, der Wädren
åtkomma ... är icke heller så gifwande, som dess höga Wäxt synes lofwa; ty det
wäxer glest" (Wallensteen, 18 1 1; Wallensteen-Jaeger, 1980).
I Lantbruksakademiens Annaler år 1814 berättas om en engelsk försöksodling av
krypven "som skett på Woburn-Abbey, enligt Hertigens afBedford befallning"
(Lorent, 18 14). Denna hade gett tredubbelt jämfört med "våra bästa naturliga ängar"
och därför borde det utrönas, hur utfallet skulle bli i Sve1ige. En krypvensplanta sän
des i janua1i 1812 i brev från London till ägaren av Lärjeholm strax norr om Göteborg
i Alvsborgs län. Plantan delades och sattes i trälådor med jord i ett varmt rum. Allt
tog sig och vid midsommartid kunde 40 kvadratalnar (= 14 m2) väl beredd, sank
ängsmark planteras med denna växt. Men säg den lycka som varar beständigt. "Mina
plantor vexte och liknade sig att betäcka platsen, då kreaturen, genom gärdesgårdens
nedbrytande, inträngde från en angränsande hage, och funno sådan smak för denna
vext, att de uppåto den intill roten, utan att lemna det minsta qvar. Jag hade lyckligtvis
ännu några plantor öfriga i en låda, så att jag kunde företaga mig en ny plantering i
Julii 1813 ". Vintern 1814 var ganska sträng, men trots det kunde man från en yta av
173 m2 skörda hö motsvarande 8,8 ton/ha. Ett stycke lämnades till frömognad, som
inträffade den 1 september. - Det var verkligen inte utan vedermödor, som rönen
gjordes.
Krypven kallades länge efter utländsk förebild "fioringräs" och uppmärksammades ti
digt av de Conick ( 1816) i Danmark, som i sin tur hört om dess goda egenskaper på
Irland. Ryktet spred sig snart över Öresund t.ex. till Hardeberga i Malmöhus län. Där
hade man åren 1814-15 torrlagt ett kärr och fram växte ett livskraftigt gräs, som efter
jämförelse med material från Danmark och Skottland visade sig vara just fioringräs.
Beståndet skördades i mitten av september och skars i bitar av 4-5 cm längd. Dessa
ströddes sedan i fåror på 45 cm avstånd och 2,5-4 cm djup. Efter 14 dagar var "alla
raderna gröna af uppstuket Fioringräs" (Nisbeth, 1817).
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År 18 1 7 beslöt Hushållningssällskapet i detta län att för 100 riksdaler inköpa kryp
vensfrö, vilket sedan delades ut i mindre partier till intresserade inom allmogen och till
kunniga lantbrukare "för att blifwa ett förråd för widare odling i stort, o m effecten
skulle finnas swarande emot den derommeddeldte tillfredsställande beskrifu.ingen".
Året därpå skänkte friherre Schwerin, Hjularöd, ytterligare 200 skålpund (= 85 kg)
sådant frö, vilket kom flera att prova på. Det botaniska intresset var stort hos en del
jordbrukare t.ex. för ett gräsbestånd, som växte fram på en utdikad känjord i Rögle.
Detta artbestämdes av professor Agardh i Lund och visade sig vara identiskt med det
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Figur I I. Krypven (Agrostis stolonifera) "ätes gerna afNöt-boskapen och föraktas ej heller af
Hästar, Får och Svin, men lemnas af Getter" (Billberg, 1825).
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fio1ingräs han odlat efter frö från Köpenhamn (Engeström, 1817; af Klinteberg, 1818;
Nisbeth, 1818).
Även i Kristianstads län var man förtjust i "det berömdaflorin-gräset, hvilket i Länet
funnits vildt växande, och som tyckts bestyrka dess identitet med den Svenska Kryp
hwen. Försök härmed hafva förnämligast blifvit anställda, utom vid B eckaskog, på
Ljungby hos Hr Justitiä-Canzleren Grefve Trolle Wachtmeister, på Strö hos Herr
Ryttmästaren Frih. Rålamb, samt på Wanås hos HeIT Grefve Wachtmeister". År 1821
beskrevs "nativt Fioringräs af den frodigaste wext" på Göingeholm. Det kunde "in
kräkta af de ställen, der först blott star och ljung woro rådande" (Edelcrantz, 1817;
De la Gardie, 1822).
Samma år nådde ryktet om fioringräset till Jönköpings län och landshövdingen, gene
ral Hje1ta, lovade att "lemna rotskott eller så kallade Stoloner af detta grässlag, ifrån
Landshöfdinge-Bostället Ryhot'' till jordbrukare, som ville prova detta gräs. Även
överste von Dannfelt i Blekinge län skaffade år 1816 "plantor af denna berömda gräs
art" från Danmark till Holje och Hoby. Gräset t1ivdes och syntes mindre ömtålig än
andra gräs (Hammar, 1817; Anonym, 1818 b; 1818 c).
I Göteborgs och Bohus län kände säkert Hushållningsgillet i Uddevalla till de goda er
farenheterna av krypven, då det förordade en allmännare odling av detta gräs med frö
från Danmark (Sanne, 1917). Uppe i Jämtlands län tyckte Gestrich, att på myrjord
skulle sås "Thimotei och andra goda gräsfrön, ibland hwilka Fioringräset icke förgä
tes, allt efter jordmån och läge" (Gestrich, 1818; Anonym, 181 9 i; 1 821 c).

