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En viktig uppgift för Mosskulturföreningen
var att utveckla de odlingssystem och växt-

{öljder, sorn rar optimala för torvjordar De

olika odlingsbetingelserna på fastmarks- rc-

spektive torvjord inverkade naturligtvis ock-

så på \,alet av växtslag och sorter I de flesta

växtslag framstållde fiirådlingsföretagen ett
omfattancle material, som sedan provades

under olika odlingsbetingelser. De generella

kraven på rnossodlingens r'äxtslag och sort-

material vad gäller agronomiska egenskaper

var, förlrtom hög avkastning och god kvali-

tet, exempelvis snabb utveckling och tidig
avmognad. I synnerhet var en snabb utveck-

ling fiån sådd till skördemognad en viktig
karaktär på torrjordar i norra och mellersta

Sverige. Vidare var vårfroster vanligt före-
kommande varför Iiosttolerans var en viktig
sortegcnskap liksom en stabil och jämn
skörd oberoende av årsmånsvariationen, det

vill säga odlingssäkerhet.
I detta avsnitt kommer fiirst växtföräd-

lingsföretagens målsättning och verksamhet

under slutet av 1800-talet och början av

1900-talet att behandlas, och sedan diskute-

ras hur man lyckades med målsättningen att
frarnstålla sortmaterial som var lämpade för
odling på tor-vjordar och om mossodlingen

var lönsam.

Karnnl9

Växtförädling och
sortframställning
Behovet av ett bättre sortmaterial var påtag-

ligt då det under slutet av 1800-talet ställdes

krav på högre avkastning och odlingssäker-
het. Omkring år l870 började man impor-
tera högavkastande, utländska sorter. Från

Tyskland importerades sorter av råg och hav-

re samt från England höstvetesorter De var

alla högre avkastande än de svenska lantsor-

terna, mel i vissa avseenden dåligt anpassa-

de till i'årt klimat. I och med att vallodlingen
tog lart i samband med övergången till våx-

elbruk och användandet av handelsgödsel
blev r'allvåxter, som klöver och grås, en allt
viktigare del av våxtslagen. Odling av foder-

rotfrukter blev ett betydande inslag i värtfölj-
den, når arealen ökade i samband med ett
iikat intresse för miölkproduktion under slu-

tet av 11100-talet.r Sockerbetsodling utökades

kraftigt på 1880talet, då spannmålspriserna
föll och man försökte Iinna nya alternativ till
stråsädesodling.': Några av de orsaker som låg

till grund för att en målinriktad våxdörådling
påbörjades i vårt land var en ökad import av

utlåndskt sortmaterial, utsådets ibland bris-

tande Lvalitrt och introduktiun ar nla grö-

dor som skulle anPassas till vårt klimat
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Nedan nåmns enbart de svenska våxtför-
ådlinusföretag, som har framställt sorter av
de växtslag som har haft betydelse för od-
ling på torrjord.

Weibulls ho hns Växtfiirtidli.n gs anstalt i
Landskrona
Företaget Weibullsholms Växtförädlingsan-
stalt, Sveriges åldsta utsädesföretag, grunda-

des år 1870 av sjökaptenen och lantbruka-
ren \4'alfrid \4-eibrrll. \erksamhetrn var i

början inriktad på att liamställa högkvalita-
tivt frö av foderrotfrukter. Walfrid Weibull
hävdade nämligen att det svaga utbytet av
boskapsskötseln i Sverige till stor del berod-
de på bristande tillgång på "saftfbder" un-
der vinterhalr'året. Ett högre utnytqjande av
foderrotfrukter skulle förbättra situationen.3

Figur 9:1
lörelogel l4'. trVeibulls i
Landslirona illut lrerarle år,
hok, som utAom lrån 1904
hår risas amslaget till 1911
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uppsat.r4 odlingsråd och b?.
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I en prislista år 1870 utbjöds "hemmaodlat
foderbets- och morotsfrö" till allmänheten.
Walfrid Weibull stråvade efter att det frö
som salubjöds skulle ha bästa möjliga kvali-
ret. Han experimenterade flitigt lör att pro-
ducera för vårt klimat lämpliga, härdiga sor-

ter av god kvalitet, som gav säkert ut\te.
Vid sekelskiftet 1900-01 vidgades förädlings-
arbetet till att också omfatta höstvete och
vinterkorn. År 1905 inrättades ett laborato-
rium för torrämnes- och sockerhaltsbestäm-
ningar och året dårpå en frökontrollavdel-
ning. År 1907 anstålldes Birger Kajanus.
Han blev ledare för ett starkt utökat föräd-
lingsarbete av rotfi-ukter baserat på korsnings-
förådling. Som ett resultat av detta förädlings-
arbete marknadsfördes exempelvis foder-
sockerbetan Regia, kålrötterna Balder och
Oden samt rovan Immuna.a Birger Kajanus
fick också ansvaret för den förädling av vall-
växter, som gräs och klöver, och övriga balj-
viixter som påbörjades 1908. Ar 1909 starta-
des förådling av ärter och 1911 vårsåd, höst-
råg och potatis. Den första marknadsförda
stråsådessorten var Weibulls sexradiga höst-
korn ( 1911), följt av höstvetet Iduna ( 1912)
och Stormråg (1920). Under perioden 1910

till 1920 marknadsfördes också egna foder-
våxter, år 1916 timotejsorten Freja, hundäx-
ingen Minerva, ängssvingeln Pyramid och
foderärten Monopol.5

Grunden till det framgångsrika föräd-
lingsarbete och de stom insatser som Weibulls-
holms förådlingsanstalt har gjort för svenskt
jordbruk grundar sig till stor del på de pion-
järarbeten som utfördes av Walfrid, Walter
och Harry Weibull.

Saeriges Utsädesförening i Saa'Iöa
På initiativ av godsågare B. Welinder och fri-
herre F.G. Gyllenkrook bildades år 1886
"Sydsvenska föreningen för odling och för-
ådling av utsäde". Enligt stadgarna skulle
föreningen "inom sitt område verka för od-
ling och utveckling av förbättrade sädesslag

och frösorter och denna odling_s tillgodo-
görande i inland och utland."o I Orebro bil-
dades 1889 Mellersta Sveriges Utsådesfören-
ing och 1892 slogs de båda föreningarna

samman och antog namnet Sveriges Utsädes
förening. I891 bildades Allmånna Svenska
Utsädesbolaget, som hade till uppgift att upp
föröka och marknadsföra de sorter som togs

fram av Sveriges Utsådesförening. De första
åren inriktades arbetena vid Utsädesfören-
ingen hurudsakligen på de självbefruktande
växtslagen vete, korn, havre och trindsäd.
År 1901 påbörjades förädlingsarbetet i råg
samt 1904 i potatis och vallvåxter. Förådling-
en av rodrukter började ganska tidigt, men
inte av Utsädesföreningen utan av Utsädes-
bolaget. År 1909 övertog emellertid Usädes-
föreningen anwaret för rofinktsförådlingen.t
De tre första årtiondena inriktades föräd-
lingen av stråsåd i första hand på att höja
avkastningen och öka odlingssåkerheten ge-

nom att förbättra vinterhärdigheten, öka
stråstyrkan och förbättra motståndskraften
motsjukdomar. I böian av 19OGtalet aktuali-
serades också behovet av att förbättra k\zli-
tetsegenskapeq som proteink\,älitet hos vete,

slårkelsehalt hos potatis och fodervärde hos
vallväxter. Kemiska analyser tog fart då den
n1a institutionsbyggnaden togs i bruk år 1908.

Det stod tidigt klart för ledningen att det
inte var möjligt att vid huvudanstalten i Sva-

löv framstålla sorter som var lämpade för
hela landet. Den första filialen låg i Orebro,
som en följd av föreningarnas sammanslag-
ning 1892. Filialen flyttade emellertid till
Ultuna år 1897. Sedan följde filialerna i Lu-
leå (1906), Linköping (1914) och Lidköpings-
tmkten (1914), vilken senare lokaliserades
till Skara (1919). Utbyggnaden av filialsy-
stemet fortsatte och under åren i917-21 till-
kom filialen i Västemorrland (1917), Vårrn-
land och Jämtland (1918) samt i Kalmar
( 1921 ) . Under filialerrras första tid fungerade
de närmast som 5tationer lör sortprovning.
men de frck efterhand överta rollen som föt-
ådlingscentra för respektive område.3 Om
Weibullsholm var mycket framstående inom
rotfruktsförädling under perioden 1870-
1920, var Sveriges Utsådesförening under
samma period dominerande inom stråsådes-

förädlingen. Här skall endast nåmnas den
första sorten i de viktslag som var viktiga för
odling på tor-vjord. Havre: vit borstlös Prob-
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steierhavre (1897), svart tatarisk Pl1'rnhar'T e

( 1898); Tvåradskorn: Printice och Plynage
(1893); Sexradskorn: Jättesexradskorn
(1901);Råg: Sliimnåg ( 1913);Foderiirt Gröp
(1907); Rödklöver: Medeltidig (1913); Timo-
tej: Primus (1914); Hundäxing: Skandia
(1914); Angssvingel: Svalöfs sena (1917).s

Tack vare ett utbyggt filialsystem och pi-
onjärarbeten inte minst av Hjalmar Nilsson
och Herman Nilsson-Ehle blev verksamhe-

x{ra }r1,4 - a${u lllosln . rsi.t r.l.r

ten vid Sveriges Utsådesförening framgångs-
rik både nationellt och internationellt.

Algot Hobnberg U Söner
Utsädesföretaget, belåget vid Fiskeby intill
Norrköping, var ett av de absolut åldsta i
Sverige och grundades redan år 1822 av
Pehr Holmberg. Det var sonsonen Algot
Holmberg, som efter studier i udandet, lade
grunden till företagets framtida verksamhet.

