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Företal 

FORSKAREN 

Forskare_! Se dagens stjärna 
lyser över vall och vång, 
medan gyllne strå och kärna 
bärgas in i stora fång! 
Bondens glidande bekymmer 
vika för en soldags blänk, 
ly hans trånga lada rymmer 
åter årets bästa skänk. 

Du har del i bondens möda 
och han följer dig i allt, 
ty du ger åt fältens gröda 
större mått och högre halt. 
Hemlighet, som jorden bar på, 
vägde du i prövad hand, 
tills en signad skörd blev svar på 
vad du gjort för folk och land. 

Dikten ger en kanske litet naiv och romantisk 
bild av den agrare forskaren och hans betydel
se, men bilden är ändå tilltalande och på 
många sätt rättvisande. Även om diktarens 
röst är från en annan tid, så är situationen lika 
adekvat i dag - det samspel som pågår mellan 
forskning och utveckling, företag och institu
tioner å ena sidan och de agrara praktikerna å 
den andra. Kvar i vår tid finns också jordbru
karnas särskilda förhållande till brukandet av 
jorden, vilket har åtskilligt flera dimensioner 
än bara att tjäna ihop till sitt levebröd. 

Att det kan vara lämpligt att just nu ge ut en 
bok om den svenska växtförädlingens historia 
kan sägas ha två orsaker. Som framgår av ti
teln påbörjades det egentliga växtförädlings
arbetet på 1880-talet. Förädling hade visserli
gen förekommit tidigare, men denna skedde 
då huvudsakligen efter förvetenskapliga prin
ciper och utan den kunskapsmässiga och eko-

Du såg tingens tysta krafter 
spira mellan fruktens skal 
och de lönnligaste safter 
gömma gåtor utan tal. 
Du fann undret, som förbliver 
medan grodden tar gestalt, 
lagen, som åt livet giver 
rätt att växla tusenfalt. 

Ifrån livets dolda banor 
hämtade du visa rön 
som i bondens bruk och vanor 
aktades som ädla frön. 
Mellan dina små parceller 
går han tyst och tankfullt fram: 
strået härdigt . .. axet sväller . .. 
kärnan, den blir nästa stam. 

Nils Ludvig Olsson (1893-1974). 
Ur: Nian. Dikter av Nils Ludvig. 1938. 

nomiska arena där företagen och deras forska
re började agera kring 1880. - Den ena orsaken 
till att ge ut boken nu är att de vetenskapliga 
metoderna och framstegen inom området har 
varit exceptionella de senaste 40-50 åren, och 
att många av de personer som har bidragit till 
detta även har haft möjlighet att bidra med 
artiklar till denna bok. Här ges läsaren tillfälle 
att verkligen följa utvecklingen på nära håll, till 
skillnad från i mer ordinära beskrivningar av 
vetenskaplig forskning. - Den andra orsaken 
är att, av allt att döma, växtförädlingen nu be
finner sig i början av ett nytt paradigmskifte, 
där ökad vikt läggs vid gentekniska föränd
ringar för att nya framgångar och förbättring
ar skall uppnås. - Kanhända vågar man sia 
om att tiden från 1880-talet till 1990-talet i 
framtiden kommer att ses som ensammanhål
len vetenskapshistorisk period i fråga om 
jordbruksväxternas förädling. 
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Det är glädjande för Akademien att en av 
dess ledamöter, professor Gösta Olsson, en av 
seniorerna inom förädlingsverksamheten, har 
åtagit sig och med sådan vetenskapshistorisk 
spänst och akribi har genomfört det fleråriga 
projektet med att färdigställa boken. Gösta 
Olsson har bedrivit en omfattande genetisk 
forskning, främst inom släktet Brassica och 
angränsande arter. Han har också haft förmå
gan att tillämpa egen och andras genetiska 
forskning inom växtförädlingen av oljeväxter, 
varvid ett flertal sorter av stor betydelse för 
oljeväxtodlingen har framkommit. Även vetet 
har blivit föremål för hans forskning under 
hans tid som veteförädlare i Svalöv. Gösta Ols
son tilldelades 1988 Akademiens Nilsson-Ehle 
medalj för sin mycket framstående forskar
och växtförädlargärning. 

En lång rad forskare har bidragit med artik
lar som belyser växtförädlingen ur många oli
ka synvinklar. Boken har blivit det vi ofta öns
kar i akademisammanhang, nämligen en mix 
med möten av forskare från olika områden 
och traditioner. 

Akademien vill framhålla sin tacksamhet 
gentemot de organisationer som ekonomiskt 
stött utgivningen av boken. Som ofta i dessa 
sammanhang är det en intressant spridning 
av deras respektive hemvist och verksamhet. 
Där finns Kungliga Patriotiska Sällskapet, som 
har både ett historiskt och ett nutidsinriktat 
intresse av de agrara näringarnas utveckling, 
Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forsk
ning, som stöder skogs- och lantbruksveten
skap, och Svenska Lantmännens Riksförbund 
(SLR), representerande lantbrukskooperatio
nen och de agrara praktikerna. Slutligen finns 
där Svalöf Weibull AB och Novartis Seeds AB 
(vari Hil!eshög AB uppgått), företag från 
forsknings- och utvecklingsområdena. 

Företalet inleddes med en dikt av Nils Lud
vig Olsson, lyriker och folkbildningsman, om 
jordbruksförädlingens betydelse. Det avslu
tas nu med några rader ur kapitlet "Svalöv 
och vårt dagliga bröd" i en bok av Fredrik 
Böök, författare och litteraturforskare. Dessa 
rader hade lika väl kunnat skrivas om W Wei
bull AB - Böök talar också om "Weibullsholms 

växtförädlingsanstalt som hör samman med 
Svalöv likt de båda dragonerna i Runebergs 
poem, så att man inte kan ge Lod en medalj 
utan att den också blir Ståls'1 Både Nils Ludvig 
Olsson och Fredrik Böök är genuint positiva 
till forskningen, forskarna och möjligheten till 
en äkta gemenskap och ett gemensamt mål 
tillsammans med de agrara praktikerna. Båda 
har ett engagemang och en lyrisk ton, som 
tyvärr i dag mer eller mindre har försvunnit 
inom litteraturen med dess gränsområden. 
Även om vi kan se ett och annat som är föråld
rat i dessa bidrag, förundras vi ändå över deras 
positiva inställning till utvecklingen, till forsk
ningens möjligheter att säkra folkförsörjningen 
- att inte alltid fråga varför utan varför inte? 

Det är inte utan att alla verksamma inom 
den agrara sektorn, inte minst Akademien, 
skulle vilja se mera av utomståendes - t.ex. 
journalisters, författares, kulturskribenters -
positiva syn på de agrara näringarnas utveck
ling, men med dagens skrivsätt och med nu
tiden som resonansbotten. 

" ... Men vad Svalöv betytt för det svenska vetet 
motsvaras av vad vetet betytt för Svalöv. Man 
kan sätta i fråga, om institutionen någonsin 
skulle ha vunnit det obegränsade förtroendet, 
hos jordbrukarna, hos hela allmänheten och 
hos statsmakterna, ifall den inte kunnat peka 
på en så handgriplig och betydelsefull framgång 
som veteförädlingen. De vältaliga siffrorna har 
varit den yppersta tänl?bara propaganda för 
den vetenskapliga forskningens ojämförliga 
värde: de gråa teorierna har kommit livets träd 
att slå ut i rik grönska och förstummat Mefisto
feles' visdom. Sveriges utsädesförening har 
lwnnat arbeta på nygestaltning och förnyelse 
av hela den svenska jordbruksproduktionen, 
och med lugn tillförsikt avvaktas resultaten; 
avgörandet föll på vetefälten. " 

Fredrik Böök (1883-1961). 
Ur: Livet på landet. Resor och studier. 1948. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 
Sven-Uno Skarp 
Akademisekreterare och VD 



Inledning 
Under senare delen av 1800-talet ökade intres
set för utsädesodling och utsädets kvalitet 
betydligt åtminstone hos större jordbrukare 
i södra Sverige. Detta hade flera orsaker. Ge
nom införsel och odling av utländska sorter 
fick man klart för sig de stora skillnader, som 
kunde förekomma mellan olika sorter i av
kastningsförmåga men också i vinterhärdig
het och värdefulla kvalitetsegenskaper. Den 
ökade odlingen av vallväxter och ro tfrukter 
aktualiserade en ökad handel med utsäde av 
dessa växtslag. Slutligen gav uppfattningen 
att södra Sverige hade sä rskilt gynnsamma 
naturliga förutsättningar fö r utsädesproduk
tion förhoppningar om en lönsam utsädes
export. Dessa förhållanden initierade den 
mera målinriktade växtförädling, som påbör
jades i vårt land under senare delen av 1800-
talet. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
har ända från begynnelsen noga följt utveck
lingen inom växtförädlingens och utsädespro
duktionens områden. Redan vid Lantbruks
akademiens högtidssammanträde den 29 sep
tember 1886 presenterade akademiens sekre
terare professor Christian Loven i ett föredrag 
utförligt den Sydsvenska föreningen för odling 
och förädling af utsäde, som tidigare samma 
år bildats i Svalöv. De nära kontakterna mel
lan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
och svensk växtförädling har fullföljts, och 
det är också akademien som he lt har tagit 
initiativet t ill denna skrift. 

Det har tidigare skrivits åtskilligt om 
svensk växtförädling både i skönlitterära 
verk, som t ex Fredrik Bööks "Livet på lan
det", och i vetenskapliga tidskrifter samt i 
samband med växtförädlingsföretagens olika 
jubileer. Det största svenska verket inom om
rådet är Svensk växtförädling, utgivet på bok-

förlaget Natur och kultur 1951. Det omfattade 
två delar och totalt 1 580 s idor. Då denna 
skrift måste få ett mycket blygsammare for
mat, stod det från början klart, att den måste 
begränsas till enbart jordbruksväxterna. Det 
begränsade utrymmet medför också, att 
många av artiklarna får uppfattas som sam
manfattande översikter och inte detaljerade 
dokumenterade redovisningar. Tillsammans 
med de relativt omfattande litteraturhänvis
ningarna bör de dock kunna ge en god bild av 
utvecklingen. 

Under de drygt hundra år som växtförädling 
bedrivits här i landet har naturligtvis företag 
tillkommit och försvunnit. Samtidigt har före
tagsformerna och statens engagemang i växt
förädlingen förändrats. Utvecklingen vid de 
större företagen skildras i det första avsnittet. 

Forsknings-och utvecklingsarbetet låg, för
utom vid de olika företagen, från 1918 och 
framåt vid Lunds universitets ärftlighetsinsti
tution, men har unde r de senaste decennier
na i stor utsträckning flyttats över till Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Denna utveckling skild
ras av personer som varit eller är verksamma 
vid dessa institutioner. 

När växtförädlingen började, hade man 
mycket suddiga begrepp om hur denna skul
le bedrivas. Perioden dominerades av Dar
wins uppfattning om det naturliga urvalets 
betydelse. Mendel hade visserligen gjort sina 
banbrytande undersökningar av olika egen
skapers nedärvning, men dessa var bortglöm
da och utnyttjades inte. I Sverige var också cle 
Vilmorins tidiga arbeten med rena linjer okän
da. Hela den moderna växtförädlingsmetodi
ken har alltså utvecklats under den här redo
visade perioden. En fantastisk utveckling 
fram till dagens omdebatterade genteknik 
skildras. 
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Växtförädling och växtförädlingsframsteg 
inom enskilda växtslag behandlas i avsnitt 
fyra. Här får man stifta bekantskap med gamla 
sorter från fars och farfars tid men också med 
växtförädlingens senaste landvinningar. Artik
larna belyser växtförädlingens betydelse för 
avkastningsökning, sjukdomsresistens och 
kvalitetsförbättringar. 

Innan nya sorter får godkännas för mark
nadsföring skall de vara provade i officiella 
försök. Både före och efter marknadsförandet 
står materialet under utsädeskontrollens upp
sikt. Det har därför ansetts motiverat att kort 
redovisa även dessa båda verksamheter. Både 
gammalt odlingsmaterial och nya förädlings
produkter bevaras åt framtida forskare i Nord
iska Genbanken, och dennas verksamhet pre
senteras. 

Ända fram till 1961 fanns inget rättsskydd 
för växtförädlingsprodukterna. Nämnda år in
fördes emellertid växtförädlingsavgifter och 
tio år senare växtförädlarrätt för nya sorter. 
Denna utveckling skildras i en särskild artikel. 
Även utsädets marknadsföring och bondens 
uppfattning om växtförädlingens betydelse 
behandlas. 

Som författare har växtförädlare och leda
re av växtförädlingsföretag med lång erfaren
het medverkat. Många av författarna är med
lemmar av Kungl. Skogs- och Lantbruksaka
demien. Mycket av det skildrade är självupp
levt. Detta gör redovisningarna särskilt intres
santa. 

I en preliminär disposition har författarna 
fått anvisningar om avsett ämnesområde och 
tänkt sidoantal, medan artiklarnas rubrice
ring och utformning helt överlåtits till förfat
tarna. I många fall har det anvisade sidoanta
let varit för knappt tilltaget, men detta har 
lösts genom att akademien accepterat längre 
artiklar. Helt naturligt är författarna ensamma 
helt ansvariga för artiklarnas innehåll. Dessa 
har ofta fått en starkt personlig prägel. 