- K,ypvenen tog många medförvåning, när man insåg de goda egenskaperna hos
denna "okända", inhemska växtart!
En rad andra växtarter togs upp i den lokala rådgivningen. Från Jönköpings-trakten
rapporterades: "Gräs- och foderslagen å ängame äro af skilj agtig beskaffenhet. De
bästa äro Knylhafre (Avena elatior), Swensk Lucero (Medicago falcata), Tägt-tåtel
(Aira crespitosa), Ängkaflen (Alopecurus pratensis), Luddtåtel (Holcus lanatus),
Renrepe (Lolium perenne), Qwickrot (Triticum repens), Ängslathyr (Lathyrus
pratensis) [= gulvial], Wäpling (Trifolium), Tranwicker (Wicia srepium) [= häck
vicker] m.fl " (Odencrantz, 1818). Avkastningen på dessa ängar var rätt mager, c: a
520 kg/ha.
GuUusern var ju föremål för stort intresse långt efter Linne. 100 år efter hans uppsats
om denna växtart samlade konsul C hasseur på Gotland "med mycken omsorg om
kring Wisby och på landet" frö av vildväxande "Swenskt höfrö" eller "Swensk Lu
cem" - kärt barn har många namn. Det såddes in "i Rågbrodden på 1-halft tunnland
wäl gödslad men grund lerjord, 9 marker af nämnde gräsfrö" (= 16 kg/ha). På hösten
samma år beskrevs beståndet: "6 tums höjd, uppstående och ej krypande som i deras
wildwäxande skick". Tyvärr misslyckades odlingen ändå av någon anledning (von
Hohenhausen & Ridderhjerta, 1840; 1841).