Figur 9:2
Inte långt från Landtkrona,
'i S\aW huterade Weibulk
konhunmt p å maxknad.en,
A mAnna S enska Uttiidet
bolaget, som äaen det u-tga1)

kostsamma kataloger, Aaen
här avbild.as 1914 års upp
laga. Katalogen innehdll m
presmtation a n)a och
salufhila sorter :tamt olika
speci,alartihla.
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Från år 1891 specialiserade sig företaget på
produktion och försåljning av utsåde, be-
lannde av östgötska och mellansvenska lokal-
sorter av foderrotfrukter och vallbalväxter,
senare tillkom också potatis, samt olje- och
proteinvåxter. Sortmaterialet omfattade
bland annat Göta kålrot. som hårstammade
ur den sedan gammalt. lokalt odlade "ösr-

göta kålrot". Andra sorter som lanserades
under perioden 1870-1920 var exempelvis
vårkornet Ostgöta Flättring och rödklövern
Ostgöta sen.ro

Fröhandekfc;retag
Förutom våxtförädlingsföretagen fanns en
låg rad företag som inte hade någon egen
viixtförädling, men som salubjöd frö avjord-
bruksväxter. För att endast nämna några: O.
Norrmans Fröhandel i Malmö och Lund,
Attiebolaget Fröodlingens Fröhandel i Gö-
teborg, Linköpings Fröhandel, Axel Ljung-
dahls Fröhandel i Eskilstuna, AB Enköpings
Trädskola & Fröhandel och Västernorrlands
Låns Tiädgårdsförening i Hårnösand.

Växtförädlin gsmetodik
Innan våxtförädlingen startade utnytgades
åkern framför allt till stråsådesodling, me-
dan foder till djuren hämtades från ängen.
Av stråsäd odlades mest gamla sorter, som
var lokalt anpassade till en viss bygd, så kall-
Iade lantsorter. Exempel på sådana lantsorter
är Upplands lantvete, Ostgöta gråråg och
Gorländskt lantkorn.rr Lanborterna lar inte
som dagens sorter enhetliga och konstanta
utan varierade i olika egenskaper och ut-
gjorde blandningar av olika qper- en värde-
full variation som kom att utnytuas i vi\tför-
ådlingsarbetet.

Växten. reproduktionssätt bestäm mer i

hög grad den förådlingsstrategi som har an-
vänts för att framstålla sorter av ett visst växt-
slag. Hos sjålvbefruktande växtslag, som
vete, korn och havre, pollineras blommorna
av det egna pollenet och i allmänhet utan
att blommorna öppnar sig. Av dessa växtslag
kan man därför framställa mycket enhediga
sorter IIos korsbefi-uktande växtslag, som

råg, många gräs, klöver och lusern, överförs
däremot pollenet från en planta till en an-
nan genom insektpollinering eller av vinden.
Ett \,äkånt fenomen år att "rågen ryker", som
innebär att pollen släpps från de uthängan-
de ståndarna och transporteras med vinden
till omgivande rågblommor. Korsbefruktan-
de våxter har ofta något slag av självsterili-
tetssystem, som hindrar det egna pollenet
att våxa ned och befiukta äggcellen.

Våxtfrhädling aa sj ålubefruktande
aäxhlag
De för:idlingsstrategier som anvåndes för att
framstålla sorter av sjålvbefruktande vilxtslag
var fram till 1920 dels massurval dels pedi-
greemetoden och kombinationsförädling.

Massurr al. När våxtförädlingsarbetena
påbörjades var sortframställningen anpas-
sad till Darwins teorier. det vill säga att ge-
nom upprepat urval förbättra en sors egen-
skaper Man gjorde ur-val i heterogena lant-
sorter genom att plocka bort plantor med
ofördelaktiga egenskaper och awikande ty-
per (negativt massurval) eller genom att
vålja ut ett antal vackra plantor (positivt
massurval), som man sedan förökade. Detta
upprepade massurval medlörde en viss ren-
odling av lantsorterna, men gav inte de stora
framsteg i självbefruktande växtslag som
man hade förvåntat sig. Exempelvis konsta-
terade Hjalmar Nilsson, föreståndare för
Sveriges Utsädesförening, under 1890-talet
att ett massurval under sex generationer inte
hade lett till någon större framgång.l2 Egen-
skaper som ett st)'vare strå i det stråsvaga
Chevalierkornet hade inte uppnåtts, då man
ånnu inte var medveten om skillnaden av att
göra massurval i självbefruktande jämfört
med korsbefruktande växtslag.

Pedigreemetoden. Redan 1890 började tre
förädlare i Svalöv med individurval för att
lösa upp ol.h \ludera den rariation som
fanns i de gamla lantsorterna. Arbetetvisade
att de utvalda linjerna var enhetliga och
konstanta, Hjalmar Nilsson utvecklade en
förådlingsmetodik som gick ut på planturval
och avkommebedömning.r2 En principskiss
på hur denna förädling gick till enligt pedi-
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greemetoden visas och beskrivs i diagram
9: l. Pedigreeurval i de gamla lantsorterna
ledde till betydande förädlingsframsteg,
som exempel kan nämnas Gullkorn ur lant-
korn från Godand, samt hawesorterna Guld-
regn och Segel som hårstammade från vipp-
urval gjorda 1892 ur Miltonhavre.rs Den
ör'ervägande delen av det stråsådesmaterial
som prorades på Mosskulturföreningens för-
söksstation vid Flahult under 1900-talet ut-
gjordes av svenskförädlade pedigreesorter tr

KombinationsJiiriid,ling Genom att utgå från
lantsorterna "valde" man låmpliga typer ur
den befintliga variation som förekom. Ge-
nom en planmässig korsningsförädling kun-

de man sammanföra agronon.fskt goda egen-
skaper från olika föräldrasorter och dårmed
göra ytterliggare framsteg. Hur sedan selek-
tion i hybridmaterialet går till framsår av
och beskrivs i diagram 9:2. Aven om kors-
ningsförådling påbörjades i början av 1900-
talet, skulle det dröja till 1910-talet innan
någon sort marknadsfördes, men sannolikt
provades dessa tidigare på Mosskulturfören-
ingens försöksstation vid Flahult. Exempel-
vis var Svalövs svarthavre Klock II troligen
en spontan korsning mellan Guldregn och
Klock I. Ur korsningen Klock II och Stormo-
gul, som gjordes av Nilsson-Ehle, marknads-
fördes svarthavresorten Klock III år 1917.
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Avkommebedömning
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Avkommebedömning
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Diagram 9:1
Ped,igrezmet\dm tar eD firiitllingsmaod, fti själabefruktade äxlslag såsom havre och horn. Ursprungsmaterialet, som

åIminstone till att böia med utgjordc en lanhort, såddes ut i ell glest bestånd, (Gll."Blantl ,12 znshilda flnnluna
giorde ma.n unrrl, shörlad"e frö aa d.e båsla, som såd.dcs ut nästa orl,lingssåsong (G2). Anyo gjnftl?\ PIt ryll pla nl uruol
o.h Jrö skiidades phmtait Efter par generationers plantunral pmaade man a1:tkastningsfjrmågan i jdtnJiiantb Jihsöh
(G4). När aukomman tar enheLlig, hade hög aakastningsförmåga och tar odlingsuianl, marhnadsfid.es någon au de

bfuta knj?.ma. som en n) sart.
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Weibullssorten Ekohavre var resultatet av en
korsning mellan Culdregn uch Leulewil/er
Gelbhaferlr

Förädling au horsbefruktarule atixtslag
MassuruaL Många växtslag, som råg, åtskil-
liga vallgräs, rödklöver och rova, har olika
system att gynna korsbefruktning, det vill
säga hindra sj ålvbefruktning och gynna
överföring av pollen från en planta till en
annan. Genom denna korsbefruktning får
varje planta i en population en unik kombi-
nation av arvsanlag (genotyp), som till en
viss grad skiljer sig från alla andra Plantors
genuppsättning i populationen. I en popu-
lation, som beslår av en rad olika genotyper,
kan man bedriva urval så att man gynnar de
agronomiskt fördelaktiga genotyperna. Ex-
empel på effekten av upprepat massurval år
förbåttrad sjukdomsresistens och ökad vin-
terhärdighet hos rödklöver samt höjning av

oljehalten i vitsenap. Hundåxingsorten
Skandia är ett resultat av ett sådant massur-
ral. rOfia är der dock önsLrärt att göra en
avkommebedömning av de utvalda plantor-

P
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na, en familjeförädling, se diagram 9:3. Hos
rotfrukter, som rova och foderbeta, har man
möjlighet att studera plantutveckling och
rotform det första året, för att nästa år plan-
tera ut rötter av de bästa genotyperna och
sedan skörda frö. Ett utmärkt exempel På
denna förädlingsmetodik är Weibulls fram-
gångsrika arbeten med rodrukter. I 1914 års

årsbok redogör Iörädlaren C. Hallqvist för
den förädlingsmetod som anvåndes vid Wei-
bullsholm, nämlige n familjeförädling. Ge-

nom individ- eller familjeurval i äldre sorter
förådlades nya eliter av bland annat foder-
betan Cylinder Barres och rovan Tellus Bort-
felder.rt

Kombinations- eller horsningsf)rädkng Mänga
av våra växslag har cn gång uppkommit ge-

nom spontana korsningar mellan två arter,
exempelvis kålrot och raps, som båda har en
genuppsåttning från kål och en från rova.]3

En av människan skapad artkorsning år Zi-
tinle, sor... är en hybrid mellan råg och vete.

På Weibullsholm började man tidigt att ar-
beta med korsningsförädling i rotfrukter.re
Kajanus skriver i en uppsats 1914: "Bastard-

X Korsning mellan utuålde föräldrar

a Korsningspopulation

f] Urvaläv enskilda plantor

VZ Avkastningsfötsök

etc. omkring 200 parceller av vilke 15-20 o/o testas vidare.

Fa

F3

Fr

F5

Diagram 9:2
KoÄhinati.ons- ellrr korsningsJöräd,ling. Primärt horsades k:å fiåldlliorter el.larförä.lkngtknjer. KnrsningsJröet sås

ut och fröel skönl,as (F,). Deua Irö bil.d.ar nAsla generations population (Fr). A a !"lnnt|r shinlas enshilt och sås ul
pl&nl;it i nåsta genfiation (F). I de b(ista FJ liniema görs Pkmturual och Jrö från dessa plantor skiirdoÅ och sås ut
^i 

nästa genaatiin (It.r). Förnyat plantunal gö'l till man urynått en enhetlig aahomma. Aahastning och orllings-

arde proaas i jämförandz Ji;rsök och den båsta ulgt;r basen fi en n) sort.
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Lantsort Ursprungsmaterial

Fröplantor

Rötter
Familjeurval
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ering affoderrotfrukter har å Weibullsholm
utförts i rätt stor omfatming sedan år 1907.
Därvid har korsningar företagits mellan oli-
ka foderbetor, mellan foderbetor och socker-
betor, mellan olika rovor, mellan olika kål-
rötter samt mellan rovor och kålrötter"2o.