Under de drygt hundra år som växtföräd
ling bedrivits i Sverige, har jordbrukets od
lingsteknik utvecklats enormt. Detta har na
turligtvis också ställt nya krav på odlingsma
terialet . Avsikten med denna skrift är bl a att 
belysa hur växtförädlingen lyckats tillgodose 
de uppställda kraven och dess betydelse för 
svensk växtodling. 

Svalöv i september 1997 
Gösta Olsson 

För att spara utrymme i litteraturförteckningarna har följande förkortningar använts: 

AHG 
ASU:s K. 
ASU:sÅ. 
KSLAT 
sou 
SUF:s T. 
WW:sÅ. 

för 

" 

Agri Hortique Genetica 
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets katalog 
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets årsbok 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 
Statens offentliga utredningar 
Sveriges Utsädesförenings tidskrift 
W Weibulls årsbok 

Dessa förkortningar användes även om tidskriftens namn i äldre årgångar har varit något an
norlunda. 
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Sveriges Utsädesf örening och 
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget 

Gösta Olsson 

Under senare delen av 1800-talet började man 
intressera slg för utsädets inverkan på grö
dans avkastning. Betydelsen av att använda 
storkornigt utsäde med hög grobarhet upp
märksammades. De gamla lantsorternas hete
rogenitet vållade också problem både vid ut
sädesexport och ölframställning. För att för
bättra förhållandena inrättades Sveriges för
sta frökontrollanstalt i Halmstad 1877, och en 
motsvarande anstalt i Lund 1879. 

I Tyskland började flera godsägare arbeta 
med växtförädling omkring 1880 (Fr. Strube 
1877, Otto Breustedt 1880, F. von Lochow-Pet
kus 1881). I Sverige var godsägare Birger We
linder, Heleneborg, Svalöv, mycket intresse
rad av vad som hände på jordbrukets områ
de, och han företog många resor i Europa för 
att informera sig härom. Det var särskilt hans 
goda kontakter med greve Arnim von Schla
gentin, Nassenheicle i Pommern, som hos 
Welinder väckte tanken på att grunda en 
svensk växtförädlingsanstalt (Olsson, 1993). 
Greve von Schlagentin drev själv en fram
gångsrik potatisförädling. 

Sveriges Utsädesförening bildas 
Sedan Birger Welinder bestämt sig för att star
ta växtföräclling i Sverige, företog han under 
sommaren 1885 en resa i Europa för att se hur 
stråsädesförädlingen bedrevs där. Efter hem
komsten från denna resa tog han kontakt med 
friherre Fredrik Gyllenkrook, Sinclairsholm, 
som då var en av Skånes största jordägare, 
och lyckades intressera honom för iden att i 

Sverige starta en växtförädlingsanstalt. Till
sammans reste de runt till mera betydande 
jordbrukare i Skåne och informerade om pro
jektet. 

Deras arbete ledde först till ett förberedan
de sammanträde den 18 mars 1886 (Anonym, 
1886). Härvid tillsattes en kommitte med upp
gift att utarbeta stadgar och arbetsplan för 
föreningen. Denna kommitte kallade till ett 
nytt sammanträde i Eslöv den 13 april 1886. 
Här bildades "Sydsvenska föreningen för od
ling och förädling af utsäde". Stadgar för för
eningen antogs och styrelse valdes. 
Styrelsen kom att utgöras av undertecknar

na av inbjudan samt Birger Welinder. Rytt
mästare Gustaf Tornerhjelm, Vrams Gunnars
torp, var liksom Gyllenkrook storgodsägare. 
Professor Hjalmar Nathorst var fram till hös
ten 1886 föreståndare för Alnarps lantbruks
institut och samtidigt sekreterare i Malmöhus 
läns hushållningssällskap från 1867 till 1896. 
Hugo Winberg efterträdde Nathorst som chef 
för Alnarps lantbruksinstitut. Bengt Jönsson 
var föreståndare för frökontrollanstalten i 
Lund (1879-1899), lärare på Alnarp och pro
fessor i fysiologisk botanik i Lund (1899-
1911). De personer, som kom att leda Utsä
desföreningen under de första åren, represen
terade alltså både stora jord ägare och forska
re och informatörer på jordbrukets område. 
Det var en stark anknytning till hushållnings
sällskapet, Alnarps lantbruksinstitut och 
Lunds universitet. Dessa personer har närma
re presenterats av Olsson (1993). Man förvå
nas kanske över att inte finna Birger Welinder 

11 



Inbjudning. 

"Lilligt öfvcrtygu.do om gagnet och vil.rdet för vtirt land af en förbli.ttr:Mi produktion af span

mål och frö, siirsldldt med hänsyn till closs anvöndando såsom utsäde, tillåta sig hi.lrmcd undor

tecknado, sou1 ~nligt uppdrag utarbetat stadgar och arbetsplan för en 

Sydsvensk Förening 
ilir 

odling och förädling af utsäde 
att till Joltagandc i sådan förening, mod iindamål uJt in1>m sitt område wrlca för odlin!J och ?dvecl.·

ling af fer/xiUradc sädesslag oc1' fröso,·tc,· samt denna odlinus tillgodogörande i inland oeh tltland -

inbjuda den landtbruka.udo allmänhetsu. 

I det vi me,l afsocnde på föreningens blifvaude verksamhet och organisation hänvisa till bi

lagda s~gar, våga vi hysa den förhoppning, att våra yrkesbrödcr med intresse skola omfatta 

,fonni' form för en gemensam verksamhet i en betydelsefull fråga. 

Eslöf d. 13 April 1886. 

Fr. Gyllenk.rook. 

G. Tornerhjelm. 

B. Jönsson. 

Lodn.möt..erna.s Nl\mn·. 

Hj. Nathorst. 

H. Winberg. 

Mgift 
en gång 
för &]],._ 

Årlig 
af1,rift. 

/ / 
/ 

/ 

-/ 

I 
-----I 

/ 

' 
, / .,. 

I 
/ 
/ 

. l. 

I 

Figur 1. Inbjudan till bildandet av Sydsvenska Föreningen för odling och förädling av utsäde den 13 
april 1886. 
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Figur 2. Godsägare Birger Welinder (1855-1.936), 
Heleneborg, Svalöv. Initiativtagare till Sveriges 
Utsädesförening och Allmänna Svenska Utsädes
aktiebolaget. 

bland undertecknarna. Men han var då inte 
mer än 30 år, och här ville man tydligen ha 
mera kända personer. Det är emellertid ingen 
tvekan om, att initiativet till föreningen helt 
hade tagits av Birger Welinder (Olsson, 1993). 

Vid styrelsesammanträde i Lund den 3 maj 
1886 konstituerade sig styrelsen med friherre 
Gyllenkrook som ordförande, professor Nat
horst som vice ordförande och Birger Welin
der som sekreterare och skattmästare. 

Föreningens ändamål var att "verka för od
ling och utveckling af förbättrade sädesslag 
och frösorter". Hur detta kunde ske redovisas 
närmare i § 2 i stadgarna. Dessa är tryckta i 
föreningens årsberättelse för 1886 och be
handlas även rätt ingående av Ljung (1926). 

Ledamot av föreningen blev man genom 
att inbetala en årlig avgift av 5 kronor eller en 
engångsavgift av 100 kronor. Detta räckte 
dock inte för att skaffa ett rörelsekapital åt 
föreningen. Friherre Gyllenkrook fick därför i 

Figur 3. Friherre Fredrik Gyllenkrook (1820-
18.94), Sinclairsholm. Utsädesföreningens och Ut
sädesbolagets förste styrelseordförande. 

uppdrag att bilda en garantiförening av såda
na ledamöter, som var villiga att i större ut
sträckning stödja föreningens verksamhet. 
Detta klarade han av på de få veckorna mellan 
den 13 april och den 3 maj. En garantiförening 
bestående av 32 personer (förteckning i års
berättelsen 1886) hade då förbundit sig att 
tillsammans under en tid av fem år årligen 
bidraga med intill 5 000 kronor. Under den tid 
garantiföreningen fungerade, fick den förstär
ka styrelsen med tre ledamöter. 

Arbetet kunde börja 
Garantiföreningen gav de ekonomiska förut
sättningarna för att börja arbetet. Vid styrelse
sammanträdet den 3 maj 1886 anställdes ock
så kulturingenjör Th. Bruun von Neergaard 
som sakkunnig fackman. Under sin resa i Eu
ropa sommaren 1885 hade Birger Welinder 
träffat von Neergaard i Kiel. Welinder förmåd-

13 



de honom att flytta till Svalöv för att hjälpa till 
med Welinders internationella kontakter och 
det planerade växtförädlingsarbetet. 

en närmare till landets hushållningssällskap. 
Enligt de nya stadgarna, som antogs den 30 
november 1887, skulle föreningen dels ha en 
mindre styrelse av samma omfattning som 
tidigare, och dels en större styrelse beståen
de av den mindre styrelsen samt dessutom 
ombud från de hushållningssällskap, som 
med bidrag understödde föreningens verk
samhet. Från och med 1890 var alla Sveriges 
hushållningssällskap representerade i den 
större styrelsen. 

Vid det ovan nämnda styrelsemötet erbjöd 
Welinder föreningen försöksjord och arbets
lokaler på sin egendom i Svalöv. Därmed blev 
verksamheten förlagd dit. Detta är ett gott 
exempel på det privata initiativets betydelse, 
för institutionen kunde lika väl ha hamnat i 
Alnarp. Nu anlade von Neergaard i början av 
maj 1886 det första försöksfältet i Svalöv. Det 
omfattade 2 660 m2 och totalt 50 sorter hu
vudsakligen av stråsäd, men också vicker och 
rotfrukter provades. 

I årsberättelsen för 1886 redovisas före
ningens uppgifter. Man skulle prova inhemskt 
och utländskt odlingsmaterial i försök för att 
bedöma dess odlingsvärde. Härvid skulle 
man även utröna vetets bakningsvärde, kor
nets lämplighet för malt och havrens foder
värde. Man skulle förbättra utsädet genom 

Den sydsvenska förening, som bildats 
1886, ändrades redan påföljande år till att bli 
rikstäckande med namnet Allmänna Svenska 
Utsädesföreningen. Samtidigt knöts förening-
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STADGAR 
för 

Sydsvenska Föreningen 
for 

odling och förädling af utsäde. 

§ I. 

Föreningens ändamål är att inom sitt område verka för odling och 
utveckling af förl,attrade sädesslag och frösoncr samt <lcnna odlings till

godogörande i inland och utland. 

§ 2. 

Detta ändamål skall föreningen i mån af sina krafter söka uppn/'<: 
a) genom att inhemta tillförlitliga upplysningar om ht1r i landet såväl 

som i utlandet odlade växter; 
b) genom att anordna och leda noggranna praktiska försök för att 

utröna dessa kulturväxters olika v!irde och lålmplighet; 

c) genom att undersöka odlingsförhållanden och växter inom sitt om
råde medelst sakkunnig person, hvilken derjemte såväl enskildt som genom 
föredrag och skrifter meddelar upplysningar och undervisning ät spanmåls

och fröodlare; 
d) genom att verka för åstadkommande af ett utmärkt stamutsäde 

samt Vågleda odlare vid val af sådant; 
e) genom att befrämja gr!isfröodling för att medelst inhemsk produk· 

tion af bättre grässorter verka för en rationel insåning af klöfrer och 

gräsvallar; 
[) genom att anordna tidsenliga utställningar af spanmål och frö; 
g) genom att sprida kännedom om och.söka bereda förmanlig afsätt• 

ning för svenskt utsäde i utlandet; 
h) genom att anordna och utöfva en omsorgsfull och verksam kontroll 

öfvcr allt utsäde, som under föreningens garanti försäljes. 

Figur 4. De två första paragraferna i föreningens första stadgar. 



växtförädling. Samtidigt skulle man verka för 
gräsfröodling och förädling av gräs och rot
frukter. Man skulle också arbeta för ökad ex
port av utsäde ( se även Olsson, 1993). Många 
av förädlingsmålen är fortfarande aktuella. 
Detta gäller inte minst den starka poängte
ringen av kvalitetsaspekterna. 

Von Neergaard lade ned mycket arbete på 
att utveckla lämpliga hjälpmedel för urvals
och analysarbetet. Dessa undersökningar 
observerades och refererades tidigt av tyska 
förädlare (Rumker, 1889). Hjalmar Nilsson 
(1896 s. 120) säger erkännsamt om von Neer
gaards arbeten: "Denna särdeles märkliga 
systematisering af ett dittills nära nog plan
löst arbete, betecknade utan tvifvel en vigtig 
vändpunkt i hela växtförädlingens historia". 

Samarbetet med hushållningssällskapen 
utnyttjades för att få förädlingsmaterialet pro
vat i olika delar av landet. Vid det första sam
manträdet med föreningens större styrelse 
den 29 juli 1889 diskuterades bl a en provning 
av nya stråsädessorter i olika delar av Sve
rige. Man beslöt, att redan följande år utföra 
försök inom alla de hushållningssä!Iskap, som 
beviljade Utsädesföreningen anslag. År 1891 
anställdes agronom Pehr Rundgren för att 
medverka i den lokala sortprovningen och i 
anslutning därtill fungera som rådgivare till 
jordbrukarna. Enligt årsberättelsen för 1892 
var lokala försök det året utlagda på 27 olika 
gårdar inom rikets alla provinser. Det var allt
så Utsädesföreningen, som initierade en hela 
landet täckande sortprovning. 