Möller (1855) på Kulpa i Västmanlands län tyckte om tuvtåtel: "Det billigaste
igenläggnings-gräsfrö, näst timothei, och för ängar egentligen passande är Aira
Crespitosa (tuftåtel), hwaraf 10 skålp. godt frö per tunl. [= 9 kg/ha] anses tillräckligt
... Tuftåteln är ett af wåra mest gifwande grässlag på något fuktig ängsjord, om man
ej gör afseende på olägenheten af tufbildningen".
Prosten Wallensteen (1811) i Kuddby, Östergötlands län, hade bestämda åsikter om
bl.a. "Gubbtänder, Vial, Gigals-ärter (Lathyrus pratensis). Bedragen af detta
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Gräsets härliga utseende såsom wildt wäxande, och de stora Löften om rikaste
Belöning, som blifwit gifue i Hushålls- skrifter åt dess Odlare, har jag synnerligen
bemödat mig om dess Cultur, och dermed enwisats i flera År, men alltid med lika
Förlust, i det jag af dess utsådde Frön, ehuru mogna de samlats, aldrig fått ett enda
strå att växa. Orsaken känner jag ej".
Wahlbergs (1835; 1836) översikt om de svenska foderväxtema kom major Ekenstam,
på Gusums egendom i samma län att prova ett antal arter. Han tyckte för sin del, att
gulvial som foderväxt var "måhända en af de yppersta, ehuru man vid dess odling mö
tes af den olägenheten, att dess frön qvarligga i jorden 2:ne år utan att gro" (Anonym,