Urval i korsningspopulationer resultera-
de exempelvis i fodersockerbetan Regia,
kålrötterna Balder och Oden samt rovan
Immuna. Under 1920-talet och framåt kom
kombinationsförådling att bli den domine-
rande förädlingsmetoden.2l
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Mossodlingens växtslag
Under perioden 1886 till 1920 provades ett
stort antal växtslag för eventuell odling på
moss- och df ordar. Några exempel är årtr,,:ix-

ter som getväppling, kråkvicker och blodklö-
ver, ett stort anlal vallgräs, sädesslag som vete
samt grönsaker som spenat, kål och persil-

-ja.22 I början av Mosskulturföreningens verk-
samhet provades också ett stort antal udänd-
ska sorter, som dock i många fall inte visade
sig vara anpassade till vårt klimat, sårskilt
inte på småländska höglandet. De vaktslag
som redovisas nedan är alla viktiga och in-
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UU Fröproduktion
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gick i de flesta vixtföljdervid odling på torv-
jord.

Korn
Sädesslaget korn har odlats i Sverige sedan
bondestenåldern för cirka 6 000 år sedan.
Det är ett sjålvbefruktande växtslag, som an-
vänds dels till foder dels till malt vid bryg-
gandet av ö1, men förr i tiden var det mycket
vanligt att korn anvåndes till brödbakning
och grötkok. I mitten av 1800-talet var korn-
arealen 200 000 - 300 000 hektar, för att öka
kraftigt under 1950-talet och kulminera på
1980-talet, då arealen uppgick till 700 000
hektar23 Det finns två typer av korn nämli-
gen höstkorn, som knappast odlas utanför
Skåne, och vårkorn, som odlas i hela landet.
Sortmaterialet i vårkorn bntkar i sin tur in-
delas i tvårads- och sexradskorn. Sexradskor-
net har främst odlats i områden med en kort
vegetationsperiod och följaktligen har två-

radskorn dominerat i södra och mellersta
Sverige och sexradskorn i norra Sverige.

Aakastni,ng p å tontj ord.
Det har utförts ett antaljämförande avkast-

ningsförsök med korn i Mosskulturfören-
ingens regi. Är I9l.l redorisas ell lemåri8l
kornförsök på torvjord med både tvårads-
och sexradskorn.2a

Bland tvåradssorterna hade Plyrnagekom
den i särklass högsta avkastningen och Svan-

halskornet var tidigast med i genomsnitt 66
dagar från sådd till axgång. Alla sorterna av

sexradskorn var betydligt tidigare ån två-
radssorterna och lantsorten från Dalarna
uppnådde den högsta avkastningen följt av

Vårmlandskorn.
Ett annat försök startades år 1914 med två

kornsorters avkasming på tonjord.'?5
Den låga avkastningen 1914 berodde på

frost och torka och 1915 på svåra vårfroster.
Vårt att notera år att Gullkornet har en gans-

ka liten variation i kårnskörd (2 140-2 580
kg), medan den årsvisa variationen var be-
tydligt större hos sorten Primus (1 339-
2 258), det vill säga att Gullkornet inte bara
hade högre avkastning utan lar också betyd-
ligt odlingssäkrare än Primus.

J:imförande avkastningsförsök med olika kornsorter odlade på sandblandad toriod uder åren 1907 till I 9l I .

Antal Xärn- Telativ-
år sk6rd (kg) tal

Halm Dagar till
(kB) argång

Utsäde från

2-mdskorn
Plymage

Primus
Svanhals
Himalaja

&radskorn
fiiån mellan Sverige

från Vår'mland
från Dalarna
liånJämtland

orebro
Svalöv
S\al6v
S\alöv
Svalöv

Svalöv
Långbanshyttan
RåTlviK

östersund
Luleå

5

3
5

5
4

5
5
5
5

2 807
2 47a
2 581

2173
2 447

2 495

2 606

2706
2 544
2 435

5 098
5 076
,1687

4 556
5 246

5 017
5 636
4 878
4 568
4 011

62,4
61,6
58,4
57,4
55,8

109

96
100

9ti
95

91
101

105

99
94

70,0
76,8
71,4
66,4
86,0

Flraårigt försök med korn vid Flahult.

Kirnskörd (kg)/hektar
1914 1915 1916

Relarivtal Utkom år
1918

Primus I 536
cull 2 l 't3

r 339
2 ?30

2 258
2 580

1751
2 t10 2 213

1901
I 913

100

132
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Förädl;ing och sorter
Förådling av vårkorn började redan då Sve-

riges Utsädesförening bildades. Under de
första decennierna ägnades mycket tid åt
renodling av odlade lantsorter och stammar.
Svalövssorter dominerade marknaden efter-
som Weibullsholm inte startade vårkomför-
ådlingen förrän 1911. Hög kårnavkastning
var redan från början en viktig agronomisk
karaktär, men samtidigt betonade man vik-
ten av odlingssäkerhet. Med odlingssäkerhet
menas att en sort skall under såväl glmnsam-
ma som og)'nnsamma odlingsbetingelser ra
odlingsvärd och ge en hög,jämn avkastning.
En rik halmskörd var, till skillnad från dagens
förådlingsmål, betydelsefull. En god stråst1'r-

ka betonades också, men det fick helst inte
ske på bekostnad av strålängden. Under de
första åren var sortframställningen baserad
på massurval, men redan under 1890-talets
första hälft övergick man till linjeurr'al (pe-
digreemetoden). De första artificiella kors-
ningarna. som fick praktisk tillämpning.
gjordes redan 1908, men resulterade först
1926 i sorten Segerkorn.26

Höstkornförådlingen startade på Wei-
bullsholm den stränga vintern 1900-01, då
man i ett utvintrat höstkornfålt tog till vara
några överlevande plantor, Efter renodling
och uppförökning kunde man marknads-
föra Weibulls sexradiga höstkorn år 1911.
Det skulle dröja ända till 1927 innan Sveri-
ges Utsådesförening bö{ade med förädling
av höstkorn.2t

Några av de viktigaste kornsorterna vid
odling på dy- och tonjordar år följande.'!B

Vårkorn - tvårads
Svalövs Svenska Plymagekorn, som mark-
nadsfördes 1896, är en renodlad linje ur
svenskt Plymagekorn, som i sin tur härstam-
made från en gammal svensk stam av bred-
radigt tvåradskorn.

Sorten Prinsess, som marknadsfördes 1897,

r resultatet av ettunal år 1892 i sorten Prin-
tice, som ursprungligen kom från England,
men som via Danmark nådde Sverige.

Svanhals var ett urval i svenskt Plymage-
korn, som marknadsfördes 1899. Primus var
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ett annat un?l i svenskt Plymagekorn, som
utbjöds 1900.

Gullkom, som först benåmndes Perlkorn,
hade sitt ursprung i ett planturval i Got-
landskorn och förädlades enligt pedigree-
metoden. Urvalet gjordes redan 1897 och
sorten utbjöds till odling 1913. Efter Gull
kom ingen ny sort av tvåradskorn förrän
1925.

Vårkorn - sexrads
Svalöv sålde stammar av Svalövs Barbarossa
och SrzlövsJåtte, som båda kom ur Manchu-
riskt sexradskorn, samt Skånskt sexrads-
korn.

Vega utbjöds till odling 1920. Vega, som
var ett sexradskorn för odling i norra Sve-

rige, utgjorde ett urval i Brändökorn. Sor-
ten Vega framställdes vid Sveriges Utsädes-
förenings frlial i Luleå.

Inneb ar fiiräd.lingen någon
avkastningshQjning?
Baserat på dejämförande försöken har det
varit möiligt att sammanstålla den relativa
avkastningsökningen under åren 1907-18.

Diagrammet visar den relativa avkastning-
en hos tio kornsorter, som odlas ijämföran-
de försök på tonjord under åren 1907-18.
Medelavkastningen hos sorten Primus har
satts till 100 och staplarna visar respektive
sorts avkastning jåmfört med Primus.

Av tvåradssorterna är Prinsess (1897) den
första marknadsförda sorten i försöken och
den enda sort som har lägre avlastning är
Himalaja. Högst avkastning har Gull (1913)
och Svanhals (1899). Försöken visar att en
avkastningshöjning på ton'mosseodlingar är
att för-vånta i samband med introduktion av
nya förädlade kornsorter Utsädet av sex-
radskornet från mellersta Sverige (sort 6)
har enligt uppgift kommit från Svalöv, medan
de ör.riga sorterna troligtvis är lokalt odlade
stammar. Av dessa provade sexradskorn har
lantsorten från Dalarna den högsta avkast-
ningen med relativtalet 108 (åmfört med
100 för Primus).



Dipram 9:1_ 135

Relåtjv avkastning i korn

Relativ avkastning av tvårads- och sexradskorn
Ttåradshorn, sort 1-5
1. Princess
2. Svanhals
3. Primus

Råg
Rågen är ett korsbefruktande växtslag, som

i vårt land började odlas underjärnåldern.
På grund av sin anspråkslöshet och goda
vinterhärdighet var rågen långe det vikti-
gaste brödsädesslaget i Sverige - idag är det
vete. Odlingsarealen av råg var på 1880-talet

376 000 hektar, vilket mosvarar ungefär tolv
procent av åkerarealen, men har från 1920-

talet successivt minskat till 55 000 hektar på
1980-talet.:e

Avkastningsf örsök med rå9.
Avkåstningen redovisas i kg kärnskörd per hektar'

Sexradskorrr, Sort 6- 1 0
6. Mellansverige,Svalöv
7. Vårmland
8. Dalarna

4. Gull
5. Himalaja

9. Jämdand
10. Norrbotten

Axkastning på torujonl
Det är relativt få resultat avseende jåmfö-
rande avkastningsförsök med råg redovisade
i föreningens tidskrift. De här visade för-
söken pågick under åren 1906-11 på torv-
jord vid Flahrrlt. dock inte alla sorter rarie
år. Somjämförelse redovisas försök på kårr-
jord i Torestorp och avkastningsförsök år
1913 på tolv försöksplatser från Svalöv i
söder till Orebro i nor3o

Flahult 1906 11 Antal Kårnskörd

Sort lörsi;ksår (kS)
Torcstorp

Sorter
(ks)

Tolv lörsöksplatser 1913

Kårnskörd
(ks)

Midsommarråg
Svensk grådg
Probsteierråg
Nor.rlandsråg
Breragnerråg
Pctkuser

3
6
4
4
4
6

444
703
600
534
509

2 522

2 60t

z +ss

SEämIåg

A*og"",

2749

2 .156
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Kärnskörden på tonjord i Flahult är be-
tydligt lägre än på kärrjorden i Torestorp.
Förklaringen år såkert den som redovisas i
föreningens tidskrift att på mossodlingarna
vid I'lahult intriiffar ofta froster och att torv-
jorden vissa år har en benågenhet att frysa
upp. Avkastringen för sorterna i Torestorps
törsöket är på samma nivå som genomsnit-
tet på de tolv försöksplatserna.