Under 1889 uppfördes föreningens första 
egna byggnad. Vid planeringen fick kostna
den för huset inte överstiga ca 10 000 kronor 
(Ljung, 1926). Detta motsvarade en donation 
av friherre Gyllenkrook till föreningen. I bygg
naden inrymdes institutionens viktigaste ar
beten samt bostad för två tjänstemän. 

Samarbetet mellan Birger Welinder och 
von Neergaard började emellertid snart gniss
la och von Neergard slutade sin anställning i 
Svalöv den 2 april 1890. Till hans efterträdare 
utsågs docent Nils Hjalmar Nilsson. 

Hjalmar Nilsson, som tidigare var docent i 
botanik i Lund, anställdes i början av 1888 i 
Svalöv för att arbeta med trindsäd och foder-

växter. Man provade olika sorter av ärter, 
vicker och rödklöver, men också ett stort an
tal vilda arter somt ex lundvial (Lathyrus hete
rophyllus) och för utpräglade sandjordar ärt
törne (Ulex europaeus). För att få material 
med bättre vinterhärdighet insamlades och 
provades vild rödklöver och skogsklöver från 
Jämtland. 

Då von Neergaard slutade, fanns alltså Hjal
mar Nilsson redan i Svalöv. Men det innebar, 
att han fick lämna de nyss påbörjade arbete
na för att istället ägna sig åt föreståndarska
pet och förädlingen av vete och havre. För 
arbetena med ärter och vicker anställdes fil 
dr Hans Tedin 1891 och för kornförädling 
agronom Pehr Bolin. Sedan Bolin flyttat till 
Ultunafilialen och några år senare slutat vid 
Sveriges Utsädesförening, fick Hans Tedin 
även ansvaret för kornförädlingen. 

Mellersta Sveriges Utsädes
förening 
I Mälar- Hjälmarbygden var man rädd för att 
inte få tillräckligt utbyte av den sydsvenska 
föreningen, som inte ansågs representativ för 
mellersta Sverige. Vid ett sammanträde i Öre
bro den 19 oktober 1888 bildades därför Mel
lersta Sveriges Utsädesförening. Ordförande 
var landshövdingen i Örebro län, P.A. Berg
ström, och vice ordförande friherre Carl 
Carlsson Bonde, Gimmersta. Såsom sakkun
nig kulturingenjör och tillika sekreterare an
ställdes A.U. Westfelt, och verksamheten på
börjades 1889. 

Denna förening organiserades på samma 
sätt som föreningen i Svalöv. Kostnaderna för 
verksamheten täcktes genom medlemsavgif
ter, garantiföreningens bidrag, anslag från 
hushållningssällskapen, främst i Örebro och 
Södermanlands län, samt genom statsanslag. 
Föreningens verksamhet omfattade sortför

sök på olika platser men med huvudförsöken 
på Carlslund vid Örebro. Genom dessa försök 
kunde man avråda från odling av många 
höstvetesorter med dålig vinterhärdighet. 
Det skedde en omfattande utdelning av utsä
de till vanliga jordbrukare, och detta visade 
på ett slående sätt utsädets inverkan på av-
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kastningen (Olsson, 1994). Man deltog också 
i utställningar bl a i Wien 1890. Verksamheten 
var omfattande, men den direkta förädlings
verksamheten var av mindre omfattning än i 
Svalöv. 

Rätt snart visade det sig emellertid omöj
ligt att få ekonomiska resurser för att driva 
båda föreningarna. Det var bättre att samord
na verksamheten. Under sommaren 1892 be
slöt de båda föreningarna om en sammanslag
ning till Sveriges Utsädesförening från den 1 
januari 1894. Samtidigt beslöts, att Sveriges 
Utsädesförening skulle inrätta en försökssta
tion i Örebro eller på annan lämplig plats i 
mellersta Sverige. Verksamheten bedrevs 
några år vid Örebro, men 1897 flyttades den 
till Ultuna vid Uppsala. 

Ledningsfunktioner och den 
vidare utvecklingen i Svalöv 
Sveriges Utsädesförenings styrelse hade na
turligtvis det övergripande ansvaret för verk
sa,mheten. För speciella uppgifter utsåg sty
relsen under de första åren särskilda kommit
teer och utskott. Deras uppgifter sammanför
des 1906 till ett arbetsutskott om fyra perso
ner. År 1914 beslöts att arbetsutskottet skul
le bestå av tre ordinarie ledamöter och en 
suppleant, och detta gällde till 1980. För full
ständiga uppgifter om styrelserepresentanter 
och anställda tjänstemän hänvisas till Gösta 
Anderssons historiska tillbakablick (Anders-

son, 1980). Här ges endast uppgifter om sty
relseordförande, föreståndare och sekretera
re/skattmästare. 

Utsädesföreningens föreståndare utövade 
den direkta ledningen av verksamheten, och 
den positiva utvecklingen av institutionen 
berodde till mycket stor del på Utsädesför
eningens skickliga föreståndare. 

Den stora uppbyggnaden av institutionen 
skedde under Hjalmar Nilssons ledarskap 
från 1890 till utgången av 1924. Samtidigt med 
föreståndarskapet arbetade han själv med 
vete-och havreförädling fram till sekelskiftet. 
1892-1893 visade han, att pedigreeurval i 
motsats till det tidigare bedrivna massurvalet 
hos dessa växtslag gav enhetliga och konstan
ta linjer (Nilsson, 1901). Detta ökade på ett 
avgörande sätt effekten av urvalsarbetet och 
gjorde samtidigt Svalöf känt ute i världen som 
en framgångsrik växtförädlingsinstitution. 

Under slutet av 1800-talet var de olika strå
sädesslagen i ännu högre grad än i dag de 
dominerande grödorna. Det var därför helt 
naturligt, att Utsädesföreningen började sitt 
förädlingsarbete med vete, havre och korn. 
År 1900 anställdes Herman Nilsson-Ehle som 
vete- och havreförädlare. Han insåg tidigt 
möjligheten att genom planlagda korsningar 
kombinera värdefulla egenskaper från olika 
sorter, och att dessa egenskaper nedärvdes 
på samma sätt som enkla, morfologiska ka
raktärer (Nilsson-Ehle, 1909). Dessa under
sökningar fick mycket stor betydelse både för 

Sveriges Utsädesförenings styrelseordförande 
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F.G. Gyllenkrook, friherre, Sinclairsholm och Björnstorp 
G.D.R. Tornerhjelm, ryttmästare, landshövding, Wrams Gunnarstorp 
N.A.A. Trolle, friherre, överhovjägmästare, Trollenäs 
H.O.C. Ramel, friherre, överhovstallmästare, Övedskloster 
F. Fredgardh, landstingsman, Fredshög, Håslöv 
A.N. Thomson, landshövding, Malmö 
R. Hamilton, greve, godsägare, Strö 
G. Netzen, landshövding, Malmö 
E. Larsson, riksdagsman, landshövding, Borr by och Kristianstad 
G. Kuylenstjerna, direktör, Arlösa, Halmstad 

Anm. 1914- 1979 utsågs ordförandena av Kungl. Maj:t. 

1886-1894 
1894--1909 
1909-1930 
1930-1936 
1937- 1950 
1951 
1952-1962 
1963-1977 
1977-1995 
1996-



Sveriges Utsädesförenings föreståndare 

Th. Bruun von Neergaard 
N. Hjalmar Nilsson 
N. Herman Nilsson-Ehle 
E. Åke Åkerman 
P. Erik Hj. Åkerberg 
N. Arne Hagberg 

1886-1890 
1890-1924 
1925-1939 
1939- 1955 
1956-1971 
1972- 1979 

den genetiska forskningen och för det fortsat
ta växtförädlingsarbetet. Nilsson-Ehle blev 
genom sin doktorsavhandling känd över hela 
världen. 

Som tidigare nämnts tog Hans Tedin över 
arbetena med korn, ärter och vicker. 

Råg började bearbetas 1901, och agronom 
Erik W. Ljung var ansvarig för dessa arbeten 
1904-1944. Trädgårdsmästare Johan Fredrik 
Lundberg var ansvarig för förädlingen av po
tatis 1903-1934. En energisk ledare för vall
växtförädlingen fick man 1907 i fil dr Hemfrid 
Witte. Rotfruktsförädlingen, som upptogs 
1902, drevs de första åren av det 1891 bildade 
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget. Från 

Figur 5. Professor Hjalmar Nilsson (1856-1925). 
Anställd 1888. Föreståndare 1890- 1924. Han var 
den store organisatören och institutions byggaren. 

Figur 6. Den stora institutionsbyggnaden, som blev färdig 1908. Fotot taget 1.912. 
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1914 till sin pensionering arbetade Hjalmar 
Nilsson även med rotfruktsförädling, som då 
omfattade både foderrotfrukter och socker
betor. Han hade därvid värdefull hjälp av Gus
taf Sundelin. 

Den första institutions byggnaden, som var 
färdig 1889, visade sig snart för liten, och re
dan 1891 kunde man flytta in i en större bygg
nad, som under några år rymde både Utsäd
esföreningen och Allmänna Svenska Utsädes
aktiebolaget. Men utvecklingen gick snabbt, 
och redan i början av seklet planerade man 
en större institutionsbyggnad. Denna ritades 
av arkitekt A. Anderberg, Stockholm, och blev 
efter en del problem färdig 1908 (Olsson, 
1994). Byggnaden gav rikliga utrymmen och 
täckte lokalbehovet under 40 år. 

Hela filialsystemet, med 8 filialer i olika de
lar av Sverige, byggdes upp under Hjalmar 
Nilssons tid som föreståndare. 

Figur 7. Professor Herman Nilsson-Ehle (1873-
1949). Ansvarig för vete- och havreförädlingen i 
Svalöv 1900- 1915. Professor vid Lunds universi
tet 1.915- 1938. Samtidigt förestårzdare för Sveri
ges Utsädesförenir1g 1925-1939. 
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För att sprida information om verksamhe
ten började man redan 1891 ge ut Allmänna 
Svenska Utsäclesföreningens tidskrift, som 
från 1894 ändrade namn till Sveriges Utsädes
förenings tidskrift. Den utkommer fortfaran
de, 1996 var årgång 106. 

Hjalmar Nilsson kunde se tillbaka på ett 
fantastiskt livsverk, då han pensionerades. 

År 1915 utnämndes Herman Nilsson-Ehle 
till professor i fysiologisk botanik vid Lunds 
universitet. Denna professur fick han efter ett 
par år utbytt mot en personlig professur i ärft
lighetslära. Men vid Hjalmar Nilssons pensio
nering kallades professor Herman Nilsson
Ehle till tjänsten som föreståndare för Sveri
ges Utsädesförening (1925-1939). Samtidigt 
tog han med sig sin personliga professur och 
institutionen för ärftlighetslära vid Lunds 
universitet till Svalöv. Detta medförde en be
tydande aktivering av den vetenskapliga 
forskningen i direkt anknytning till den prak
tiska växtförädlingen. 

Samtidigt som han var föreståndare, fung
erade Nilsson-Ehle även som ansvarig för 
kornförädlingen. Redan 1928 startade han, i 
samarbete med sin dåvarande amanuens Åke 
Gustafsson, arbeten med inducerade muta
tioner i kom. Dessa arbeten utvidgades efter
hand och gav en mängd värdefull information 
(Gustafsson, 1947). Under 1940-och 1950-ta
len arbetade en stor grupp både inom och 
utom Utsädesföreningen under Åke Gustafs
sons ledning med mutationsundersökningar 
inom flera växtslag. Här skall särskilt nämnas 
de Svalövsbaserade undersökningarna av 
Mac Key (1954) hos vete och av Arne Hagberg 
(1954) hos korn. 

Med ekonomiskt stöd av Knut och Alice 
Wall en bergs stiftelse inrättades en särskild 
avdelning för kromosomforskning vid Sveri
ges Utsädesförening 1931. Dess verksamhet 
behandlas längre fram. 

Samtidigt med föreståndarskapet för Utsä
desföreningen arbetade Nilsson-Ehle mycket 
aktivt för tillkomsten av Husdjursförädlings
anstalten på Wiad (1928), Föreningen för växt
förädling av skogsträd (1936) med institution 
på Ekebo, Svalöv, samt Föreningen för växt
förädling av frukt och bär på Balsgård (1941 ). 



Figur 8. Professor Ake Akerma11 (1887-1955). 
Chef för vete- och havreavdelningen 1915-1955. 
Föreståndare för Sveriges Utsädesförening 1939-
1955. 

Då Nilsson-Ehle lämnade vete- och havre
avdelningen 1915 anställdes fil dr Åke Åker
man som hans efterträdare. Åkerman var an
svarig för vete- och havreförädlingen från 
1915 till sin död 1955. Samtidigt var han före
ståndare för Sveriges Utsädesförening 1939-
1955. 