Figur J 2. Gulvial (Lathyrus pratensi.5). "Såsom nyttig och till odling lönande foderväxt är Angs
latyren af åtskilliga landthushållare redan försökt och med beröm hos allmänheten
anmäld . . . är derföre att .framför andra föredraga, att den ej skadas affrost, är bladrik,
växer hög och tät, samt är mångårig" (Palmstruch & Venus, 1802).
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1 838 a; 1841 a). Som nämnts, kan man nog förmoda att den dåliga uppkomsten be
rodde på förekomst av "hårda" frön. I handeln var det svårt att få tag på frö av denna
art. Därför samlades det in lokalt, vilket dock begränsade odlingen.
Tranärter, Kråkärter, Musärter(Vicia cracca) hade Wallensteen ( 18 11) provat i
Östergötland, men: "Ingen Möda och Kostnad kan fruktlösare anwändas än Odling af
detta Gräs. Då man sett det något År wäxa så frodigt bland Rågen, har man tagit An
ledning att berömma det, utan att grunda detta Beröm på Erfarenheten. Jag har trott
detta Beröm och eget Öga, har derföre flere År utsått tunnetals afdetta Gräsets Frö,
både på den Åker det Wäxt och på en annan. Kanhända de förut omtalte Maskstyngen
förorsakat Misswäxten derpå alla Åren; ... Besynnerligt är, att efter flere Års
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Figur J 3. Kråkvicker (Vicia cracca). "Till boskapsfoder är växten ganska förmånlig, emedan den
växer tält, frodigt, är bladrik och ätes gerna afalla hemtamda kreatur både torr och
färsk" (Palmstruch & Venus, 1804).
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Bortowaro det liksom af sig sjelf up kommer på en Åker ibland Rågen, der man icke
wet at det nånsin förr warit synligt, och sedan från samma Åker alldeles förswinner" .
Det vore spännande att se på mognad och groning av gulvial- och kråkvickerfrönl
Det fanns även andra erfarenheter. På 1 830-talet rapporterades nämligen från Ble
kinge län, att "Bonden Nils Gisesson i Wekerum . . . fortsatt sina uppodlingar medelst
rotbuggning, dikning och stenbrytning, och äger tillika den särskilta förtjenst, att på en
gång med Åker-odling beflita sig om Ängarnes förbättring, i hwilket afseende han
begagnat ett i orten wildt wäxande Grässlag, som der kallas Foglewicker ( egenteligen
Kråkwicker, i östra delen af Riket benämde för Tranärter eller Viar), bwaraf
han på den bättre jorden skördat ända till 3 :ne Afwelshäckar Hö på skeppelandet"
(Anonym, 1 830).
I Jämtlands län föreslog Gestrich på sin tid, att en "täflan om belöning, af en Skåde
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Figur 14. Angsgröe (Poa pratensis) " . . . ganska passande för tidigt bete, så mycket mera som de
[ängsgröe och kärrgröe] äro b egärliga för kreaturen " (Palmstruch, 1803).
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penning i silfver, med Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsens bröstbild" skulle utlysas för
väl utdikad och kalkad myr, "besådt med Hafra, Råg och Höfrön ... af ortens så
kallade Tannar, (Poa pratensis) [= Ängsgröe] sås på ytan, och vältas flere hvarf'
(Gestrich, 1818; Anonym, 1819 i; 1821 c). Detta gräs är ju ypperligt till bete och
dessfrö är ljusgroende, så hans råd gäller fortfarande.
Rörflen provades på 1840-talet i Göteborgs och Bohus län och var "mer eller mindre
tillfredsställande" och i ett fall erhölls ett frodigt bestånd (Sällskapets Förvaltnings-Ut
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Figur 15. Jättegröe (numera Glyceria maxima) "är ett afde mest gifaande gräs-slag, i förhållande
till sin storlek mjukt, samt ganska begärligtför hornboskapen (Wahlberg, 1835).
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skott, 1845). I Gävleborgs län rekommenderade Ankarswärd (1862) både detta gräs
och jättegröe, "hwil.ka lätteligen och tjenligast kunna förökas genom utplantering af
dessa växters rötter".
Nyberg (1862) i Örebro län var märkbart förtjust i skogsklöver: "Jag anser mig
härwid böra fästa landtbrukares synnerliga uppmärksamhet på den i fröbland.ningame
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Figur 16. Skogsklöver (I'rifolium medium). "Den fortjenar mycken uppmärksamhet, som
tjenlig för torrare, magrare, lerhaltigare, äfven sandiga, och mera beskuggade
platser ... äfvensom för sin längre varaktighet ... Till bete på torra ställen är den
säkert afverkligt värde, dåfä växter bättre kunna umbära fuktighet" (Wahlberg, 1835;
1836).
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upptagne skogsklöfwem (J'rifolium medium) , hwilken här i Nerike mig weterligen
odlas blott af naturen, och detta flerestädes ganska ymnigt i ängar och löfskogsbackar,
men hwilken i hög gr ad förtjenar att anwändas äfwen som foderwäxt på åkerjorden. I
England började den odlas redan 1707 ... Skogsklöfwems förtjenster äro att den
nästan aldrig bortfiyser, att den är uthålligare än annan klöfwer . . . att den trifwes
äfwen på torrare och magrare jordmoner, samt att den kan ofta och lätt afbetas utan
skada ... och finnes frö deraf att tillgå i huru stora qwantiteter som helst i Hr Janssons
fröhandel i Götheborg".
Den bättre varaktigheten hos skogsklöverjämfört med den hos rödklöver har man
sökt ta tillvara och Merker (J 986) lyckades under åren I 983-1985 attframställa de
första hybriderna mellan dessa båda arter. Tanken är att genom återkorsning med
rödklöver öka dess uthållighet.
Överste Heldenhjelm ( 1813) i Stockholms län hade en särskild erfarenhet: "Att blanda
lika mycket pimpinell, (Poterium sanguisorba) till klöfwer-fröet, åt det land man äm
nar för koma, är nyttigt, emedan pimpinell är mycket mjölk-ökande".
En intressant invente1ing gjordes år 1850 av "de i wissa trakter af Gott/ands Län od
lade Sädesslag, samt Ängs-, Köks- och Fabriks-wäxter", totalt 108 arter - dock inga
gräs - i och omkring Visby, Havdhem och Östergam. Uppgifterna om vallbaljväxterna
återges här (Anonym, 1850 d):
Art

Visby

Förekomst i odling
Havdhem
På spridda ställen

Rödklöver

Alhnän

Alsikeklöver

Nästan okänd nästan som odlad
Misslyckad
Odlad av en och
annan - nästan som
odlad
"
Odlad av en och
annan - försökt, ej
misslyckad, men
övergiven

Gullusem
Blålusern

Esparsett

Il

"