Fdrädl;ing och sorter
Det svenska förådlingsarbetet med råg på-
börjades vid Sveriges Utsådesförening år
1901 och på Weibullsholm 1911. De sorter
som odlades innan 1901 var dels svenska
lantsorter. exempelvis GoLlandsråg och öst-
göta gråråg, och dels udändska sorter fråmst
från Tyskland. Dessa sorter blev utgångsma-
terial för den nystartade förädlingen, såle-
des kom Petkuserråg att bli det viktigaste
utgångsmaterialet för många svenska sorter.
För att producera råg av god kvalitet kråvs
en hög odlingssäkerhet. Förädlingsmålen
var dårför förutom hög avkasming en bra
stråsqTka, god vinterhärdighet och en tidig
mognad.sr Råg är en korsbefruktare, vilket

bland annat innebar att förädlingsmetoder-
na fick anpassas därefter. Erik W. Ljung,
som var rågförådlare på Sveriges Utsädesför-
ening åren 1904-44, anvånde sig av uppre-
pade urval och avståndsisolering av ett antal
utvalda plantavkommor. Den första rågsor-
ten, S{årnråg, som marknadsfördes 1913,
var ett planturr,zl i Petkuserrågen. Wasaråg
(1918) var ett urval ur en finsk lantsort och
därför låmpad för odling i områden där
mycket härdiga sorter kråvdes. Stormråg
(1920) var en Weibullssort, som hårstam-
made från ett urr'al i Petkuserråg. Redan då
Sqjårnrågen introducerades hade korsning-
ar mellan olika rågsorter utförts, men det
skulle dröja till in på 1920-talet innan den
första kombinationsförädlade rågsorten ut-
bjöds till odling.3'?

Havre
Havren fick först på 1700-talet en allmän
spridning i vårt land och är därmed vårt
;'ngsta sådesslag. Den skiljer sig från våra öv-
riga sädesslag fråmst genom sin blomställ-
ning, vippan. Har,ren är ett anspråkslöst och

Figur 9:3
Stmt kln&harre.
At Somsha Mosshuhur-

fieningen utfhda ? eget a-
tionsf;tsöh på madjoftl, mrd,
sortcn S an Khckha re,

år 1899.

206



tåligt sädesslag och kan dårför odlas över
hela vårt land. Den odlas främst som foder-
säd och saknar betydelse som brödsäd, men
av kärnorna gör man gryn. Havren är ett
sjålvbefruktande växtslag och har traditio-
nellt indelats i vithavre- och svarthavresor-
ter, allt efter kärnans färg.

Auhastning på tor"uj ord,ar
Reda n åren efter Mosskulturlöreningens
start gjorde man odlingsförsök med hal're.
Från mossodlingar vid Bjärka-Såby, sydost
om Linköping, rapporterar T. Olbers år 1889
i föreningens tidsskrift om gödslingens ef-
Iekt på harrens arkastning."r Eltersom arti-
keln återspeglar mossodlingens första skede
kan det\ara intressant ur ett kulturhistoriskt
perspektiv att återge en del av informatio-
nen. Innan odlingsarbetet påbörjades var
mossarna bevuxna med buskar och starr
samt anvåndes till slåtrer och bete, men i

båda fallen utan någon nämnvård avkast-
ning. Vissa mindre delar av mossarna hade
varit uppodlade i $rtio åa med det egent-
liga uppodlingsarbetet började 1885. Mos-
sama hade hur,,udsakligen bearbetas genom
brånning, dikning och skumplöjning. En
del av tor{orden hade blandats med sand
och sedan kalkats. På senvintern, så snart
snön smält, gödslade man torvodlingarna
med superloslat och kalimagnesium. som
harvades ner efter {ällossningen. Mossod-
lingen hade samma växtföljd som fastmar-
ken, då nossarna låg spridda och brukades
tillsammans med den angrånsande fast-

marksjorden. Den åttaåriga växtföljden var
år 1) tråda, 2) råg, 3-5) gräs,6) havre, 7)
rotfrrrkter och 8) blandsåd. Av hawe skörda-
des omkring 15 tunnor per tunnland, där
en tunna var cirka l47liter och ett tunnland
är ungefår % hektar eller 4 937 kvadratme-
ter Skörden av råg var åtta tunnot av rova
och kålrot 200 tunnor och höskörden upp-
gick tilt 1 290 kg per tunnland. Säden kraka-
des på stör och höet håssjades. Efter det att
kosmaderna hade dragits av blev nettovins
ten omkring 15 kronor per tunnland.

Au kartningsföns ök med haare
Eftersom nya sorter framstålldes av Sveriges
Utsädesförening med jämna mellanrrrm var
det viktigt att pröva avkastningen på torv-
jord genom att görajämförande försök. Ett
sådant sortförsök planlades år 1905 och på-
gick till 1910 med följande resultat.3a

Avkastning (medelvärde) och utvecklings-
längd hos nio svarthawesorter pro\,?de ijäm-
förande försök på sandblandad tonjord åren
1905-10.

Bland vithavresorterna gav segerhavren
den största avkastningen, men sorten var
samtidigt nästan lika sen som den gamla
svenska lanthavren. Gul tysk mosshavre gav
en bra skörd och var tidig jåmfört med de
övriga sorterna. Bland svarthavresorterna
var tysk mosshavre den högst avkastande,
följd av Presidenthavre och Svalövs moss-
hawe. Dessa sorter var också tidiga med en-
dast 110 dagar från sådd till skörd.

Avkastning (medel*irde) och utvecktingsliingd hos åtta vitharresorter provade ijåimförande försök på sandblandad
rorvjord åren 1905-10.

Sort Antal
skördeår

Kärnskörd Relatit Vippgång Skörd
(kg,/ha) tal antal dagar antal dagar

Segerhavre
Dalahavre
Guldregnshavre
Probsteierhavre
Ligo$'ohavre
Borstlös probsteier
Svenskt lanthavre
Gul tysk mosshavre

5
6
6
6

3
6

85
77
8l
83
79
86
81

10

946 125

610 104
518 98

554 100

512 97
453 94
271 82
845 ttg

129

116
123
129
122
128
l2t
112
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Avkastnins (medel*irde) och utvecklingsliingd hos nio svarthalr€sorter provade ijiimfömnde försök på sand-
blandad torvjord åren 1905-10.

Antal Kårnskörd
skördeår (kg,/ha)

Vippgång Skörd
antal dacar antal dagar

Relati!-
ral

Svartharrc
Idockhavre
Stolmogr havre
Tatärisk plymhavre
Svalövs mosshavre
Svart lanthavre
Nlesdaqsh alTc
Presidenrhavre
Tysk mosshavre
Cauadahavre

t 683
I 581

1 831

2 0t)3

I76t
2 182

2 243
I 500

r25
131

r27
tt0
122
110

1I0
r 10

t22

100

94
109
121
105

130

129

136

u9

81

85
82
6IJ

81

68
{itl
68
83

Intressant är också attjäm1öra avkastningen
på olikajordar, för att få ett begrepp om av-

kastningspotentialen på landets tonjordar
.jämfört med på lerjordar i södra Sverige. En
sådan sammanställning är redovisad i Sva-
lövs årsredogörelse år 1919.rt

Några havresorters avkastning i lokala sortförsöft i
melersta Sverige under år€n 1908 till 1917.
Rclativ&rl :ir sortcrnas kämskörd p:r leriord, sandjord,
mulljord och dyllor\,iord i föftållande till Segerhal-
rens kärnskttrd på ledord. På leio.d avkastade Scger-
havreD i genomsnitt 2520 kg per hektär.

Sort Relativtal på olikajordar
lera sand mull dyltorv

sta avkastningen på mulljordar följt av ler-
jordar. Torvjordar na har en avkastning 'om
under perioden är ungefär 13% lägre än på
lerjordar, en förvånansvårt hös siffra.

Fi)rädl)ng och sorter
Redan då Utsädesföreningen bildades påbör-
jades förådlingen av havre, eftersom hawen
r,ar det mest odlade vixtslaget i slutet av 1800-
talet. Genom massurval i lantsorter kunde
man fiirbättra dessa. Man valde ut agrono-
miskt goda plantor och slog ihop fröskörden
från clessa till en ny sort.:r6 Så tillkem den för-
sta i Sverise förädlade sorten ( 1897), nåmli-
gen Svalövs borstlösa Probsteierhawe.

När förådlaren Hjalmar Nilsson vid Sve-
rises Utsädesförening på 1890-talet var an-
svarig för hawearbetena så hade han dels en
ny förådlingsmetod till sitt förfogande (pe-
digreeförådling) uclr del:' en strä\an art göra
grundliua undersökningar av växtslagets
morfologi och avkastningspotential. Om
svarthayren skriver han 1901 bland annat:

... att färgen på hafi'ekornet eger en blott
underordnad betydelse, atL de s. k. svarta
nyansern:r följaktligen äro alldeles likstälda
med de hvitå eller gula eJler gråa och så-

lunda vissL icke. så som man i allmänher
antagit, utmärka en våsentlig skild grupp
al halicsorter

Hans ideer kom dels arr realiscras i cn n1

indelning av havrematerialet baserat på vip-
pans utseende, och dels att stlra det fortsatta
1örädlinssarbetet och sortf ramstållningen.37

Segerhavre 100

Guldrcgnshalrc 98
Ligorohavre 90

Svarlhirv.e
Klockhavre II 99
Klockhavre III 106
Srormogulhav.e 105

Ffisha\,rc 98

Ktirn*hd, n . 2 545
R.lntixttal 100

93 101

t00 tu
q6 |l
89 96

2 33fl 2 631
q2 104

9l I05 92
87 105 96

92
89
71

2 219
a7

Av dessa sorter är svarthavresorterna Klock-
havre III och Stormugulhavre på mulljordar
i mellersta Sverige de högst avkastande med
runt 2 800 kg per hektar Fyris svarthavre är
inte lämpad för mossodling, då sorten på
alla jordar ar kastar mindr e ån övriga rrar t-
havresorter. I genomsnitt uppnås den hög-
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Svart Tatarisk
Plymhavre (1898)

Miltonhavre

Stormogul
(1901 )

Klockhavre
(1e01 )

Guldregnshavre
(1903)

---r---------------------Klockhavre lll
(1s17)

Klockhavre ll
(1eoe)Figur 9:4

H drs t&tunings s c hema J ör
Klockharre II och III.