Som förädlare gjorde han betydelsefulla 
undersökningar rörande höstvetets frosthär
dighet och vetets bakningskvalitet. Han med
verkade även till en ökad användning av 
svenskt vete inom bageriindustrin (Widmark 
&Åkerman, 1930). 

I slutet av 1930-talet återupptogs den för
ädling av olje- och spånadsväxter, som bedri
vits av Nils Sylven under några år i slutet av 
och efter första världskriget. Fil dr Gösta An
dersson blev efter några år helt ansvarig för 
oljeväxtförädlingen fram till 1975. Ingvar 
Granhall arbetade med spånadsväxter och 
korn fram till 1948. 

Figur 9. Professor Erik Akerberg (1906- 1991) 
Mångsidig växtförädlare och växtodlare med er
farenhet från många olika uppdrag. Föreståndare 
för Sveriges Utsädesförening 1956- 1971. 

Åke Åkerman hade ofta fungerat som före
ståndare under Hjalmar Nilssons sista år och 
vid Nilsson-Ehles många sjukdomstillfällen. 
Han hade stort intresse för biologisk och ke
misk forskning, och för donationsmedel kun
de uppföras nya, rymliga lokaler för de biolo
giska och kemiska avdelningarna 1949-1951. 

Åkerman hade en beundransvärd arbets
förmåga, och han fungerade under andra 
världskriget även som chef för Statens livs
medelskommissions produktionsavdelning. 

Till hans efterträdare utsågs professor Erik 
Åkerberg, som var föreståndare för Sveriges 
Utsädesförening 1956-1971. Han hade tidiga
re varit förädlingsledare på Weibullsholm, 
föreståndare för Utsädesföreningens filialer 
först i Lännäs och sedan vid Ultuna samt någ
ra år chef för Statens jordbruksförsök. 

Redan 1904 hade Herman Nilsson-Ehle ta
git upp frågan om hur man genom resistens
förädling skulle kunna motverka angrepp av 
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klöverröta, klöver- och havrenematod och ve
tets gulrost (Nilsson-Ehle, 1904). Sjukdomsre
sistens kom också att på olika sätt beaktas i 
växtförädlingen. Men trots detta vållade sjuk
domsangrepp vissa år betydande skador. 
Störst uppmärksamhet väckte de starka an
greppen av svartrost på vete 1951. De beräk
nades medföra en förlust på 150 miljoner kro
nor (Mac Key et al., 1963). Skadorna medför
de intensifierad sjukdomsinventering och re
sistensförädling. Härför iordningställdes ett 
resistenslaboratorium 1956 och under 1961-
1962 uppfördes nya, bättre anpassade labora
torier med tillhörande växthus. Även den 
växtfysiologiska forskningen intensifierades 
under Erik Åkerbergs föreståndareskap ge
nom Volkmar Stoys anställning 1957. 

Samtidigt med föreståndarskapet medver
kade Åkerberg vid behov på olika avdelning-

Figur 10. Agronom Erik W Ljung (1878-1953). 
Anställdes 1904. Sekreterare 1908-1944 och från 
1914 även ekonomichef Under hela sin anställ
ning var Ljung även ansvarig för rågförädlingen. 
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Sveriges Utsädesförenings sekreterare 
och skattmästare/ekonomichefer 

B. Welinder 
A.W Flach 
Hj. A. Möller 
F.P. Åhlen 
E.WLjung 
C.G. Andersson 
S.L. Moberg 

1886-1891 
1892-1900 
1904-1906 
1907-1908 
1908-1944 
1944-1975 
1975-

Anm. 1900-1904 var föreståndaren även sekrete
rare och sparbankskamrer J. Nilsson var skatt
mästare. E.WLjung var enbart sekreterare 1908---
1913. Under denna period var E.L. Åkerman eko
nomidirektör 

ar bl a vid uppbyggandet av en utvidgad po
tatisförädling. 

Professor Arne Hagberg, som anställdes 
vid Sveriges Utsädesförening 1945 och bl a 
varit avdelningsföreståndare för kromosom
avdelningen 1953-1960 och korn- och rågav
delningen 1960-1971, var föreståndare 1972-
1979. Införandet av växtförädlarrätt medförde 
en ökad konkurrens från utländska växtföräd
lare på den svenska marknaden. Som en mot
vikt mot detta engagerade sig Hagberg starkt 
för en ökad samverkan såväl mellan olika 
svenska som skandinaviska växtförädlings
företag (Hagberg, 1974). Samtidigt ansågs 
verksamheten vid Utsädesföreningen nu ha 
nått en sådan omfattning, att det var svårt för 
en ideell förening att driva den. Dessa syn
punkter låg bakom tillsättandet av 1975 års 
växtförädlingsutredning, vars resultat närma
re skall behandlas i en speciell artikel. 

Förutom föreståndarna hade även för
eningens sekreterare och ekonomichefer be
tydande ansvar för den samlade verksamhe
ten. Här förtjänar särskilt nämnas de stora in
satser, som agronom Erik W Ljung och fil dr 
Gösta Andersson gjorde under många år på 
denna tjänst. 

Arbetet inom Utsädesföreningen var fram 
till och med 1914 organiserat med en före
ståndare och växtslagsspecialiserade assis
tenter. Detta gav föreståndaren ett betydande 



inflytande på den totala verksamheten. Men 
med viclgacl verksamhet och starkt självstän
diga medarbetare gick inte organisationen att 
upprätthålla. I årsberättelsen för 1915 redovi
sas Tedin, Nilsson-Ehle (1/1-30/6), Åkerman 
(1/7-31/12) och Witte för första gången så
som avdelningsföreståndare. Samtidigt var 
J.N. Wallden föreståndare för kontrollbyrån. 
Avdelningsföreståndarna kom att bli helt an
svariga för sina respektive växtslag. 

Avdelningarnas avgränsning justerades ef
terhand som olika grödors betydelse ändra
des. Enligt beslut av styrelsen 1925 skulle för
ädlingsarbetena fördelas på fyra större och 
två mindre avdelningar. De större omfattade: 
1 Vete och havre, 2 Baljväxter och potatis 
samt studier av växtsjukdomar, 3 Vallväxter 
och 4 Rotfrukter samt spånads- och oljeväx
ter. Av de mindre avdelningarna skulle en le
das av föreståndaren och omfatta korn och 
den andra ledas av sekreteraren och omfatta 
råg (Ljung, 1926). 

Under 1970-talet fanns följande avdelningar: 
- Vete- och havreavdelningen 
- Korn- och rågavdelningen 
- Foderväxtavdelningen ( omfattade tidigare 

vallväxter och rotfrukter) 
- Trindsädesavdelningen, som var förlagd 

till Ultunafilialen 
- Potatisavdelningen 
- Oljeväxtavdelningen 
- Kemiska avdelningen 
- Biologiska (tidigare kromosom- eller cyto-

genetiska) avdelningen 
- Avdelningen för norrländsk växtförädling, 

som var förlagd till Lännäs, senare Röbäcks
dalen 

- Trädgårdsavdelningen i Hammenhög fr o m 
1971. 

Sveriges Utsädesförenings främsta uppgift 
var att framställa ur olika synpunkter värde
fullt odlingsmaterial för det svenska jordbru
ket i hela landet. Dessa insatser kommer när
mare att behandlas under respektive växt
slag. Här skall endast nämnas, att fram till 50-
årsjubileet 1936 hade 162 nya sorter mark
nadsförts och från 1937 till 1979 194 sorter av 
jordbruksväxter (Andersson, 1980). 

Figur 11. Fil dr Gösta Andersson (1909-1994). An
ställdes 1935. Sekreterare och elwrwmichef 1944-
1975. Samtidigt även ansvarig för Utsädesfören
ingens oljeväxtförädling. 

En uppfattning om fältförsöksverksamhe
tens omfattning vid olika tidpunkter ger de i 
tabell 1 redovisade parcellantalen vid huvud
anstalten i Svalöv och filialerna. I synnerhet 
mekaniseringen av sådd och skörd av strå
sädesförsöken medförde en mycket kraftig 

Tabell 1. En översikt över verksamhetens utveck
ling. 

Parcellantal vid Ekonomisk 
År huvudanstalten filialerna omsättning i 

i Svalöv tusentals kr 

1896 2 205 49 
1911 8541 104 
1926 26084 19 932 334 
1936 35 349 37 975 500 
1946 47 586 41078 l 008 
1961 103 577 45396 3 810 
1979 311 961 150 365 38 166 
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ökning av förädlingsmaterialet under 1960-
och 1970-talen. Ett visst mått på den totala 
verksamheten ger Utsädesföreningens eko
nomiska omsättning, som också redovisas i 
tabell 1. Men för en riktig utvärdering av 
dessa data måste även förändringarna i pen
ningvärdet beaktas. 

I många avseenden har verksamheten vid 
Sveriges Utsädesförening varit av grundläg
gande betydelse för både svensk och inter
nationell växtförädlingsforskning. Exempel 
härpå är Hjalmar Nilssons och Herman Nils
son-Ehles insatser under föreningens första 
kvartssekel. Också placeringen av Lunds uni
versitets ärftlighetsinstitution i Svalöv 1925-
1938 medförde, att Utsädesföreningen uppfat
tades som landets officiella växtförädlings
anstalt. Insatserna inom forsknings- och ut
vecklingsarbetet belyses närmare av Hagberg 
et al. (1980) och Åkerberg (1986). Under hela 
sin verksamhet har Utsädesföreningen också 
fungerat som en viktig utbildningsanstalt för 
chefstjänstemän vid både universitet och 
statliga verk. Här skall endast nämnas, att två 
av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
sekreterare, professorerna Robert Torssell 
och Kåre Fröier, tidigare hade långvariga an
ställningar vid Sveriges Utsädesförening så
som föreståndare för Ultunafilialen respektive 
kornavdelningen. 

Laboratorieverksamheten 
Frökontrollen 
Förutom kontrollen av tex grobarhet hos det 
utsäde, som användes i försöken, hade Utsä
desföreningens kontrollbyrå fram till 1925 
hela ansvaret för kontrollen av Utsädes bola
gets försäljning av Utsädesföreningens sorter. 
Dels kontrollerades den växande grödan i 
kontrollparceller och genom fältbesiktningar 
(insyningar) av alla odlingar, som skulle gå till 
utsäde, och dels kontrollerades den bärgade 
skörden genom analys av kärnprover. 

Efter att Statens centrala frökontrollanstalt 
under Hemfrid Wittes ledning börjat sin verk
samhet 1925 träffades avtal med denna om 
att utföra den huvudsakliga kontrollen av Ut
sädesbolagets utsädesförsäljning. Kontrollby-

22 

rån i Svalöv behöll dock stamsädeskontrol
len, den s k förberedande kontrollen av inle
vererade utsädespartier samt fältbesiktning
arna. Dessa utfördes utom av kontrollbyråns 
personal även av avdelningsföreståndare och 
assistenter i Svalöv samt filialföreståndarna. 
Dessa fältbesiktningar och kontakter med 
odlarna gav förädlarna många värdefulla upp
lysningar om sortmaterialet. 

Efterhand flyttades en ökad del av kontrol
len över på den statliga myndigheten och för
ädlarnas rätt att utföra insyningar av odling
ar, som skulle ge marknadsfört utsäde, upp
hörde år 1971 (Andersson, 1980). Förestånda
re för kontrollbyrån var fil kand Jöns Nilsson 
Wallden (1892-1930) och fil dr senare profes
sor Olle Tedin (1931-1965). Därefter lades 
kontrollbyrån direkt under Utsädesförening
ens föreståndare. 

Kemiska avdelningen med cereal
laboratoriet 
Introduktionen av det engelska Squareheadve
tet, som hade hög avkastning men låg protein
halt och dålig bakningskvalitet, medförde att 
kvarnarna knorrade. De behövde använda 
höga inblandningar av ryskt vete för att få ett 
bra mjöl (Widen, 1891 a). Vetets bakningskva
litet var alltså aktuell redan då föreningen bil
dades. J. Widen, som anställdes i Svalöv i slu
tet av 1890 och då hade erfarenheter från tysk 
stråsädesförädling, var väl medveten om att 
det inte bara var de absoluta protein-eller glu
tenhalterna utan också proteinets kvalitet, 
som bestämde bakningskvaliteten (Widen, 
1891 a). Under 1891 utförde han de första mal
nings- och bakningsundersökningarna i Sva
löv. Malningarna gjordes på en handkvarn från 
kvarnbyggarfirman Amandus Kahl i Hamburg. 
Från samma firma erhölls också siktar. Bak
ningen skedde i cylindrar i en vanlig stekugn 
vid ca 250%. Brödvolymen mättes genom att 
rören fylldes med torr sand (Widen, 1891 b). 
Redan 1892 lämnade Widen sin tjänst i Svalöv 
och blev föreståndare för Örebro läns kemiska 
station och frökontrollanstalt. Därmed avbröts 
bakningsundersökningarna för en lång tid. 
Ordentliga laboratorier kunde inte inrättas 

förrän man fick tillgång till utrymmen i den 



stora institutions byggnaden 1908. En särskild 
kemist anställdes 1914. Innehaven av tjänsten 
växlade snabbt de första åren. Först sedan 
Johan Lindberg anställts 1920 blev det till
räcklig kontinuitet i arbetena. Vid denna tid 
fanns emellertid ingen självständig kemisk 
avdelning, utan de kemiska undersökningar
na var integrerade i förädlingsavdelningarnas 
arbete. Lindberg var utbildad kemist men 
anställd som assistent på vete- och havre
avdelningen. 