,,

Östergarn
På spridda ställen trivs väl odlad
På spridda ställen vild

,,
Okänd

,,

I Visby- området var odlingen av val/baljväxter mer utvecklad än i Havdhem och
Östergarn. Runt Visby hade rödklöver slagit igenom och en och annan odlade alsi
keklöver och gullusern. Däremot var det ute med blålusern och esparsett.
Foderodlingen i Norrland beskrevs på 1860-talet av professor Johan Arrhenius
(1867), sedan några år Lantbruksakademiens sekreterare. Det var fortfarande vanligt
att där låta åkern växa igen utan insådd, sedan den "tröttnat" på att bära korn. Detta
ledde till stark utveckling av ogr äs och först fjärde året tog tuvtåtel och brunven över.
Han hade dock sett anlagd alsikeklöver och timotej, som gett "de vackraste och bör
digaste vallar . .. vid Torps prestgård i Medelpad, vid Ope lantbruksskola i Jemtland,
vid Holms säteri samt vid H ammars lantbruksskola i Westernorrlands län, vid
Yttertafle och vid Afva lantbruksskolor i Westerbottens och i Norrbottens län, samt
på någr a andra ställen uti de norra länen . . . och vi tillägga ... att man i södra och
mellersta Sverige får söka efter sådana vallar, af denna utomordentliga bördighet som
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den hvilken i allmänhet utmärker gräsvallarna i de norra länen . . . Rödklöfvern . . .
passar ej för Norrland, såsom osäker och lätt gående ut under vintrarna. Men alsike
klöfvern lämpar sig här så mycket bättre till odling, och när man använder denna och
timothej till insåningarne, samt derj emte härtill begagnar "hömolla" d. v. s. det höfrö s
om man i ladorna insamlat efter ortens vilda grässlag, så erhållas vallar af utomor
dentlig både frodighet och uthållighet. I samma mån som de främmande insådda fo
derslagen gå ut, taga de till orten förut hörande in platsen, och det är icke ovanligt, att
gräsvallar som icke eller endast skonsamt betats, i Norrland stått både ett och två tio
tal af år ja till och med längre . . . Foderväxtodlingen måste jemte ladugårdsskötseln
o ch en ordnad mejerihushållning blifva hufvudsaken för det norrländska landtbru
ket" . - Arrhenius ' iakttagelser stämmer i stort med dem som Hagsand & Thörn
(i 960) och Thörn (i 967) gjorde I 00 år senare.

8. 1 4. 2

Frö bl andningar

Här skall endast ges några exemp el på och inte någon uttömmande jämförelse mellan
tillämpade fröblandningar. Ekenstam i Gusum, Östergötlands län, var bland de första
att ställa förslag för tre olika marktyper (Anonym, 1 83 8 a; 1 84 1 a):
Lerblandad Jord

Kg/ha

Kärrjord

Kg/ha

Sandjord

Kg/ha

11
11
ll
8
41

Luddtåtel
Timotej
Tuvtåtel

10
12
9

Knylhavre

43

Hundäxing
Timotej
Ängssvingel
Alsikeklöver
Totalt

31

43

Han hade inte med rödklöver i någon av blandningarna, utan föredrog alsikeklöver
och blandade in lika delar av timotej, hundäxing och ängssvingel för lerjord - för
gräsen nästan ett drag som skulle övervägas i dag. På kärrjorden var hans arter i
tiden och likaså knylhavre på sandjorden, men av dessa arter har bara timo tej över
levt.
Schmidt ( 1 849) på Partille i Göteborgs och Bohus län använde följande vallfröbland
ning:
Omräknat i kg/ha

A rter
Röd.klöver
Vitklöver
Timotej
Eng. rajgräs
Totalt

8,6
1 ,3
4, 3
4,3
1 8,5

Mo t bakgrund av tidens åsikter om enskilda arter och Dicksons satsning på rödklö
verfrö är det ändå intressant att se att engelskt rajgräs ingick med lika sto r andel
som timotej. Aven detta har ett modernt drag. Kanske var Schmidt inspirerad av
Storbritannien och Danmark?
I Kalmar och Blekinge län föreslogs följande blandning vid foderodling (Anonym,
1 854):
Frös/ag
Rödklöver
Vitklöver
Timotej