Planturval med avkomme bedömning (pedi-
gree) blev förhärskande på 1890-talet och
vithawesorten Ligowo, som marknadsfördes
1898, var resultatet av en pedigreeförädling
urVilmorins Ligowohawe. Hur de olika för-
ådlingsmetoderna avlöste varandra fi-amgår
av hårstammningsschemat för svarthavre-
sorten Klock III.33

Genom linjeur-val i Svarthavren Tatarisk
Plyrri kunde de två sorterna Stormogul och
Klockhavre marknadsföras år 1901. Klock-
hawe III härstammar från en korsning mel-
lan Stormogul och Klockhavre. Vithavren
Milton var en r'ariabel Amerikansk Probstei-
erliknande sort. Redan på 1890-talet valde
l{almar Nilsson ut 30 linjer ur Miltonhawen.
Två av dessa var särskilt lovande och Her-
man Nilsson-Ehle, som eftertrådde Hjalmar
Nilsson son havreförädlare, kunde fram-
stålla två nya sortet nämligen den gulkår-
niga Guldregn och vitkårniga Segerhavren,ss
Planturval i korsningen mellan svart klock-
hawe och vit Guldregnshawe gav upphov till
svarthavren Klock II. Under perioden 1897
till 1920 framstiillde Sveriges Utsädesfören-
ing 18 havresorter av vilka nio var svarthav-
re, vilket vittnar om duktiga förädlare och
framgån gsri ka löräd lingsmetoder.

Har d,m saensha frhöd,lingen aa haare
ökat aakastningen på tuztjordar?
Genom de långliggande försöken på torv-
jordar mellan åren 1905 till 1913 har det
varit möjligt att sammanställa resultaten och
råkna ut vad det svenskförådlade sortmate-
rialet har halt [ör berydelse på arkastningen.

Materialet utgör åtta svenska vithawesorter
och sju svarthawesorter. Utgångspunkten är
avkastningen hos svenskt lanthavre och hos
svart lanthavre, som odlades innan någon
svensk förådling kom till stånd. (Se diagram
på nästa sida.)

De två första vithavresorterna borstlös
Probsteier och Ligowohavren utgtorde en
avsevård förbättringjämfört med det gamla,
den svenska lanthavren. Sedan steg avkast-
ningen successivt och i och med att Seger-
havren introducerades uppnådde avkast-
ningen en trettioprocentig höjning jämfört
med avkastningen hos svenskt lanthavre.
När detgäller sr'arthawe årbilden en helt an-
nan. Den första sorten, som kom ut på mark-
naden 1898, Tatariskt Pll,mhawe, lar en klar
förbättring jämfört med svart lanthavre,
men sen löljde rrå rorter. som var sämre än
lantsorten vid odling på tor\,jord. År 1911
marknadsfördes Svalövs mosshawe, som var
en fullträff och vars avkastning motsvarade
en nittonprocentig höjning. De båda efter-
följarna Björn och Orion var avsedda för
norrlåndsktjordbruk och klarade sig inte så

bra som Svalövs mosshavre på torljordarna
uppe på Småländska höglandet.

Slutsatsen måste bli att sortmaterialet i
havre har starkt bidragit till den avkasmings-
höjning, som förekom under perioden 1896
till I q20.

Rotfrukter
De odlade rotfrukterna omfattade våxt-
slagen foderbeta och fodersockerbeta, rova,



'120

Diagram 9:5a

115

110

1

Diagram 9:5b

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

kålrot och fodermorot. Foderbetan är ett
växtslag, som tillhör samma art som socker-
beta, rödbeta och mangold, närnligen Beta

uulgaris. Rovan är nårmast besläktad med
kineskål och rybs, alla Brassic& rqpa, medan
kålrotens nårmsta släkting är raps, Brassica

napu' Er1 omfattande odling av foderrot-
frukter började inte förrän under senare
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Nr Svarthavresort År
I S\art lantha\re
2 Tatarisk Pl)'rnhavre 1898

3 Klockhavre l90l
4 Stonnogulhavre 1901

5 Smlöls mosshawe 1911

6 Björnha\re 1915
? orionhårre 1920

Nr Vithavresort At
1 Svenskt lantha\re
2 Borsdös Probsteier 1897
3 Ligowohai're 1898

4 Hvitlinghalre 1900

5 Guldregnshavre 1903
6 Probsteierhavre 1904
7 Segerhavre 1908
8 Dalahalre 1913

hälften av 1800-talet och 1880 var arealen
omkring 12 000 hektar. Som mest odlade vi
95 135 hektar under åren 1921-25, men
arealen krl,mpte kraftigt efter andra världs-
kriget.ao Betan och rova-n är korsbefruktan-
de växtslag medan kålroten är indifferent,
detvill såga tål en betydande grad av självbe-
fruktning.

Diagamnan aisax d,en, relathta aokasl.ningen hos haaresorter, som oiLlats i jiimförandl fjrsöh på tomjurd,ar åren 1 905
till 1913. Med relati a aokastningm me.nas sorternas alkastning i Jiirhålland.e till smtena saelLskt ktnthau'e re-

spehtite saart lanthavre, aats relath)tal hax satts till 100.



Vilket uäxtslag skulle man odla?
På de båttre kväverika lågmossarna och kårr-
markerna kunde man med gott utbyte odla
foderrodr-ukter och på en välskött tonmarks-
jord kunde man uppnå skördar som var lika
höga som på fastmarksjorden. Odlings- och
avkastningsförsök gjordes åtskilliga våxr-
säsonger I tabellen visas resultaten av ett
sådant försök.ar

Vid Torestorp anlades 1909 en femfig försöksserie
med åtta skiften.
Rotlruktsskifret fö! de på baljv:ixtsäd och rodrukterna
g6dslades med såväl kreatursgödsel som superfosfat,
kalisalt och chilesalpeter Kvävegivan går's f6r att få en
snabb utveckJing av rovorna, så attangrepp av den
"farliga".jordloppal kunde undvikas. I försöket ingick
den båstasortcn avvaie \äxtslag nled löljande resul-
tat i skörd per hektar- Rovan Bortfelder gåv .lcn i qå r-

klass högsra avkastningen åven om den hade den lågsta
torrsubstanshalcen av alla råxtslagen.

Växtslag

av Bortfelder och Ostersundom samt den
norska Braatenaepe. Den högsta rotavkast-
ningen avseende rovsorten Bortfelder A har
uppnåtts på försöksfälten i Alnarp, sedan
följer SvalöH Ultuna och "Flahult" (försöken
utfördes vid Torestorp). Med dåjämför vi
också avkastningen på goda lerjordar i Al-
narp och Svalöv med torvjorden vid To-
restorp. I Svalövs årsredogörelse kommente-
rades försöket med följande slutord: "Sär-
skildt synes dess goda massa{tastning på
mosqjordar vara så påtaglig framför de flesta
andra rofsorter, att fiirsöken vid Svenska
Mosskulturföreningens försöksfålt å Flahult
äga stort allmånt intresse".

Fiirädling och sortn
Den ökade arealen av foderrotfrukter ska-
pade ett stort behov av rationell fröproduk-
tion av odlingsvårda sorter. Fröodlingar star-
tades därför vid Weibullsholm av Walfrid
Weibull omkring år 1870. I dessa fröodling-
ar plockade man, genom massurval, bort
stocklöpare och individer med deformerade
rötter. Genom att endast skörda frö av de
bdsta plantorna skapade Walfrid Weibull nya
elitstammar, vilket betydde förbättrade sor-
ter. På Weibullsholm kom man i slutet av
1800-talet till insikt om massur-valets begräns-
ningar, och 1898 övergick man dårför till
plantunal med efterfölj ande avkommebedöm-
ning, det vill säga familjeur-val. Korsningsför-
ädling startades tidigt på Weibullsholm, redan
1904-05 hade totalt l4 korsningar urlön\."
Ar l9l4 redovirar Bireer Kajanus korsnings-
arbetet med foderrodiukter, och som exem-
pel kan nämnas att i kombinationen kålrot
som m, 'dcr och rova som pollengivare gjor-
des fem korsningar som resulterade i 472

Skörd
(kg/ha)

Mv ton_.\ubstans

7o per ha

Foderbeta
Barres
Ro\'a
Bord€lder
Kålror
Svensk

'24 766

61 993

27 981

22 961

12,70 3145

8,73 5 412

t2,71 3 565

1l,2J 2 588

Aakastnin g p å tor-uj md,ar
Resultaten av sex års (1909-14) avkastnings-
försök med rovsorter redovisas i Mosskultur-
föreningens tidskrift 1916 och sex års (1908-
13) försök med rovsorten Bortfelder på oli-
ka försöksstationer redovisas nedan.a2

Rotavkastninsen är i försöket på torrjord
i Torestorp omkring 64 ton i svenska eliter

Avkastningsförsök med olika rovsorter.