Under 1920-talet undersöktes bl a samban
det mellan vetets vinterhärdighet och socker
halten i bladen (Åkerman & Lindberg, 1927). 
Dessa undersökningar fullföljdes sedan ge
nom rutinmässig test av frostresistensen hos 
nytt förädlingsmaterial i fryskammare. 

Redan i början av 1900-talet visade Nilsson
Ehle och Wallden, att det förelåg sortskillna
der beträffande sädeskärnans groningsmog
nad. Då tidig axgroning och mältningsskador 
vissa år starkt försämrade rågens och vetets 
bakningskvalitet har problematiken ägnats 
stor uppmärksamhet (Olered, 1967; Johans
son, 1977). 

Mera omfattande undersökningar av ve
tets bakningsduglighet kom i gång i samarbe
te med stork.varnarnas laboratorier i början 
av 1920-talet. Tack vare anslag från Svenska 
kvarnföreningen kunde Utsädesföreningen 
1925 inrätta ett eget bakningslaboratorium, 
och där har utförts omfattande undersök
ningar av vetets bakningskvalitet (Åkerman, 
1931, 1936; Olered &Johansson, 1986). Påför
slag av Åkerman infördes från 1930 en årlig 
kvalitetsinventering av den svenska brödsäd
esskörden. Denna utfördes vid kemiska avdel
ningen i Svalöv och pågick t o m 1979 års 
skörd (Olered, 1980). Under en kortare period 
utfördes även omfattande undersökningar av 
näringsvärdet i fodersäd (Munck, 1972). 

En viktig uppgift för kemiska avdelningen 
har varit att utveckla analysmetoder, som var 
lämpliga för att analysera stora serier av små 
prover, som t ex skörden från enskilda plan
tor eller frön. Härigenom blev det möjligt att 
effektivt välja efter önskade egenskaper. 
Många sådana metoder har utvecklats, kan
ske främst till hjälp för oljeväxtförädlingen 

Figur 12. Gustaf V! Adolf var både som kronprins 
och kung en ofta sedd gäst i Svalöv. l anslutning 
till den nya laboratoriebyggnadens invigning 1951 
stllderar han här ett provbak, som demonstreras 
av kemistw avdelningens föreståndare fil dr Jo
han Lindberg. 

(froeng, 1955; Appelqvist & Josefsson, 1967; 
Appelqvist, 1968; Josefsson, 1968). 

Som chef för kemiska avdelningen fram till 
1961 utförde Johan Lindberg ett värdefullt 
kemiskt utvecklingsarbete, som gjorde labo
ratoriet till ett av Sveriges främsta för analy
ser av de svenska skördeprodukternas kvali
tet (Gustafsson, 1978 s. 147). Detta medförde 
att laboratoriet fick en allt större utåtriktad 
verksamhet (Olered, 1980). 

Kromosomavdelningen - Biologiska 
avdelningen 
Vid den 1931 inrättade kromosomavdelning
en framställdes under de följande 15 åren 
under Arne Muntzings (1931-1938) och Al
bert Levans (1939-1948) ledning kromosom
talsfördubblade former av de flesta av våra 
kulturväxter. Det praktiska värdet av de fram-
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ställda polyploiderna var emellertid mycket 
varierande, och det stod tidigt klart, att man 
hade störst chans att nå praktiska resultat 
inom lågkromosomiga, korsbefruktande växt
slag, som odlades för den vegetativa avkast
ningens skull (Levan, 1945). Under sin tid i 
Svalöv arbetade Miintzing också med octo
ploida rågveten. Senare har värdefulla egen
skaper överförts från rybs och kål till synte
tisk raps (Olsson, 1960). Omfattande under
sökningar utfördes också över olika kemikali
ers toxiska effekt på celldelningsmekanismen 
hos Allium (Levan, 1949). 

Under Arne Hagbergs och Sven Eller
ströms ledning bearbetades under de följan
de decennierna stora polyploida populatio
ner av de mest lovande växtslagen (Eller
ström & Hagberg, 1962). Ingående cytologiska 
undersökningar gjordes i korn (Hagberg & 
Hagberg, 1986). Samtidigt vidgades verksam
heten och namnet ändrades till biologiska av
delningen. En stor del av de pågående muta
tionsundersökningarna knöts hit liksom an
läggningen för köldhärdighetstest av över
vintrande grödor. Samtidigt intensifierades 
de avkastningsfysiologiska undersökningarna 
över fotosyntesen, respirationen och assimi
lationsprodukternas fördelning i växten ge
nom Volkmar Stoys arbeten (Stoy, 1965; Stoy 
& Bertholdsson, 1986). Avdelningens verk
samhet behandlas utförligare i Arne Hagbergs 
artikel. 

Sveriges Utsädesförenings filialer 
Redan på 1880-talet var man av den uppfatt
ningen, att en växtförädlingsinstitution i Sva
löv inte kunde täcka hela landets behov av väl 
anpassade sorter. Som tidigare nämnts ledde 
detta till aktiviteter i Svealand och efter någ
ra år en filial, som from 1897 var förlagd till 
Ultuna, där den drevs i intimt samarbete med 
Ultuna lantbruksinstitut, sedermera Lant
brukshögskolan. 

Den förste föreståndaren vid Ultunafilialen 
var agronom Pehr Bolin (1897-1900). Filialen 
fick status som förädlingsavclelning 1934, då 
baljväxtavclelningen förlades dit, och egna 
institutions- och bostadsbyggnader 1938. 
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Verksamheten har präglats av föreståndarnas 
betydande insatser och starka ställning inom 
svenskt jordbruk. Här förtjänar att särskilt 
nämnas Anders Elofsson (1901-1912), Robert 
Torssell (1917-1944), Erik Åkerberg (1944-
1949) och Sven Bingefors (1950-1981). Förut
om inom baljväxtförädlingen har gjorts bety
dande insatser inom hästvete- (Gluten och 
Odin), svarthavre- och vallväxtförädlingen. 
Filialen fungerade i många år som ett centrum 
för resistensförädling mot stjälknematod i 
klöver och försåg förädlare i hela Skandina
vien med infektionsmaterial (Bingefors, 1957; 
Bingefors & Bingefors, 1972). 

Ultunafilialen har också verkat som ett be
tydelsefullt kontaktorgan mellan Sveriges Ut
sädesförening och Lantbrukshögskolan/Sve
riges Lantbruksuniversitet. 

För att närmare studera de speciella klimat
förhållandenas inverkan på odlingsmaterialet 
i norra Sverige bildades redan 1894 för speci
ella donationsmedel en kemisk-växtbiologisk 
anstalt i Luleå. Sveriges Utsädesförenings 
Övre Norrlandsfilial, som tillkom 1906, växte 
fram i nära samverkan med denna anstalt. Fi
lialens förste föreståndare Axel Ulander 
(1906-1919) var samtidigt assistent vid anstal
ten, och filialens första verksamhet var inhyst 
i dess lokaler. Verksamheten var förlagd till 
Luleå 1906-1920, till Öjebyn vid Piteå 1920-
1925 och därefter åter .i Luleå. Från 1938 till 
1980 hade filialen en egen gård, Porsögården, 
som Norrbottens läns hushållningssällskap 
inköpt och överlämnat till Utsädesföreningen. 

Filialen har framställt tidigt material av 
stråsäd (Vegakorn, Samehavre), för Norrland 
värdefullt material av vallväxter (Bottnia ti
motej I och Il, Bottnia ängssvingel I och Il, 
Betty rödklöver) samt Sabina potatis. 

I Östergötland startades 1914 en filial, som 
förlades till Mellersta Sveriges Sockerfabriks
aktiebolags (senare Mellersta Sveriges Lant
bruksaktiebolags) egendom Tornby vid Lin
köping. 1975/76 flyttades verksamheten till 
Bränna vid Skänninge. 

Filialen har bedrivit eget växtförädlingsar
bete med höstvete (Bore vete Il, Gyllenvete 
Il), vårvete (Drott), korn (Hellas) och vallbalj
växter samt under 1920- och 1930-talen även 



sockerbetsförädling. Under Ivar Wålstedts 
föreståndareskap (I 916-1958) bedrevs även 
omfattande undersökningar beträffande ne
matoder (Wålstedt, 1967). 

Samma år som verksamheten började i 
Östergötland utlades även försök i Västergöt
land vid Gamlegården i Tun, som tillhörde 
Mellersta Sveriges Sockerfabriksaktiebolag. 
En mera omfattande filialverksamhet kom 
dock i gång först 1919, då Skaraborgs läns 
hushållningssällskap ställde lämplig jord och 
erforderliga byggnader till filialens förfogande 
i Skara. Samtidigt blev agronom Eric Waller 
(1919-1959) ansvarig för verksamheten. Väl
kända sorter från filialens verksamhet är Sol
havre Il, foderärtsorterna Hero och Timo 
samt den medelsena rödklövern Hermes och 
Hermes Il. 

Hushållningssällskapens intresse för filia
lerna visade sig på många sätt, bl a i från oli
ka håll ingivna framställningar till Kungl. Maj:t 
om inrättandet av filialer inom sällskapens 
områden. Dylika framställningar ledde till in
rättandet av filialer vid Lännäs i Västernorr
lands län (1917), vid Torsta, Ås i Jämtland 
(1918), vid Varpnäs väster om Karlstad i 
Värmland (1918) och på Nygård, Ölvingstorp 
i Kalmar län (1921). Sortprovningen vid filia
lerna kompletterades oftast med försök vid 
substationer (Borg, 1958). 

Hushållningssällskapens förhoppningar 
var naturligtvis att få tillgång till lokalt väl an
passade sorter. De uppfylldes i rikt mått. Som 
exempel kan nämnas de tidiga sorterna Edda, 
Åsa, Agneta och Bamse av sexradskorn från 
Jämtlandsfilialen. Värmlandsfilialen, som ar
betade för norra Dalsland, Värmland och 
större delen av Dalarna, har framställt Pärl 
och Diana höstvete, Malmärt, Primushavre Il 
och Bare timotej. 

Kalmarfilialens verksamhet omfattade de 
torra områdena i sydöstra Götaland inklusive 
Öland och Gotland. Filialen har bedrivit egen 
förädling med höstvete, havre, korn, lusern 
och brun böna. Framkomna sorter har fram
för allt varit lokalt anpassade, men kornsor
ten Alva fick stor spridning. 

Förädlingsverksamheten vid Västernorr
landsfilialen vid Lännäs, Undrom, har, förntom 

Luleå Vojakkala 
l9~1981· 

Röbäcksdalen 
Ar,. 1974-

Figur 13. Sveriges Utsädesförenings förädlings
institutio11er, filialer och substationer då dess för
ädlingsverlm1mhet överfördes till Svalöf AB J.980 
(Åke~berg, 1986). 

■ Huvudinstitutionen 

~ Förädlingsinstitution eller större filial 

• Filial 

0 Mindre, obemannad provningsplats 

för det lokala området, även fått stor betydel
se för stora delar av Svealand. Kjell Wiklund, 
som var föreståndare där 1945-1973, och 
hans arbeten med tidigt tvåradskorn, som re
sulterade i sorterna Birgitta, Gunilla, Eva och 
Pernilla, är ett gott exempel härpå. Under den
na period framställdes vid filialen även Sörbo 
och Titus havre, Björn rödklöver, Saga timotej 
samt Boris och Kasper ängssvingel. 
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Åkerberg och Umaerus (1980) ger en över
sikt över de ekologiska faktorer, som kräver 
en lokal förädling. Men under senare tid har 
behovet av en vid anpassning hos nya sorter 
blivit viktigare än en maximal lokal anpass
ning. Även för att hitta sådant material be
hövs emellertid den lokala provningen. 

Åkerman et al. (1946) betonar filialernas 
stora betydelse i Utsädesföreningens verk
samhet. Han belyser detta genom att visa, att 
filialernas arbete med tidigt sexradskorn för 
de fyra nordligaste länen medfört ett ökat år
ligt skördevärde på 1 600 000 kronor samtidigt 
som den årliga kostnaden för hela filialverk
samheten då (1945) uppgick till ca 200 000 
kronor. 

Ännu så sent som i mitten av 1940-talet ar
betade man på en utvidgning av filialverksam
heten med en filial på Gotland och en Norr
landsfilial vid Röbäcksdalen, Umeå, (Åkerman 
et al., 1946; SOU 1946:16). 