Skålpundltunnland

=Kg/ha

16
4
10

14
3
9
83

I detta fall var det en enkel blandning. Troligen kom vitklöver med som en lämplig
betesväxt efter höskörden.
Möller i Västmanlands län föreslog på 1 8 5 0-talet fröblandningar till åtta marktyper, i
regel med tre-fyra växtslag per blandning. För säkerhets skull ville han dock alltid
lägga till fem skålpund timotejfrö per tunnland (= 4- 5 kg/ha), om "ett eller annat frö
slag wid inköpet icke har grobara frön" . Ett p ar exempel på hans blandningar återges
här:
För fet lerjord, högländ mark
Skålpund/tunnland
A rt
Hundäxing
Ängsgröe
Ängssvingel
Skogsklöver
Totalt

8
4
6
3
21

För högländ sand
Kg/ha A rt
Skålpundltunnland
7
3
5
3
18

Fårsvingel
Kruståtel
Vårbrodd
Holländsk vitklöver

Kg/ha

5
5
2
3
15

4
4
2
3
13

För priser hänvisades till "H: rr Remahl och Planthober, i huset N : o 5 9 å Komhamn i
Stockhohn" (Möller, 1 85 5 ; Lorichs, 1 9 1 5 ). - Här framträdde skogsklöver i stället för
rödklöver i blandningen för lerjord. Troligen var man påverkad av Atthm Y oung, som
"sätter denna främst af alla, och påstår att den ger både bättre mjölk och smör, och att
kreaturen icke af detta slag befara trumsjukan" ( enligt Billberg & Swartz, I 8 1 2).
Ängsgröe var väl med för att hj älp a upp betet efter höskörden. För sandjorden valde
han tåliga växtslag och var troligen påverkad av intryck av torra ängar med naturliga
inslag av de tre grä sarter han föreslog. Numera har kruståtel och vårbrodd inte läng
re några anhängare bland val/anläggare, men den senare arten fanns kvar i förslag
tillfröblandningar ännu i början av 1900-talet.
I Örebro län presenterade länsagronomen Nyberg omkring år 1 860 sina förslag.
Några exempel återges här, omräknade i kg/ha:
På sryv lerjord
Kg/ha
Art
Ängskavle 0,9
Knylhavre 1, 7
Ängsgröe
1 ,3
Timotej
6,0
Ängssvingel 2, 1
Rödklöver 2,6
Alsikeklöver 1 ,3
Skogsklöver 2, 1
Vitklöver 0,9
Summa

1 8,9

På lätt/era
Art
Kg/ha
Vårbrodd 0 , 4
Hundäxing 2,6
Ängssvingel 1 , 3
Timotej
6,8
Knylhavre 1 ,3
Rödklöver 1 , 7
Alsikeklöver 1 , 3
Skogsklöver 1 ,3
Alsikeklöver 0,9
Vitklöver O 9
1 8, 5

På sandjord
Art
Kg/ha

På dyjord
A rt
Kg/ha

Rödven
1 ,3
Luddtåtel 2, 1
Fårsvingel 0,4
Vårbrodd 0,4
Rödsvingel 2, 1
1 3 ,8
Timotej
Knylhavre 1 , 7
Skogsklöver 1 , 7

Krypven
Luddtåtel
Timotej
Skogsklöver
Alsikeklöver
Vitklöver

23,5

1,3
3,0
5,5
1 ,7
1 ,7
0,9

1 4, 1

Hans fröblandninga r var artrika, vilket senare blev vanligt och kulminerade i början
av vårt århundrade. Han hade som synes en förkärlek för skogsklöver, som förekom i
samtliga förslag och det var kanske litet nymodigt med ängssvingel i blandningarna
för lerjord och rödsvingel på sandjord.
Statsagronom A. Jonsson ( 1 85 5 ) rekommenderade för Västernorrlands län följande
fröer för sådd på mossar eller myrar:
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Art