Rovsor fu' skörd
(ron)

Skörd (ton) på$n försöksmlt med Svalövs Borrlelder
Svalilv Äharp "Flahulf' Ultuna

Bortfelder 6 63,9
Östelsundom 6 64,1

Mammur 3 14,2
Braatenaepe 4 64,8
j Med år menas antal f6rsöksår

73,16 95,98 ti8,82
Medeltal torrsubshns i procent

J,12 8,26 9,18
Ton torrsubstans per hektar

10,53

8,81

6,476,45 7,40 5,68
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Marknadsförda sorter/elitstammar år l914 av två svenska v?ixtfiträdlingsförctag,

V:ixlslag Sveriges ULsädesförcning Weibr lsholm

Antalelit- Bästa sort Antal eliF Bäsra sort

Foderbcta halvlång
o\'al

Ro\a gulkötdli
vitköttig

Mlrot gulköttig

Gul Eckcndorler
Barres oval
Alfa
BortfelderA
Östelsundom
Bangholm
Champion

Röd Excclsior', ldeal
Cylinder-Banes
ljuslöda
Pedigrcc-Bortlelder
tr4ammur
Bangholm
Srpla I l\'it.jätte

I
2
2

5
3

2
2

6
6
1

5

ti
1
3

fiön, medan de tre korsningar som utfördes
med rova som moderplanta endast gav 20
frön. Förutom att Kajanus påpekar att kålro-
ten fungerar båttre som moder än rovan, till-
lågger han att "de frön, som erhållits, när
kålrötter varit moderplantor, ha tillika blifvir
betydligt vackrare än dem, som erhållits i
motsatt riktning".aa Weibullssorten Ideal,
som är ett urval i en klryande korsningsfa-
rnilj, marknadsfördes år 1914. Familjeurval
och kombinationsförådling blev de domine-
rande förådlingsmetoderna i det fortsatta
förädlingsarbetet både i Svalöv och på Wei-
bullsholm. Mellan åren 1908 och 1917 om-
laltadc rollruklslörsöken i Sralöv i genom.
snitt 824 förberedande försök och 832jåm-
lörande ar kastningslörsöl per år{ Sorrer na
som salulördes återfinns i de rvå löreragens
årsredogörelser. I våxtslagen kålrot och mo-
rot brukade man skiua på forädlingen av
sorter som anrändes [ör human konsumtion
respektive för foderändamåI. År 1914 var
utbudet följande.a6

Aven om företagen har fi?mställt eliter av
samma ursprungssort så har det tarit svårt
att jämföra avkastningsförmågan. Ofta an-
ges inte hårstamning i Mosskulturförening-
ens försök - den endajämförelse som redo-
visats i tidskriften är en jämIörelse nellan
de två Bortfelderstammarna från Sralöv res-
pektive Weibullsholm, som i srort sett hade
samma avkastningspotential.

Potatis

Odlingsareal och aakastning på torajord
Vid sekelskiftet 1900 odlades potatis på en
areal av 160 000 hektar, den största arealen
vi har haft i Sverige. Den minskade sedan
successivt och arealen var 45 000 hektar år
1979. Två långliggande försök har genom-
förts i Mosskulturföreningens regi, ett 1908-
1912 och ett mellan åren 1914-18.17 En sam-
manfattning av resultaten från försöken re-
dovisas nedan-

Förcök med potatis på torviord åren 1908 till 1912. Odlinssförsök m€d potatis åren tgl4 till 1918,

Sortgrupp Skörd, mv Srärkelse,
(ron,/ha) halt (%)

Up to date .fubet
sancl torv sand tola

Sort
Egenskap

Tidiga
Medeltidig
MedcLena
Ser'ta

Mycketsena
Medeivår'de, tot,rlt

23,1

24,6
20,1
2),7
22,5

'13,2

12,6
14,3
1,t,lJ

14,9
14,0

Skörd (lon/ha) 33,2
Småpohtis (%) 6,4
Stärkelse (7o) 15,0
Etierlagring
Ruttna (7.) 16,9

20,7
t7,6
13,2

t,7

27,8 18,4
6,7 18,6

l4,B 11,8

Drhiigsta a'tan.tu flrtem a i frsi;km 1908- 1 2.
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I 1908-12 års försökserie avkastade medel-
sena sorter mest. De sena sorterna hade vis-
serligen givit högre stårkelsehalt ån de tidiga,
men halterna var överlag låga. Att odla fa-
brikspotatis för tillverkning av stårkelse och
sprit under rådande kllmatiska förhållanden
var inte lönsamt. Odlingen fick inrikta sig på
art producera mat- och foderpotatis.

Potatissorterna har i 1908-12 års försök
rangordnats med avseende på deras genom-
snitdiga avkastning. Av de provade sorterna
avkastade Eldorado (Diagram 9:6) över 3?
ton per hektar. I Mosskulturföreningens tid-
skrift visas också ett försök med två potatis-
sorter som dels odlats på sandjord dels på
tonjord och sedan lagrats över vintern. Av-
kasLningen blev hos båda sorterna avsevärt
mindre på tor-v- ån på sandjord. Vidare var
stärkelsehalten lägst och procenten småpo-
tatis högst på potatis som odlats på to{ord.

Hållbarheten hos potatis odlad på tor\.jord
var minst lika bra som den som odlats på
sandjord.

Viixtftirädling o c h s ortn
Potatisförädlingen vid Sveriges Utsädesför-
ening startades år 1903 och vid Weibulls-
holm 1911. Målsätmingen var att framstilla
tidigmognande sorter med hög avkastning,
av god kvalitet och som uppvisade mot-
ståndskraft mot viktiga skadegörare. Kon-
kurrensen med utländska sorter och den
ambitiösa målsättningen gjorde att de första
svenskförädlade sorterna inte lanserades
förrän under de första åren på 1920-talet.
Potatissorterna som odlades i Sverige var
därför till stor del lokalt anpassade sorter av
utländskt ursprung, exempelvis de skotska
Magnum Bonum och Up to date samt den
hollåndska sorten Bin!e.a

Grafisk framställning af medelafkastningen hos 27 olika potatissorter vid 5 års odling (1908-1912)
på sandjord vid Flahult.

Diagram 9:15

De högsl a&osta c potatissortema i Srenska Mosskulturfheningens Jihsdk 1908-1912.
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Vallen och dess växtslag
Att anlägga en vall år att skapa ett ekologiskt
system, som skall fungera under olika kli-
matbetingelser och på vitt skildajordar. Ett
antal arter av ärtväxter och grås skall sam-
verka till en produktiv enhet samtidigt som
varje art skall kunna konkurrera i ett mång-
årigt system. Vallodling på åkermark var en
odlingsform som redan var etablerad når
Mosskulturföreningen bildades. Tillgång till
konsrgödsel var emellertid en lörusättning
för att man skulle övergå från en foderpro-
duktion på naturlig ängsmark till vallodling
omväxlande ned sådesodling på åkern. Art-
våxternas förmåga att fixera luftkvävet år
inte tillräcklig iör att ge en högproduktiv
fodervall. Vilka arter som skulle ingå och i
vilken mångd har diskuterats sedan vallod-
lingen började. De viktigaste arterna, som
ingick i vallar på tor-vjord var följande: ärwä-
terna rödklöver, alsikelJöver, storgigel (stor
käringtand) och gräsen timotej, hundäxing,
ängskavle och ångssvingel.as

Mosskulturföreningen genomförde mång-
åriga försök, dår man provade en rad olika
arter under olika odlingsbetingelser Ett ex-
empel år den försöksserie som startade år
1903, dår fem år av vallodling på tonjord in-
gick i en tioårig cirkulation.50 Åtta olika för-
söksserier planerades och dessa omfattade
sandblandning, gödslingsförsök, kalkning,
insådd av gräs i höstsäd respektive vårsäd
och olika fröblandningar Ett av problemen
vid vallodling är återr'äxten, detvill säga hur
mycket av arten/sorten som återstår elter
ett antal vintrar eller annorlunda uttryckt
hur hårdigt växtslaget år. Speciellt rödklöver

är kånslig för stränga vintrar och dårför har
man testat härdigheten hos olika rödklöver-
stammar vid flera tillfällen. En försöksserie
med rödklöver genomfördes åren 1911-13
med fö!ande resultat, se tabellen nedan.5l

Utvintringen hos Schweizisk rödklöver år
betydande jåmfört med övriga sorter. De
mesr odlingssäkra och härdigaste sorrerna i

detta försök är Schlesisk och Svensk tidig
rödklöver.

Våxtfiirädling o c h s ofi er
Då svensk våxtförådling startade på slutet av
1800-talet upptog den odlade vallen cirka
en million hektar, vilket motsvarade om-
kring en tredjedel av åkermarken. Något
vallvåxtutsäde salufördes knappast alls utan
var oftast hemmaproducerat. Under de för-
sta åren inriktade Sveriges Usädesförening
sin verksamhet på att förbättra vallutsådet.
Detrar först år 1907 som vii-xdörädlingsarbe-
tet kom igång på allvar Hernfrid Witte, som
ansvarade för vallvåxtförådlingen i Svalö1
koncentrerade arbetet till rödklöveq lusern,
timotej, ängssvingel och hundäxing.52 rrAritte

studerade ingående de olika arternas egen-
skaper och drog upp riktlinjer för deras för-
ådling. Han utarbetade en särskild metod
som blev mest tillåmpad på fodergråsen, där
enskilda plantor isolerades och förökades i
ett par generationer. Den uwalda plantan
självbefruktades första året och förökades
sedan genom syskonparning, vilket in-
skränkte materialet till plantor som åtmin-
stone delvis var sjålvfertila och inte led av
inavel. Efter urval i sådana "populationer"
testades de ijämförande försök. Flera sorter

Håirdighet hos olila rödklöventammar i en försiikserie på torvjord vid Flahult.
Solternas relativa avkastning i trcårsvall i förhållande till avkastningen hos sorten Svensk sen, som harfått relativtalet
100. Minskad skörd har beräknals som 100 minus 1913 års sk6rd i procent av l9l I års skörd.

Rödkl6veIsort
t9t1

Rel. avkasming
1912

Minskad
1913 sk6rd (7o)

Svensk, sen 100

Svensk, medeltidig 118

Svensk, tidig 105

Schlesisk 9.1

Schweizisk 91

Sibi.isk, sen 110

32,4
26,1
12,9
3,{)

64,6
25,3

100

150
r00
48

122

100
I l8
10.1

11

94
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framsuilldes på detta sätt, exempelvis timotej-
sorterna Primus (1914) och Gloria (1920),

hundäxingen Skandia (1914) samt engelska
rajgräset Viktoria (1917).r3

Vallväxtförädlingen startade år 1908 vid
\4/eibullsholm. De första årens förädlingsar-
bete bestod av provning av och urval i olika
lokalstammat som resulterade i bland annat
timotejsorten Freja (1916) och hundäxingen
Minerva (1916).54 Rödklöver år ett växtslag
med utpräglad korsbefrukming och är hög-
gradigt sjålvsteril, vilket innebär att något
slag av sjålvbefruktarförädling är utesluten.
Lokalt anpassade stammar utgiorde utgångs-
materialet för rödklöverförådlingen. Dessa

lokalstammar provades i jämförande försök
och renodlades genom massur-val, genom
att plocka bort plantor med dåliga egenska-
per Därefter skördades frö på resten av plan-
torna. De första sorterna, som togs fram på
detta sätt, var Svalövs medeltidiga rödklöver
(1913), som baserats på en lokalstam från
Kalmartrakten, och Weibulls renodlade sena

rödklöver (1915), senare benämnd Sma-
ragd.55 Mycket av Svalövs rödklövermaterial
testades i ett tidigt stadium på Flahult bland
annat i sortförsöket 1911-13.