Den tänkta verksamheten på Gotland för
verkligades aldrig. Däremot kom arbetena så 
småningom igång vid Röbäcksdalen. År 1974 
flyttades den avdelningsföreståndartjänst för 
norrländsk växtförädling, som sedan 1951 
funnits vid filialen i Lännäs, till Röbäcksdalen 
och verksamheten vid de tre Norrlandsfilia
lerna i Luleå, Lännäs och Ås förenades i den 
nybildade avdelningen (Wiberg, 1985). Verk
samheten vid Luleå upphörde 1980 och ersat
tes under några år av en substation i Vojakka
la i Tornedalen. Verksamheten i Lännäs och 
Ås fortsattes närmast i form av bemannade 
substationer men utan särskild föreståndare. 
Redan tidigare hade det emellertid av ekono

miska skäl varit nödvändigt att krympa filial
verksamheten. 1963 lades Värmlandsfilialen i 
personalunion med Västgötafilialen och efter 
några år kom den helt att skötas därifrån. 
Jämtlandsfilialen knöts till Västernorrlands
filialen 1969. Kalmarfilialen var från början 
förlagd till Nygårds egendom vid Ljungby
holm. Utsädesföreningen ägde denna egen
dom från 1945 till 1979. Sedan fastigheten 
sålts trappades filialverksamheten ned och 
upphörde snart helt. 

Verksamheten vid filialerna från 1980 redo
visas i Göran Kuylenstjernas artikel. 
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En fullständigare redovisning av verksam
heten vid filialerna kommer att lämnas i häfte 
4 av Sveriges Utsädesförenings tidskrift 1998. 

Allmänna Svenska Utsädes
aktiebolaget 
Då Utsädesföreningen bildades, var målsätt
ningen att även driva handel med utsäde. 
Men föreningen saknade under de första åren 
både kapital och lokaler härför. Att man redan 
1887 kunde sälja 1 843 dt berodde på att Bir
ger Welinder "ställt rörelsekapital till förfo
gande och på egen risk tills vidare tagit den
na sak om hand" (Styrelsen, 1890). 

Både Birger Welinder och styrelsen var 
dock väl medvetna om, att de första årens för
säljning var ett provisorium. För att få tillräck
liga kapitaltillgångar började därför ledande 
krafter inom Utsädesföreningen arbeta för 
bildandet av ett bolag, som skulle taga hand 
om utsädesförsäljningen. Särskilt bör härvid 
godsägare Birger Welinders stora insatser 
ihågkommas (Olsson, 1993). 

Den 17 mars 1891 hölls konstituerande bo
lagsstämma med Allmänna Svenska Utsädes
aktiebolaget. Enligt den härvid antagna bo
lagsordningen skulle bolagets ändamål vara 
"att med stöd av Utsädesföreningens försöks
och förädlingsverksamhet samt under dess 
kontroll verkställa uppköp, försäljning och 
odling av fullgott utsäde" (Ljung, 1941 s. 34). 
Bolaget fick ej inköpa och försälja andra varor 
än sådana, som blivit godkända av Utsädes
föreningen genom dess kontrollanter. 

Enligt bolagsordningen skulle styrelsen be
stå av sju ledamöter. Av dessa skulle fem ut
ses av bolaget vid ordinarie bolagsstämma 
och två av Utsädesföreningens mindre styrel
se. I den första styrelsen utgjordes Utsädes
föreningens representanter av friherre F. G. 
Gyllenkrook och godsägare Birger Welinder. 
Till styrelsens förste ordförande valdes friher
re Gyllenkrook. Föreningens representation i 
bolagets styrelse upphörde 1909. Därefter 
utsåg Kungl. Maj:t en styrelseledamot och en 
revisor. 

Enligt bolagsordningen skulle aktiekapita
let utgöra minst tvåhundrafemtiotusen kro-



nor och högst en million kronor och varje 
aktie löd på femhundra kronor. Aktieägarnas 
antal uppgick år 1891 till 120 stycken. 

Under det första verksamhetsåret såldes 
3 151 dt utsäde, 1896 såldes 10 000 dt. Sedan 
Utsädesföreningen fått fram bättre sorter och 
i synnerhet efter marknadsföringen av Guld
regnshavre 1903, ökade omsättningen betyd
ligt. Filialer upprättades i Norrköping 1902 
och i Göteborg 1909 samt i Norrland 1916 
med den huvudsakliga verksamheten förlagd 
till Storvik väster om Sandviken. 1924 övertog 
Utsädesbolaget Svenska Lantmännens Ut
sädesaktiebolag och fick därmed filial i Skara 
och i Lund ett magasin med renseri, som 
drevs från Svalöv. 

För att kunna ta hand om överblivna och 
kasserade utsädespartier byggdes i Svalöv en 
grynkvarn, som var färdig 1915. Den 10 mars 
1916 brann hela kvarnen, men den återupp
byggdes redan samma sommar. Den drevs 
framgångsrikt ända fram till 1971, då Lantmän
nen flyttade verksamheten till Kungsörnen. 

År 1907 inköpte bolaget av Birger Welinder 
egendomarna Heleneborg och Svalöfsgården, 
som man tidigare arrenderat. 1915 inköptes 
Lönnstorp av dr E. Olins sterbhus. Åkerarea
len uppgick därmed till 823 ha. 

Utsädes bolaget hade skyldighet att ställa 
försöksjord till Utsädesföreningens förfogan
de. För att skaffa bättre försöksjordar inköp-

Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets 
styrelseordförande 

tes Per Bondessons Lantbruks AB 1957, och 
Lönnstorp såldes 1966. År 1961 övertogs Otto 
J. Olson & Sons AB i Hammenhög. Verksam
heten i Storvik upphörde 1957. 

En betydande rationalisering av hela ut
sädeshanteringen genomfördes. I Skara bygg
des en stor, ny anläggning och hela verksam
heten i Göteborg flyttades dit. Filialen i Norr
köping fördes över till Skänninge. För att fi
nansiera företagsköp och rationaliseringar 
höjdes aktiekapitalet efterhand till 12 miljoner 
kronor. 

År 1970 köpte Sveriges Lantbruksförbund 
och närstående organisationer aktierna i All
männa Svenska Utsädesaktiebolaget. Detta 
innebar, att Utsädesbolagets direktförsäljning 
av utsäde till Sveriges lantbrukare upphörde 
från 1973. I stället skedde denna försäljning 
genom Lantmännen och andra utsädesföre
tag. Samtidigt tog Lantmännenföreningarna 
över Utsädes bolagets magasin och renserier. 
Bolaget hade dock kvar ansvaret för produk
tionen av grundutsäde av Svalöfssorterna för 
Lantmännens förökning av bruksutsäde samt 
exportförsäljningen. Den första januari 1980 
sammanfördes Sveriges Utsädesförening och 
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget till 
Svalöf AB. En fullständigare redovisning av 
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolagets verk
samhet har lämnats av Enge (1986) och Lyha
gen (1991). 

Allmänna Svenska Utsädes
aktiebolagets verkställande 
direktörer 

Gyllenkrook, F.G., friherre 
Warholm, G., godsägare 
Dickson, R., direktör 
Winberg, H., professor 
Jespersson, J.P., riksdagsman 
Wachtmeister, A., greve 

1891-1893 
1894-1903 
1904-1906 
1907 

Tranchell, C. 
Edstrand, J.Th. 
Carlsson, O.Th. 
Berg v. Linde, A. 
Frost, W 
Kylberg, L.H. 
Bågenholm, G. 
Johansson, B. 
Larsen, E.A. 
Wessman, Ch. 
Askling, A. 

1891-1894 
1895-1899 
1900-1908 
1908 
1908-1915 
1916 
1916-1922 
1922- 1938 
1939-1955 
1955-1973 
1973-1979 

Nilsson, Johan, landshövding 
Sjögren, Einar, direktör, ordf. SLR 
Norup, Sam B., generaldirektör 
Lagerfelt, Gustaf, friherre 
Håkansson, Harald, direktör i LRF 
Jonsson, Erik, förbundsordf. i LRF 

1908 
1908-1929 
1929-1958 
1958-1963 
1963-1969 
1969-1976 
1976-1977 
1977-1979 
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Figur 14. Ett stort antal jordbrulwre besöker varje år växtförädlingsföretagen för att studera det nya 
sortmateria/et. Denna bild visar en resa över Sveriges Utsädesförenings försöksfä/t den 30 juli 1940. 

Relationerna mellan Utsädes
föreningen och Utsädesbolaget 
När nya sorter eller stammar ansågs färdiga 
överlämnades de till Utsädes bolaget för för
ökning. Bolaget skulle under de första åren 
för varje stam betala en avgift, som bestäm
des av Utsädesföreningens styrelse. För den 
kontroll, som Utsädesföreningen utövade, 
skulle bolaget årligen betala 2 500 kronor plus 
ersättning för resekostnader, t ex vid insy
ningsresor. 

Utsädesbolaget utgav från 1892 en vårkata
log och från 1906 även en tunnare höstkata
log. Dessa innehöll utom prislistor och sort
beskrivningar även artiklar av allmänt jord
bruksintresse. Utsädesföreningens tjänste
män fick från början uppdraget att redigera 
och författa katalogerna. Detta gällde till 1909. 

Bolagets avgifter justerades efterhand, 
men avtalet mellan Utsädesföreningen och 
Utsädes bolaget utsattes ändock i pressen för 
mycket kritik. Man ville helt enkelt inte min
nas varför bolaget bildats. Detta medförde, 
att en internkommitte 1905 föreslog, att för
eningens nya stammar efter fri och öppen täv
lan skulle överlåtas till den mellanhand, som 
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dels uppfyllde vissa villkor och dels erbjöd 
föreningen de mest betryggande och ekono
miskt fördelaktiga villkoren. Föreningens sty
relse följde kommittens förslag, och 1906 före
skrev Kungl. Maj:t "att överlåtelse av de från 
föreningen utgående nya stammarna icke 
finge ske annorledes än efter fri och öppen 
tävlan" (Ljung, 1926). Anbud begärdes in, 
men endast ett anbud lämnades. Detta var 
från Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget. 
Det nya avtalet trädde i kraft 1909. Bolaget 
skulle i fortsättningen till Utsädesföreningen 
betala dels en grundavgift och dels en royal
ty på hela den årliga försäljningen, dock minst 
25 000 kronor. Samtidigt blev det en striktare 
gränsdragning mellan de båda företagen. 

Bolagets avgifter till föreningen har konti
nuerligt justerats efter konjunkturutveckling
en (Ljung, 1941; Enge, 1986). De privata utsä
desföretagens kritik av samarbetet mellan för
eningen och bolaget fortsatte dock. Men ing
en av kritikerna var vid något tillfälle beredd 
att taga över ansvaret för Utsädesföreningens 
sorter. 



Figur 15. Jnstitutionsbyggnadema i Svalöv i mitlen av 1950-talet. I förgrunden Allmänna Svenska Ut
sädesaktiebolagets kontor, färdigt 1891. Till höger Utsädesföreningens stora institution, som blev fär
dig 1908. I bakgrunden byggnaden förde kemiska och biologiska laboratorierna, som invigdes 1951. 

Utlandsverksamheten 
Genom aktivt deltagande i lantbruksutställ
ningar bl a i Köpenhamn 1888 och Wien 1890 
blev Utsädesföreningens verksamhet snabbt 
känd ute i Europa. Ett stort antal utländska 
forskare besökte Svalöv under kortare eller 
längre perioder redan i början av 1900-talet. 
Exempel härpå är Erich von Tschermak, Wien, 
Wilhelm Johannsen, Köpenhamn, och Erwin 
Baur, Berlin, som alla tillförde Utsädesföre
ningen värdefulla kunskaper. Hugo de Vries' 
utförliga redovisning av Svalöfs förädlingsme
toder ökade kännedomen om dessa ( de Vries, 
1906, 1907). Härtill bidrog också kanadensa
ren L.H. Newmans redovisning publicerad 
1912 av Canadian Seed Growers' Association. 

Utsädesbolaget skaffade tidigt represen
tanter i olika länder i Europa. Greve Arnim 
von Schlagentin, Nassenheide i Pommern, 
som bedrev en omfattande potatisförädling 

och inspirerat Birger Welinder vid Utsädesför
eningens bildande, blev bolagets represen
tant i Tyskland fram till sin död 1910. Därefter 
representerades Svalöfsbolaget i norra och 
östra Tyskland av godsägare Karl von Schultz, 
som senare grundade firman Nordsaat och 
med ursprungsgodset på Rögen, samt i mel
lersta och södra Tyskland av major Chr. Kri
cheldorff, senare av godsägare Heinz Fahl
busch i Derenburg. I samarbete med Svalöfs
bolaget och de tyska representanterna drevs 
i början av 1920-talet även förädlingsverksam
het i Tyskland. Av ekonomiska skäl inskränk
tes denna verksamhet efter några år till en
bart sortprovning hos de utländska represen
tanterna. Flera Svalöfssorter hävdade sig vid 
denna tid mycket bra i Tyskland. Enligt Tor
stensson (1926) var 1925 av den insynade 
höstvetearealen 23 % Pansarvete, av kornare
alen var 11 % Gullkorn och av havrearealen 
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25 % Segerhavre. Svalöfsbolaget var tidigt re
presenterat även i Danmark, Norge, Holland, 
Belgien, Frankrike, England och Kanada. 

Inför förhoppningarna att genom växtför
ädlarrätt få en rimligare ersättning för nedlagt 
förädlingsarbete intensifierades och utvidga
des under 1960- och 1970-talen samarbetet 
med utländska förädlare och sortrepresen
tanter. I samarbete med Utsädesbolagets 
danska samarbets partner sedan 1920-talet, 
Nielsen & Smith, startades 1958 en omfattan
de försöksverksamhet på gården Taarnholm 
vid Korsör. Svalöfs kornsorter (Bonus, Pallas 
m fl), havre (Stål = Sol 11), höstveten (Seba, 
Solid) och vårraps (Gulle, Gulliver) hade sto
ra odlingsarealer i Danmark. 