Skålpundltunnl

Timotej
Vitklöver
Luddtåtel
Ängskavle
Rörflen
Strandsvingel

= Kg/ha

10
3, 5
2
2
3 ,5
2

12
4
2
2
4
2

Rödklöver passade ju inte på den mark, som här avsågs, och i övrigt var det en rad
växts/ag, som vid denna tid rekommenderats för fuktigajordar.

I Västerbottens län föreslog Unander ( 1 86 1 b) följande blandningar för torra resp·.
fuktiga marker:
För sandig och mera torr
än fuktig jordmån

På mera fuktig
än torr jord

Timotej*
Fårsvingel (fårgräs)
Rödsvingel
Ängsgröe
Fioringräs (krypven)
Vårbrodd

Ängståtel ( tuvtåtel)
Ängskavle
Ängssvingel
Rödklöver {röd väppling)
Vitklöver
Fågelvicker (= kråkvicker, hinna)

* "Den som odlar timotej kan afsätta ett stycke af landet hwarpå han låter timotejen
gå till frö, binder sedan ihop den skurna timotejen i kärfwar och tröskar ur honom. Af
få grässlag hemtas frö så lätt som aftimotej".
Här kom krypven åter till heders, denna gång på litet torrare marker, vilket kanske
förvånar. Kråkvicker är ju fortfarande ett rätt naturligt inslag i äldre vallar i Väs
terbotten, så det är intressant att han hade med denna art i blandningen för de fukti
gare lägena. I övrigt var komponenterna rätt mycket i tiden.

8 . 1 4. 3

Naturhö

Slutligen skall här ges litet balans genom att ställa den nya tidens förändringar mot det
traditionella. Ett exempel kan tas från Stora Kopparbergs län, som hade vitt skilda
förutsättningar för sitt jordbruk. Den ovan kommenterade sockenrapporten från He
demora år 1 844 vittnade ju om stora förändringar (Heurstadius, 1 845), men de måste
ses i relief mot den samtida rapporten från skogsbygden runt Orsa: "Höfångsten hem
tas till 4/5 från så kallad köl- slog på 3 , 4 å 5 mils afstånd från Socknens bebyggda del.
Dessa kölslogar bestå dels af å- och bäckstränder, som lemna ett till sin beskaffenhet
temligen godt och närande foder, dels ock af egentliga myror, kärr och sidländta trak
ter på bergens sluttningar bevux.ne med ett magert och för kreaturen föga smakligt
och närande hö. Den öfriga hötillgången erhålles dels i fäbodame dels hem p å bygden
af naturliga ängar och ett eller annat mindre fält hvarå gräsfrö blifwit sått" (Robsahm
et al., 1 844).
Landshövding A. Wasell ( 1 8 1 8) i Jämtlands län gick som flera ledande personer i
andra norrländska län emot fäbodhållningen och ansåg, att koma skulle hållas
hemmavid. Han visade handfast fördelarna genom "sommargödselns begagnande för
Åkern och Angen . . . Om . . . 2 mälingar [= 2 ar] . . . Slåtte-vall, som . . . besås med frön af
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godt Hårdvalls-Hö, gifva . . . 5, 6 till 8 års . . . kraftfullt Hö, alltid godt och med ringa
arbete inbergadt å Hemägome, måtte hvar hushållare erkänna alldraminst två gånger
mer värdt, än Starr eller annat dåligt Skogsfoder, hvilket upptager ganska kostsamt
arbete till afslående, ansning och hem.forslande, är alltid utblandadt med en mängd
Mossa, qvistar och dylikt odugligt skräp ; samt icke sällan, genom obenägen väderlek,
blir p å de blöta och skogvuxna ängame alldeles förskämdt, följaktligen skadligt för
kreaturen, som tvingade af hungren nödgas äta deraf och vinna ej annat, än bukfylla,
vantrefuad och sjukdomar". Tre lass vallhö svarade i värde mot minst sex lass myrhö.