Den svenska förådlingen av rallvärter har
betytt mycket för att utveckla ett högavkas-

tande och vinterhårdigt sortmaterial inte
minst inom odlingsområden med strängt
klimat, som på Småländska höglandet och i
Norrland.

Vilka sorter odlade man på de
svenska mossarna och lönade
det sig?
I Mosskulturföreningens tidskrift får vi gans-

ka väl reda på vad man odlade för växtslag

på föreningens mossjordsfält och vad de

olika sorterna avkastade. Men var valet av

sorter på lörsöLslälren representativa. pro-
vade man inte "nymodigheter" både rad gäl-

ler nya sorter och nya odlingssått? Fören-
ingen måste ha funderat på hur representa-
tiva deras mossodlingar vaq eftersom dess

föreståndare Hjalmar von Feilitzen 1902

lrLjj
:. i.r, \l i. : :L

., !! \ ll i. Lrllt,itiLr' '',i:l Li

-\. /

v
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Y
Figur 9:5
Eit ar d,e aihtigaste valt{rdsen tir timolcj eller Ängs-

hampe. Enligt Pehr lJolins bok, "De st'ensha gräsen"

!'ån 1927, skalL dct ha fått sitt namn at en suensh,

Timoteus Hansson, som utlyttad till Carolina i Ame'
ika börjarle odla detta griis. I Saerige skall rlet r)o& ha
od,lats sedan länge tilhaha.

gjorde ett upprop med begåran "att söka er-
hålla uppll'ning om. hvilka sädesr'ar ieteter.
rotfruktssorter m.m. som visat sig lämpligast
vid odling på torfjord i olika trakter af lan-
det". Det kom in sammanlagt sextiofem svar

från egendomar i hela Sverige, från Malmö
hus lån i söder till Västerbotten i norr. Föl-
jande resultat av enkåten erhölls.:'6

Vri{Lslag 7o egendomar Växlslag 70 egendomar

Ha\re 100

Höstråg 69
Korn 4!)

Ro\'å 13

Potatis 28

IGlrot l.l
Vårråg 12

Saar lå enkäten wtl odkLd^ på knj6d.
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Harre odlades på alla egendomar Ettfler-
tal sorter odlades, men de flesta hade odlat
sorterna Tatarisk Plymhavre, Ligowo- och
Probsteierhavre. På några platser hade olika
havresorter provats.

Höstråg odlades allmänt på tonjord (69%)
och hade skördats så långt norrut som Kop-
parbergs och Gåvleborgs län. Svensk gråråg
var den vanligast odlade sorten, samt Vasa-
och Nylandsråg i de norrlåndska lånen.

Korn hade odlats på hälften av gårdarna
fördelade över hela landet. Avkastningen tycks
ha rzrit ganska god och i allmånhet användes
sorten Plynagekorn och sexradigt korn, där-
nåst Cher,alier. Sr,anhals och Prinsesskorn.

Rovan är ett av de båsta våxtslagen på rik-
ligt gödslad god mossjord. Av de 43 gårdar,
som uppgivit att de regelbundet odlade ro-
vor, hade Bordelderrovor odlats på 21 styck-
en. På de övriga odlades andra sorter, som
Vita runda, Mammouth och Dales hybrid.

Potatis odlades på 28% av gårdarna från
Skåne i söder tillJämtland i norr. Tio egen-

domar hade odlat Magnum Bonum och de
flesta övriga Rosenpotatis eller Early regent.

Kålrot ssorterna Svenska. Gröntoppiga.
Bangholms med flera odlades på nio gårdar
från Kristianstad till Kopparbergs län. Vårråg
hade bara odlats på åtta eeendomar och på
alla dessa hade sortenJättevårråg använts.

Aven om svarsfrekvensen var ganska låg
ger enkäten lörmodJigen en representativ
bild av vad som odlades på de svenska torv-

.jordarna. Hjalmar von Feilitzen sammanfat-
tade resultaten 1903 på följande sätt "Hafre,
höstråg, korn och rofvor hafi;a således varit
de allmännast odlade växterna, och samtliga
torde också med fördel kunna användas i
virtföljden på välskötta mossodlingar fiåmte
baljr'äxter till grönfoder och gräsr.allar) ."57

Var suenskfiräd,ktt s ortmaterial
fra,mgångsrikt?
Som förut diskuterats har sortmaterialet av
korn och havre lämpat för mossodling upp-
visat en markant avkastningshöjning från

Figur 9:6
Mosskullurliimingen dgnade sig inl.e aktitl ål sorl$irtidling. I och med. att utuechlingen med. sottfiiädkngen tog.fart
hing sehekhifut 1 900 aatl gälhle en ratl grödar aäsentli.ga fi massodlingen, genomJiide dock fhvningen försöhsotl-
lingar med ryfre att utröna n)a sorters lämpligheL liir lontmarh något som kund.e siinha den rish för den enskil.de

brukaren som rarje övergång lill en nJ sort innzbär'. BiLfun tisar ett lörsök med potatis otllad. på en sarulblandatl
högmosse på Flahullt lörsöhsgård. från år 1 904.
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slutet av 1800-talet till mitten av 1910-talet.

Den relativa avkastningen i kornsorten Gull
ökade med över 30% jämfört med sorten
Prinsess. Dessutom var sorten Gull odlings-
såkrare än exempelvis sorten Primus. I vit-
havre var ökningen ungefår lika stor om
manjåmför sorterna svenskt lanthar're (100)

och Segerhavre (131). Lanseringen av Sva-

lövs svarthavresort Mosshavre betydde en
avkastningshöjning med nästan 20% jälr,-
fört med svart lanthavre. För örriga växtslag
är trenden inte så klar, då dels förådlingen
började förhållandevis sent (råg) dels att
samma sortbeteckningar har använts under
stor del av perioden (rotfi-ukter). Den svens-

ka växtförädlingen av vallväxter har betytt
mychet inte minst för att öka vinterhärdig-
heten i sorter lämpade för odling i områden
med strängt klimat.

Under perioden 1876-1920 kan man
skönja ett par hopp i utvecklingen avseende

sorrmaterialet. nämligen när man övergar
utländska sorter för bättre anpassade och
odlingssäkrare svenska sortel och för det
andra när man bö{ade utveckla nya sorter
genom kombinationsförädling.

Var fut lönsamt med. mossodli,ngar?
I en årsredogörelse från Allmånna Svenska

Ursädesbolaget hetonas de laklorer som är
viktiga för att få ett lönsamtjordbruk.

Kruftig gödslirg och fullgodt utsäde äro
nödvändiga för att lrambringa stora och lö
nande skördar af hög k\älitet, ett grundvill-
kor för.iordbrukets ckonomi. Icke de allra
båta kreatur i världen kulna göra ettjord-
bnrk betatande. med mindre man lvckas

Fiirsök att r:ikna ut lönsamheten i en mossodling.
Parcellema blandades med sand ellervar osandade. Beräkningen gruDdar sig på ett pris av I öre per kg kärnor för

havre, 10 öre för korn och råg samt 12 öre för r'årvete. Dessutom tillkom 1,5 öre/kg för halm och agnar

Växtslag/sort S:a Skördc' \rinst (+)

kostnad vårdet Förlusl C)

frambringa stora och billiga grödor. Göds-
ling och utsåde komplettera hvarandra så

till vida, att ej ens cn aldrig så rildig och vål
afpassad gödsling lönar sig, därest dåligt ut-
säde användes och att ctt fullgodt ul-säde af
rikt gilrande sortcr kräfver en näringsrik
oeh ral uppqödslad iord. lör JIr de.s innc
boerde goda egenskapcr skola få cill{älle att
utvecklas och alstra rika skördar. I de tlesta

lalt är en allsidig gödsling med både kväfve,
fosfbrsyra och kali att rekommendera.
Framlör allt bör man tillse, att {örrådet af
kali och fosfbrsyra, de båda billigaste våxl
nåringsärnnena är tillräckligt. Dem förutan
kan det dyra kv:ifvet cj komma till sin lätt,
och de befördm dessutom sårskildt utveck-
ling af käma och strå hos säden, samt hög
näringshalt hos rotflrkter och hö.53

Dessa odlingsråd var nog allmångiltiga för
attjordbruket skulle bli ekonomiskt bärkraf-
tigt, oberoende av om bonden odlade sex-

radigt korn på en gård i Norrland, rovor på
en torvjord uppe på Småländska höglandet
eller stråsåd på den bördiga skånska slätten.

Ett lätt svar på frågan om mossodlingen
var lönsam skulle kunna vara attjavisst, den
var lönsam, annars skulle mossodlingen ha
lags ner! Men det är ett lätt sått att komma
undan. Uppgifter om förhållandet mellan
utgifter och inkomster är tämligen få, mest

rör det sig om ekonomi i vallodling. Den för-
sta beråkningen av utgifter och inkomster,
som.jag vill referera till, utgör försöksverksam-
heten vid Strömsberg år 1893.50 Försöksfål-
ten indelades i olika parceller rned mossjord

som var sandblandad eller inte, dessutom
kalkades och gödslades parcellerna och be-
såddes med vårsäd. Utfallet blev föliande.

Sand
eller ej

Kostnader pcr ha (kr)
gödsel arbete utsåde

Tysk mosshavre
Probsteierha\Tc
Willkommenhavre
2-rads Chevalierkom

Vårnig

sand
sand
saDd

ej sand
ej sand

sand

lr0:56
110:56
100:06
100:06
100r06
100:06
100:06

90:00
90:00
90:01)

90:00
90:00
90:00
90:00

27:00
27:00
21t00
27:00
27:00
26.3i'
32172

227:56
227:56
217:06

2l?:06
217:06
216:43
2221a

357:40 + 129:84

400i35 + 172:79

388:20 + l7l:11
156:64 - 60:42

221:65 + 10:59

22140 - 1:97
201:35 i5:43

2r7



Av den ekonomiska berikningen framgår
att haweodlingen var lönsam, medan odling-
en av Chevalierkorn, vårvete och vårråg rar
olönsam. Sannolikt beror förlusten i kornod-
lingen på den låga avkastningen (127akd,
som i sin tur nog berodde på att sand inte
hade blandats i torviorden, vilket erfaren-
hesmässigt gav lägre skörd. Cher,alierkornet
kom ursprungligen från England och ur-lal i
Sr,alöv gav n1a eliter, som var avsedda för od-
ling på lätta.jordar.