Den tidigare verksamheten i Finland ut
vecklades, och på initiativ av Otto Valle och 
Erik Åkerberg började Utsädesföreningen 
1968 ett samarbete med Kesko, som på sin 
försöksgård Länsi-Hahkiala under Risto Lam
pinens chefskap utförde ett omfattande prov
nings- och förädlingsarbete med Svalöfsmate
rialet. Detta ledde till marknadsföring av 
många sorter i Finland. 

Samarbetet med Norge medförde bl a att 
den tidiga, norska vårvetesorten Norröna, 
som framställts av förädlingsledare Mons Bjaa
nes på Möystads försöksgård, marknadsför
des i Sverige 1960. Ett mera formellt samar
betsavtal ingicks 1978 med Felleskjöpet Öst
landet och med provning av materialet på 
Björke försöksgård. Viktig norsk kontaktper
son var härvid direktör Lars Sogn vid Statens 
Kornforrettning. 

Samtidigt skedde ett omfattande, ömsesi
digt utbyte av material med förädlare i Tysk
land, Holland, Belgien, Frankrike och England. 
Detta ledde till marknadsförande av utländska 
sorter i Sverige och Svalöfssorter utomlands. 

Efter betydande framgångar i Spanien med 
Pallaskornet under 1960-talet startades där 
under Kjell Wiklunds ledning en förädlings
verksamhet, som framför allt koncentrerades 
på höstsådda grödor. En utförligare redovis
ning för utlandsverksamheten har lämnats av 
.Julen och Nilsson (1986). 

En utåtriktad verksamhet av helt annat 
slag har varit den vid Utsädesföreningen be-
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drivna U-landsverksamheten, genom vilken 
Utsädesföreningens växtförädlingskunskaper 
ställts till U-ländernas förfogande. Detta sked
de framför allt genom en omfattande kurs
verksamhet. Den första kursen genomfördes 
1960 i samarbete med Genetiska institutionen 
i Lund och FAO i Rom. Mellan 1960 och 1978 
genomfördes sex kurser med tillsammans 75 
deltagare (.Julen & Tallving, 1986). Det satsa
des också på mera riktade projekt såsom tex 
en förbättring av näringsvärdet hos korn och 
vete odlat i Indien, Pakistan och angränsande 
områden. 

Relationerna till staten 
Redan för Utsädesföreningens första verk
samhetsår beviljade staten, efter från fören
ingen gjord hemställan som understöddes av 
Lantbruksakademien, ett engångsanslag på 
5 000 kronor. Även för 1888 och 1890 lyckades 
man få tillfälliga anslag och från 1891 utgick 
ett årligt anslag på 15 000 kronor. Statsansla
gen, som redovisas fullständigare av Ljung 
(1926) och Andersson (1980), ökade efter
hand och uppgick för budgetåret 1978/79 till 
drygt 15 miljoner kronor. 

Efter hand som statens anslag till verksam
heten ökade, tilltog också statens ambition att 
kontrollera hur pengarna användes. Från och 
med 1903 deltog ett ombud från staten i 
granskningen av föreningens räkenskaper och 
förvaltning. År 1906 anhöll mindre styrelsen, 
att Kungl. Maj:t även måtte tillsätta en ordina
rie ledamot i föreningens mindre styrelse, och 
denna anhållan beviljades. Samtidigt fick che
fen för Lantbruksstyrelsen rätt att deltaga i 
den större styrelsens överläggningar. 

I början av 1910-talet minskade hushåll
ningssällskapens möjligheter att lämna eko
nomiskt stöd till Utsädesföreningens verk
samhet. Man sökte kompensera detta genom 
ansökan om ökade statsanslag, vilket ledde 
fram till en statlig utredning av "huruvida och 
i så fall under vilka villkor staten borde kunna 
övertaga den praktiskt vetenskapliga verk
samhet, som bedrevs av Sveriges Utsädesför
ening, därvid även borde komma under över
vägande såväl möjligheten för samt fördelar-



figur 16. Till vänster professor Arne Hagberg (född 1919), anställd vid Sveriges Utsädesförening 1945-
197.9 och föreståndare 1972-1979. Här dislwterar han den framtida organisationen med professor Ålw 
Gustafsson, som var huvudansvarig för 1975 års växtförädlingsutredning. 

na och olägenheterna av ett fortgående i hu
vudsak på samma väg som hittills som ock de 
fördelar och olägenheter, vilka kunna tänkas 
förbundna med statens övertagande av an
stalten" (citerat från Ljung, 1926). 

1912 års Svalöfsutredning förordade, att 
föreningen och dess anstalt fortfarande bor
de bibehållas som en enskild, statsunder
stödd institution. Lantbruksstyrelsen ansåg 
däremot i sitt yttrande över utredningens för
slag med två röster mot en, att staten helt 
skulle övertaga föreningens verksamhet. 
Även Utsädesföreningens egen styrelse var 
delad i sin uppfattning. Majoriteten anslöt sig 
till utredningens förslag, men fyra ledamöter 
reserverade sig till förmån för Lantbruks
styrelsens förslag. Regering och riksdag följ
de utredningens förslag. Utredningen och 
Lantbruksstyrelsens yttrande är publicerade 
i Utsädesföreningens tidskrift 1913, 23, 149-
223. 

Utredningen medförde också, att nya stad
gar utarbetades, godkändes av styrelsen och 
fastställdes av Kungl. Maj:t den 24 oktober 
1913. Enligt dessa skulle föreningen blott ha 
en styrelse bestående av sju ledamöter, av 
vilka ordföranden och fyra ledamöter skulle 
utses av Kungl. Maj :t för en tid av två år i sän
der och de två övriga jämte suppleanter för 
dem av föreningen själv. Vidare skulle Kungl. 
Maj:t utse två av de tre revisorerna och för
eningen en. För att i styrelsen få en bättre 
representation från hela landet gjordes i dessa 
stadgar 1935 den lilla justeringen, att Utsädes
föreningen fick utse-tre i stället för två ledamö
ter jämte suppleanter. För övrigt gällde 1913 
års stadgar ända fram till 1980, då Utsädesför
eningen fick helt ändrade arbetsuppgifter. 

Genom den nya organisationen hade sta
ten fått ett ordentligt grepp om verksamhe
ten, samtidigt som den friare arbetsformen 
inom en föreningsinstitution bibehölls. Men 
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detta innebar inte att de statliga utredningar
na av verksamheten upphörde. Tvärtom följ
de de tätt på varandra såsom framgår av 
översikten i SOU 1978:23. 

Här skall endast något beröras synpunkter 
framförda i 1930 års utredning rörande de 
statsunderstödda växtföräcllingsanstalterna 
(SOU 1931:34). Utreclningsmän var f cl lands
hövdingen Johan Widen, riksdagsman Per 
Edvin Sköld och sekreteraren i Östergötlands 
läns hushållningssällskap Algot Einar Eng
ström. 

Beträffande den vid Svalöf bedrivna verk
samheten föreslog de, att Utsädesföreningen 
och Utsädesbolaget skulle sammanföras un
der en ledning, och verksamheten förordades 
bedrivas av ett statligt affärsföretag. Utred
ningen tog också upp Utsädesföreningens fi
lialverksamhet till diskussion. Man föreslog 
en ordentlig upprustning av förädlingsverk
sam heten vid Ultuna- och Västernorrlands
filialerna. Jämtlandsfilialen skulle bli substa
tion till Västernorrlandsfilialen. Filialerna i 
Kalmar, Östergötland, Västergötland, Värm
land och övre Norrland skulle ombildas till 
sortprovningsanstalter eller läggas ned. 

Utredningens förslag kritiserades starkt av 
olika remissinstanser och även av Utsädesför
eningen (SUF:s T. 42, 81-160). I synnerhet Her
man Nilsson-Ehle lade ner ett intensivt arbe
te på att få behålla den befintliga organisatio
nen. Han hävdade, att "utredningsmännens 
förslag åtskiljer det, som bör vara förenat, 
nämligen teoretisk ärftlighetsforskning och 
praktisk växtförädling, men förenar det som 
bör vara åtskilt, nämligen växtförädling och 
merkantil verksamhet" (Nilsson-Ehle, 1932). 
Utredningen ledde inte till någon proposition 
till riksdagen med de framförda förslagen. 

Ett sammanförande av Utsädesföreningen 
och Utsädesbolaget genomfördes emellertid 
1980 enligt förslag av 1975 års växtförädlings
utredning. Därefter har omstruktureringen 
och nedskärningen av filialverksamheten 
skett på ett ännu mer drastiskt sätt än den 
Sköldska utredningen föreslog. 
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Sveriges Utsädesförening efter 
omorganisationen 
I och med utgången av 1979 upphörde Sve
riges Utsädesförenings växtförädlingsverk
samhet, som helt fördes över till det nybil
dade Svalöf AB. Föreningen bibehölls dock 
som en fristående organisation med uppgift 
att bedriva information om svensk växtför
ädling, utgiva Sveriges Utsädesförenings tid
skrift och förvalta vissa fonder. Ekonomiska 
resurser för sin nya verksamhet får fören
ingen genom medlemsavgifter och anslag 
från Svalöf AB, senare Svalöf Weibull AB. 
Stadgar för Sveriges Utsädesförening från 
och med 1980 finns publicerade i SUF:s T. 
90, 7-8. 
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Weibullsholm 
Familjeföretagets utveckling 1870-1980 

Fajer Fajersson 

Firma W Weibull, senare W Weibull AB, Sveri
ges äldsta utsädesföretag, grundades 1870 på 
Weibullsholm av lantbrukaren och sjökapte
nen Walfrid Weibull, äldste son till postmästa
ren i Landskrona Nils Jakob Weibull och hans 
hustru i andra giftet Maria Helena f. Såthe. 
Walfrid hade två yngre bröder, Martin, his
torieprofessor i Lund och fader till bl a his
torieprofessorerna Lauritz och Curt Weibull, 
samt Richard, jordbruksförvaltare och sena
re godsägare i östra Skåne och fader till bl a 
den kände fysikern professor Waloddi Wei
bull, och industrimannen Nils Weibull. 

Weibullsholm hade av postmästaren hop
köpts under 1800-talets förra del och över
togs av Walfrid 1863, då han slutade den sjö
manstid, varunder han blivit i tillfälle att göra 
resor inom olika länder i Europa samt i Nord
och Sydamerika. Med vaken blick hade han 
tagit del av nyheter på jordbrukets område 
och funderat över möjligheterna att tillämpa 
gjorda lärdomar i Sverige. 

Walfrid Weibull kom till den uppfattningen, 
att det svaga utbytet av kreatursskötseln i 
Sverige till stor del berodde på bristande till
gång till saftfoder under vintern. En ökning av 
den blygsamma odlingen av foderrotfrukter 
borde kunna förbättra situationen. Han börja
de därför på Weibullsholm öka arealen av 
dessa växter, förnämligast foderbetor och 
morötter, och utpröva vilka sorter, som var 
lämpligast för våra förhållanden. Därifrån var 
steget inte lång till att själv framställa det rot
fruktsfrö, som behövdes. Walfrid Weibull blev 
en pionjär för foderbetsfröodlingen i Sverige; 

Figur 1. Walfrid Weibull (1833-1903), det weibull
slw utsädesföretagets grundare, övertog 1863 
Weibullsholms Gård och bedrev från 1870 yrkes
mässig försäljning av jordbruksfröer. 

tidigare hade allt frö importerats. Det fram
ställda fröet räckte mer än till eget behov, och 
överskottet kunde överlåtas till grannarna 
och så småningom, från 1870, i en prislista 
salubjudas till allmänheten som "hemodlat 
foderbets- och morotsfrö". 

Frö av foderrotfrukter ställdes ut på fröut
ställningar i Sverige och i utlandet och priser 
erhölls redan på 1880-talet i Sverige samt i 
Amsterdam, Budapest och Köpenhamn. 
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Walfrid Weibull var en man med vetenskap
lig läggning, intresserad av experiment och 
försöksverksamhet, och detta präglade hans 
jordbruk, som ansågs mönstergillt skött och 
år 1882 gav honom Malmöhus läns hushåll
ningssällskaps stora silverpokal. Affärstalang
en i familjen representerades, har det sagts, 
av hans hustru Augusta f. Frost, av gammal 
borgarsläkt i Landskrona. 

Fröförsäljningen var under tiden fram till 
sekelskiftet närmast en biinkomst till jordbru
ket på Weibullsholm. Professor Jörgen Wei
bull, sonson till Walfrids broder Martin, skri
ver härom: "Fröförsäljningen bedrevs ännu 
till stor del som ren hemindustri; familjens 
damer sydde fröpåsar, medan alla dess med
lemmar hjälptes åt att paketera varan, något 
som ofta försiggick vid matsalsbordet på Wei
bullsholm". 

Walfrid Weibull bemödade sig om att det 
rotfruktsfrö, som producerades, skulle ha 
högsta möjliga kvalitet. Första åtgärden här
vidlag var urval av rötterna, så att endast väl
utvecklade och för sorten typiska rötter ut
valdes för fröproduktion. Metoden systemati
serades och förfinades efterhand och kom
pletterades efter en tid med torrsubstans be
stämningar för att man skulle få ett begrepp 
om rotfrukternas näringsvärde. 