Figur 1 7. Hässlebrodd (Milium effusum). "Luktgräset är väl icke, såsom ett utmärkt Jodergräs,
allmänt föreslagit ibland hushå/lsväxterna, men förtjenar visserligen att blifva det, ty
boskapen äter det b egärligt" (Palmstruch & Quensel, 1804).
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Det gjordes som nämnts tidiga framsteg i Östersunds-bygden, men de naturliga förut
sättningarna i Härjedalen var annorlunda: "Några större odlade hem-ängar finnas icke,
utan berga hemmansägarne sitt hö, dels å de i skogame kringspridda myror ...
gifwande blott et mustlöst stanfoder . . . dels å mera gifwande slått-lägenheter, som
finnas i fjälltrakterne, der hemmansägarne hela sommaren beta sina kreatur, och
jemwäl samla den mossa, som utgör et stort bidrag til den myckna boskapens under
hållande öfwer wintern" (Poignant, 1825).
I Västerbottens län angav lagman A. M. Kjellerstedt ( 1829), att en betydlig del av hö
skörden i Lövånger kom från ängen, "men, utom det en del foder erhålles genom det
vexelbruk, som idkas, ... vinnes fodertillgång för de fattigare genom samling afRehn
mossa, och i sednare tider har äfven kunnat hemtas nytta afvatten-aftappningar och
stränders vattnande, hvarigenom någon ersättning i en del byar vunnits,för den
minskning i hö-afkomst, som utvexta och nu mer mosslupna ängar fått vidkännas".
De vanligaste och bästa bland de "vilda gräs och örter, som tjena till Boskapens föda
vinter- och sommartid" nämndes i ordning:
Laka.I

Latinskt namn

Svenskt namn
Dåtida
Nutida

På bördiga
och hög
länta ställen

Milium
Agrostis
Trifolium repens et pratense
Vicia cracca
Carex
Equisetum fluviatile
Triglochin palustre
Arundo phragmites

Hässlebrodd
Miliogräs
Hwen
Ven
Väppling
Vit- resp. rödklöver
Kråkvicker
Kråkvicker
Starr
Starr
Fräkne
Dyfräken
Kärrsälting
Sälting
Rör eller vass Vass

Även till
en större
del

"jemte flera dels på marken, dels ock i Sjöar och Måssar befintliga örter och gräsvex
ter".
Från Norrbottens län anmäldes på 1840-talet att 2/3 av höet i ÖVerkalix kom från
odlad och resten från naturlig äng. Mulbetet var förmånligt och närbeläget (Bergman,
1 845). I Nedertorneå och Carl Gustafs socken fanns 507 tunnland åker och 1.861
tunnland äng. Om ängarna skrevs: "Hwad bördigheten ankommer, så kan deremot ej
särdeles anmärkas, synnerligen med dem som å Holmar och wid Torneå Elfs och
andra A- och Bäckstränder äro belägna, hwarest ängswäxter afkastar betydligt, hwar
emot de byar, såsom Korpikylä, Kuckola, Nickala, Säiwits, Keräsjoki, och Lappträsk,
hwilka i allmänhet till större delen äro innehafware af ny upptagna ängar, bördigheten
af dem är ej särdeles stor, i synnerhet då mycket torra somrar inträffa". Mulbetet var
"högst dåligt i de flesta byar" (Krook, 1846).
På dessa nordliga breddgrader var det svårt att med tillgängligt handelsfrö fram
bringa växtbestånd, som överträffade de laka.la. De vilda växtslagen hade dessutom
hög kvalitet enligt undersökningar, som gjordes på 1890-talet av Kellgren och Nilson
( 1 895) vid Lantbruksakademiens Experimentalfält:
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