Nästa kalkyl genomfördes i ett försök med
att anlägga betesvallar på vitmossejord. Ut-
sädet omfattade såvål röd- som alsike- och
vitklöver samt fodergräs som timotej och
hundäxing. Det ekonomiska udallet basera-
des på vallodling under tre å160

När alla kostnader var betalda blev det
ekonomiska utfallet en liten vinst. Detta re-
sultat skall jiimföras med kostnader och in-
komster för två rallar, som redovisas i Svenska
Mosskulturföreningens Tidskrift år 1917.61

Räntabilitetskalkylen som redovisades år
1917 baserades på verklig produktion, det vill
såga mjölkproduktionen hos kor som betat
på r.allen plus viirdet av underhållsfodret.

Den ekonomiska kalkylen var beräknad
på försöksåret 1915. Verksamheten har gått
med en vinst liksom treårsvallen 1893.

ADlåggnirys- och &iftsloshader för en treårig vå[.
Sammanlagt skördades 13 000 kg hö perhektar å Era öre.

En stor del av mossjordsarealen brukades
sannolikt av "småbönder" och torpare. För
dessa kategorier gällde nog att skaffa en
skörd som var tillräcklig för egen konsum-
tion. och man hade sannolikt inte råd att
göra några större investeringar i redskap
och jordförbättringsmedel som kalk, kali
och fosfatgödselmedel. Ekonomiska kalky-
ler över mossodlingens lönsamhet i Flahult
visar att odlingen av vissa våxtslag kunde gå
med vinst och andra med förlust under för-
utsättning att man hade investerat motsva-
rande en summa på cirka 220 Lronor iut-
säde, genomförande och gödsling. Om vi
leker med tanken att ovannämnda "små-
bönder" inte hade råd att investera i gödsel-
medel, att eget utsåde anvåndes och att av-

kastningen på ogödslade torvmosseåkrar
var 70-507o av vad man skördade på Flahults
försöksfålt, kommer man till följande kal-
kvl.

Ibstnadskalkyl lör två valar, som mxit på torujod vid
Flahult år 1917,

Odling Kostnader Inkomster Vinst
per ha (kr) per ha (kr) (kr,zha)

Aldre vall
Ny vall

77:98
81:58 196:33

2L+71
t1475

Odting Anläggning
(kr)

Kostnader per hektar (Ir)
gödsel arbete utsåde

Skörde- Vinst (+)

vårdet Förlust C)

3-års vall 219:11 477:63 + 42:37

Ber:ikning av skördev:irdet på ogödslad "torlrnosseåker", som avkastår 70-50% av försöksfiilten vid Flahult.
Samma pris perkg halm och kärnor har anvånts som ovan. Kostnader för arbete harberäknats till90:-och utsåde till
respekcive 27:- (havre) respektive 32:72 (r'åg).

Tysk mosshavre
Kg/ha Värde Summavårde

(kr) (ha1m + kärna)

Vårråg
xgllru Värde

(kr)
Summa \årde
(halm + käma)

Halm
70%

50%

Käma
70%
50%

3 605

2515

I 988
1 420

5107
38:63

r78:92
121:a0

3150
2 250

959
685

47:25

232:99
166:43

l43rl5
10225
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Om man beaktar det arbete som lades
ner och att bonden eller torparen skulle av-

sätta en del av skörden till nåsta års utsåde,
kan havreodling ha varit lönsam under vissa

betingelser åven för "småjordbruk", men
knappast öwiga stråsädesslag.

Som svar på frågan om mossodling var
lönsam måste man svara bådeja och nej. På

större vålskötta gå-rdar, som hade råd att in-
vestera i våxtodling, var åtminstone en del
av mossodlingen lönsam, även om den inte
innebar att gårdsägaren blev rik på kuppen.
Odling av havre var mest lönsam, troligtvis
gick också kornodling med vinst på bra moss-
jordar Vallen hade enligt kalkylerna förrän-
tat sig och givit en liten men dock vinst. För
småjordbrukare var sannolikt mossodling
ingen lönsam affär, utan ett sätt att skaffa
mat för dagen.

Med successir't förbättnt sortmaterial, som

ett resultat av våxtförädling och utveckling av

odlingssystem, blev troligen råntabiliteten
allt bättre. Vilxtförädlingens del i ökad av-

kastning och odlingssäkerhet är svår att
skatta, men N. Hjalmar Nilsson, förestånda-
re för Sveriges Utsädesförening, hävdar år
1919 att

äfven om vi gripa till verkliga siffror och
utgå från den vanliga pmktiken, framstår
således som en ofrånkomlig sanning, att
sorturvalet är af afgörande betydelse för
utgången afvår våxtodling och att vi lika
litet här som i fråga om inköPet af stam-
djur för vår kreatursskötsel böm rygga till-
baka för direkta utgifter, blott vi äga be lryg
gad säkerhet för de inneboende sort_ eller
rasegenskapeq som det 8åller att taga till-
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UTsrÄuNrNG pÅ GrssErÅs, Svenska Mosskul-
turföreningens försöksgård. Sortförsök ut-
fördes för Norrlandsförhållanden från 1922
på Gisselås iJämtland, bland mångder av
andra försök. För besökarna fanns en liten

Förteckning över bilder och
bildtexter
Figur
9:1 omslag påweibulls årsbok 1914.

9:2 OmslagAllmånna Svenskautsådesaktiebolagets
katalog från 1914.

9:3 Foro ur Svenska Mosskulturföreningens arkit vo-
lym K4:2, Riksarkivet, 1899.

9:4 Figur gjord av författa-ren.
9:5 Ilusfiation uI Svenska Mosskulturföreningens tid-

skrilt 1904. s.36.

9:6 Foto ur Svenska Mosskulturföreningens arkiv, vG

\rn K4:1, Riksarkivet, 1901. Fotograf Hjalmar von
Feilitzen-

Diagnm
911-9:5b Diagram gjorda av författaren.
9:6 Diagram, hårt beskuret, urvon Feilitzen

1914.

utstållning som enkelt och pedagogiskt re-
dovisade försöksresultat. På bilden ses \"åtske-

fillda cylindrar som åskådliggör olika strö-
medels uppsugningsförmåga och odlings-
kårl visande betydelsen av olika typer av
gödsling på myrjord. Bilden år en liten il-
lustration till några av Gerhard Rappes slut-
ord i Svenska Mosskulturföreningens Tid-
skrifts jubileumsnummer 1936: "Bland lik-
nande verksamhet på jordbrukets ör riga
områden, är det ingen, som så kunnat för-
ena ett vederhäftigt försöks- och forsknings-
arbete med en effektiv och populär upPlys-
ning och rådgivning bland jordbrukarna,
som vad Mosskulturföreningen rarit i stånd
t ill. " (Foro iSvenska Mosskullurföreningens
arkiv, Riksarkivet. ) ) Fred,ih wn Feiliaen
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Efter mycket letande 1919 efter en lämplig
arrendegård i Norrland slöt Svenska Moss-
kulturföreningen avtal angående en be-
byggd gård i Fagerdals by, men ägaren ång-
rade sig. Man köpte då omgående ijuli 1920
i samma by en 100 hektar stor starrmyr, med
ett utmärkt läge intill Gisselås station vid In-
landsbanan, nio mil norr om Ostersund.
Den 1åg inomJiimdands största mlrkomplex
och hade det unika r'arr,oet Krohdansen, ett
slags slångpolska, vilket antagligen s1'ftar på
rörelsemönstret hos den som går på myren.

ARBETARBosTADEN (och en lada) uppfördes
redan första sommaren och inreddes då
också provisoriskt till ladugård. Den inne
höll även kontor, senare lektionssal. 1923-24
uppfördes ladugård och arbetarbostad (i te-
gel) på en holme mitt på myren (foto s.

410). I den ursprungliga byggnaden inred-
des då bl.a. bostad för föreståndaren Manne
Stenberg. För denne uppfördes 1930 en bit

Arbetetpåbörjades genast. Mitt emot station-
en möttes tågpassagerarna ar en stor skylt:
SVENSKA. MOSSKULIURFORENINGENS
FÖRSÖKSGÅRD och dår uppstod så små-
ningom ett litet samhålle med andelsmejeri
(initierat av försökgården), affär, kaf6 och
ett 50-tal boende. 1922 var 55 hektar dikade
och uppodlade. Bland de många besökarna
detta år märktes iordbr ulsminister Sven
Linders. Året eftir kom en nv dclegarion
med hans efterträdare Darid Pettersson i

spetsen, som dessförinnan besökt försöks-
stationen iJönköping och Flahults försöks-
gård. Sammanlagt gråvdes på Gisselås 12
km tegdiken, utöver andra typer av diken.
På en lörsöLsgård krävdes goda kommuni-
kationer och lem km fä1tvågar anlades, med
25 tråbroar. Dessa dimensionerades efter
den åtta ton tunga fräsmaskinen Lanz, vil-
ken väckte stort uppseende och samägdes
av Mosskulturföreningen och bönder i trak-
ten. (Foto s. 79 och 253. Järnvägsstationen
foto troligen 1920, i Svenska Mosskulturför-
eningens arkiv, Riksarkivet.) i

Fredrih aon Feilitzen

därifrån en ny föreståndarbostad (Se foton
i Svenska Mosskulturföreningens tidskrift
1936 sid. 298-301, 383), med vägg- och tak-
målningar av konstnåren Göte Hennix. Te-

gelbyggnaden brann ned på 199Gtalet, men
de öwiga husen är bevarade.

Utöver de många lokala fåltförsöken i
Norrland hade Mosskulturföreningen från
1929 

''tterligare 
en fast försöksverksamhet i

Söråyn, nära Nordmaling vid Bottenhavet.
Mosskulturföreningen behövde inte uPpfö-
ra några kossamma byggnader och marken
upplåts förmånligt av Mo & Domsjö 43. För-
utsättningarna var åven i övrigt motsatta
dem vid Gisselås, med milt klimat och kalk-
fattigjord. (Fotot år troligen från1921, med
Stenberg stående bredvid arbe tarbostaden,
Svenska Mosskulturföreningens arkirl Riks-
arkivet.) t) hzd.rih ton Feilitzen