Denna enkla typ av förädling med i början 
ett negativt massurval - bortgallring av dåli
ga rötter - och sedan ett positivt - där de all
ra bästa exemplaren togs för sig i små elitför
ökningar - präglade verksamheten ända till 
de sista åren före sekelskiftet. Då fick äldste 
sonen Walter, efter botaniska studier vid uni
versitetet i Lund och studieresor till Tysk
land, Frankrike och England, ansvaret för rot
fruktsförädlingen och började bedriva denna 
efter strikt vetenskapliga principer. 

Walter Weibull, som förstod, att massurva
let endast kunde ge små framsteg, lanserade 
1898, samma år han övertog ledningen av fö
retaget vid Weibullsholm, den s k pedigree
metoclen med individuell avkommebedöm
ning, och denna metod blev därefter förhärs
kande. Den hade sex år tidigare introducerats 
på Svalöf av Hjalmar Nilsson, föreståndare för 
Sveriges Utsädesförening. 
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Figur 2. Walter Weibull (1874- 1911), äldste son 
till Walfrid Weibull och Augusta f Frost, introdu
cerade vetenskapliga växtförädlingsmetoder och 
ledde från 1898 till sin för tidiga död Weibulls
holm. 

Under det första året efter sekelskiftet, då 
Walter Weibull övertagit ledningen av företa
get, började man vid Weibullsholm utöka för
ädlingsverksamheten till höstkorn, och efter 
den stränga vintern 1900-1901 tog man till 
vara övervintrade höstveteplantor, som ut
såddes var för sig och avkomrnebedömdes. 
De första, små stegen inom stråsädesföräd
lingen togs alltså för 95 år sedan. 

År 1905 inrättades ett laboratorium för 
torrämnes- och sockerhaltsbestämning och 
året därpå inrättades en frökontrollavdelning. 

Nästa år, 1907, anställdes vid växtföräd
lingsanstalten fil kand, sedermera doktor Bir
ger Kajanus, den förste tjänstemannen med 
akademisk examen. Kajanus blev ledare för 
ett starkt utökat förädlingsarbete med rot
frukterna, nu baserat på korsningsförädling, 
som Walter Weibull i början ställt sig skeptisk 
till men senare helt och fullt accepterat. 



Figur 3. Fil dr Birger Kajanus anställdes 1907 som föreståndare för växtförädlingen vid Weibullsholm. 
Ar 1925 lämnade han sin anställning för att förädla vete och bomull i Egypten Fem år senare åter
anställdes han vid Weibullsholm men avled 1930, innan han hunnit återinträda i sin tjänst. 

Redan 1903, samma år som Walfrid Weibull 
avled, hade näst äldste sonen, Harry, inträtt 
som ledare av den merkantila verksamheten. 

År 1908, ett år efter anställandet av Ka
janus, antog firman namnet "Weibullsholms 
Växtförädlingsanstalt". Samma år inträdde 
den yngste brodern, William, efter avlagd 
agronomexamen i företaget. Han fick då an
svaret för rotfruktsförädlingen. Som prakti
kant hade han tidigare biträtt sin bror Walter 
i föräcllingsarbetet. Något år senare fick Ka
janus hand om höstveteförädlingen och frö
kontrollen och hade då uppnått en betydan
de och inflytelserik position inom företaget. 

Walter Weibull avled i unga år redan 1911. 
I företagets direktion samlades då bröderna 
Harry, John och William Weibull, vardera äga
re till en tredjedel av firman. Även brodern 
Richard, som sedan 1910 var lektor i latin och 
franska i Landskrona, medverkade i viss ut
sträckning i företaget, främst beträffande offi
ciella skrivelser och trycksaker. År 1918 läm-

nade han lärarebanan för att på heltid arbeta 
i familjefirman. 

Harry Weibull fortsatte även som verkstäl
lande direktör att ha den direkta ledningen av 
försäljningsverksamheten och hade också 
överinseendet över växtförädlingsverksam
heten, medan den yngste brodern, William, 
svarade för driften på de stora jordbruken, 
kontraktsodlingar och övrig produktion. Bro
dern John, som efter utlandsstudier i läder
branschen blivit delägare i ett garvämnesfö
retag i Hamburg, grundade 1914 Garvämnes 
AB Weibull i Landskrona, ett företag som han 
med stor framgång drev till sin död 195 7. Fö
retaget hade fabriker och kontor på Weibulls
holms mark. Med sin internationella affärser
farenhet bistod John Weibull tidigt bröderna 
i exportaffärer, och från 1911 ledde han, vid 
sidan om sitt arbete i den egna industrin, fö
retagets allt större export och skötte de inter
nationella förbindelserna. John Weibull gjor
de dock sin ojämförligt största insats för 
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Figur 4. Från vänster bröderna William (1883- 1962), John (1881-1957), Richard (1878-1950) och 
Harry Weibull (1875-1946). Harry var verkställande direl?tör från 191 I till sin död, då han efterträddes 
av brodern William, som ocl?så stannade på posten till sin död. Då hade tre bröder, efter varandra, i 
64 år lett familjeföretaget. - Bilden tagen 1941 i Weibullsholms bibliotek. 

släktföretaget, då han under depressionen 
1930-1934 stödde företaget ekonomiskt och 
mycket starkt bidrog till att detta kunde rida 
ut en svår ekonomisk kris. 

Redan dessförinnan, på 1920-talet, hade fö
retaget liksom hela jordbruksnäringen ska
kats av svåra ekonomiska bekymmer, som till 
stor del berodde på pristryckande utländsk 
import, föranledd av stor överproduktion ef
ter första världskriget och realisation av väl
diga lager till priser, som i många fall ej på 
långt när täckte produktionskostnaderna. 

Tullskydd och importregleringar infördes av 
statsmakterna som stöd för svensk jordbruks
produktion, särskilt av spannmål och frö. 

Det stod klart, att det för Weibullsholm ej 
var möjligt att utan ekonomiskt stöd utifrån 
uppehålla växtförädlingens verksamhet. I en 
skrivelse till Kungl. Maj:t i oktober 1923 förkla-
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rade företaget situationen och vädjade om 
statsbidrag till växtförädlingen. Detta bifölls 
ej av Kungl. Maj:t, men frågan togs upp genom 
motioner till 1924 års riksdag, som beviljade 
Weibullsholm ett statsbidrag på 100 000 kro
nor för nästa verksamhetsår. 

Växtförädlingen vid Weibullsholm var vid 
denna tid synnerligen väl etablerad och orga
niserad på fyra avdelningar, ledda av akade
miskt högt skolade botanister med biträde av 
agronomiskt välutbildade försöksledare en
ligt följande: 

Avd. I Höstvete, sexradskorn, trindsäd, vall
växter och tobak. 
Förädlingsledare: fil dr Birger Kajanus. 
Försöksledare: agronom Sven Otto Berg (som 
dessutom självständigt handhar förädlingen 
av korn för Norrland samt vissa grässlag). 



Avd. 2 Råg, havre och potatis. 
Förädlingsledare: docenten, fil dr Nils Heri
bert-Nilsson. 
Försöksledare: assistent Harald Ericson. 

Avd. 3 Foderrotfru.kter och tvåradskorn. 
Förädlingsledare: docenten, fil dr Carl Hall
qvist. 
Försöksledare: agronom Nils Hertzman. 

Avd. 4 Grönsaksväxter. 
Förädlingsledare: fil lie Carl Hammarlund. 
Försöksledare: agronom Värner Svensson. 

Det var således teoretiskt mycket kvalificera
de och med tiden alltmer namnkunniga avdel
ningschefer, som stod i spetsen för växtföräd
lingsarbetet. Kajanus kallades 1925 till Egyp
ten för att där förädla bomull och vete, Heri
bert-Nilsson blev 1932 professor i genetik vid 
Lantbrukshögskolan och senare i Lund, Hall
qvist blev framgångsrik forskare och hus
djursförädlare på Wiad, och Hammarlund, 
senare känd för sin långa forskningsresa till 
Sydamerika, blev avdelningschef vid Statens 
Växtskyddsanstalt. 

Av de nämnda förädlingsledarna betydde 
Kajanus och Heribert-Nilsson mest för Wei
bullsholms fortsatta verksamhet. Deras jäm
förelsevis långa verksamhet (18 respektive 16 
år) vid institutionen lämnade varaktiga bi
drag till den genetiska materialuppbyggna
den inom denna. 

Det var emellertid försöksledarna och 
agronomerna S.O. Berg, Nils Hertzman och 
Värner Svensson, som främst skulle bidraga 
till den storartade, framtida utvecklingen vid 
Weibullsholm. Det var både för företaget och 
för jordbruksnäringen av oskattbar betydel
se, att dessa tre högt begåvade förädlare ge
nom 1924 års riksdags beslut om statsbidrag 
kunde fortsätta och vidareutveckla sina för
ädlingsprogram. Genom deras uppbyggnads
arbete under flera decennier lades också en 
solid grund för senare tiders framgångar 
inom vete-, korn- och köksväxtförädling. 

Deras egna sorter, som synnerligen väl 
mottogs av odlarna, gav företaget god ekono
misk utdelning och prestige på både svensk 

Figur 5. Agronom Sven Otto Berg (1883- 1946), 
en av Europas genom tiderna allra främsta vete
förädlare. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademi
en lät resa en minnessten över honom på hans 
fädernegård i Jämtland 1983. 

och utländsk marknad. Främst kan här näm
nas höstvetesorterna Ergo och Eroica, vårve
tesorterna Atle, Kärn Il och Svenno, kornsor
terna Herta och Rika samt morotssorterna 
Regulus I och Il. 

S.O. Berg fick en särskilt stor betydelse för 
Weibullsholm genom geniala förädlingsinsat
ser och internationellt epokgörande arbeten 
som forskare om förmalnings- och baknings
kvalitet. 

Han var dessutom i kraft av sin personlighet 
och duglighet växtförädlingens främste tales
man i kontakterna med företagets verkställan
de ledning och genomdrev många förbättring
ar till allmänt gagn i fråga om teknisk utrust
ning - till exempel de sinnrikt konstruerade, 
unika försökströskorna, försöksjordar m m. 

Bergs starka ställning hos företagets direk
tion kvarstod under hela hans tid, och han 
var nog ända till sin död elen i grunden mest 
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Figur 6. Blomsterförädlaren Arvid Nilsson demonstrerar egna förädlingar för Sveriges kronprinspar, 
sedermera kung Gustaf Vi Adolf och drottning Louise, vid deras årliga besök vid Weibullsholm (1.947). 
l bakgrunden Widar Weibull. 

inflytelserike förädlaren, även om han endast 
hade formellt ledarskap över sin egen avdel
ning. 

Redan ett par år innan Weibullsholm 1923 
vände sig till statsmakterna med begäran om 
statsbidrag till växtförädlingen, hade företa
get i en skrivelse till Kungl. Maj:t hemställt om 
åtgärder för att skydda den svenska frö
odlingen och växtförädlingen mot ohejdad 
import av "diverse obskyra 'krigsfrövaror'". 
Denna skrivelse fick redan efter ett par veck
or till följd, att ett tillfälligt förbud mot import 
av frö utan särskilt tillstånd från lantbrukssty
relsen utfärdades, och ledde efter ett par år 
till att Statens Centrala Frökontrollanstalt in
rättades (1924), och att lagen om frökontroll 
1928 tillkom. Därmed hade Weibullsholm bi
dragit till ett beslut, som skulle få mycket stor 
betydelse för svenskt jordbruk och även för 
växtförädlingen. 

Riksdags beslutet om det första statsbidra
get följdes av liknande beslut, men med redu
cerat belopp, de följande åren. Bidraget var 

40 

förenat med bestämda krav från myndighe
ternas sida: anslaget skulle komma föräd
lingsverksamheten helt till godo, verksamhe
ten skulle uppehållas i full omfattning och fir
man skulle underkasta sig statlig kontroll och 
inspektion. 

För att tillmötesgå de statliga kraven avskil
des växtförädlingen från företagets övriga 
verksamhet, och firman organiserades i tre 
väl avgränsade enheter: 

1. Växtförädlingsavdelningen, som svarade 
för all vetenskaplig verksamhet jämte företa
gets egen frökontroll. 

2. Jordbruksavdelningen, med ansvar för före
tagets egna jordbruk samt för kontraktsod
ling av utsäde på särskilt utvalda jordbruk 
och utsädesframställning i torkanläggningar 
och renserier. 

3. Handelsavdelningen, som genom försälj
ningsinspektörer och ombud skötte försälj
ningen och distributionen av utsäde. 



För att ge statsmakterna en garanti för verk
samhetens kontinuitet ansågs det vidare 
önskvärt att ombilda firman till aktiebolag 
under namnet W Weibull AB med ett aktieka
pital på 1,5 miljoner kronor, fördelat med en 
tredjedel var på de tre ägarna, bröderna Har
ry, William och John Weibull. 

Efter några rätt goda år under senare delen 
av 1920-talet för både Weibullsholm och det 
svenska jordbruket kom 1930-talets depres
sion med svåra konsekvenser för jordbruks
näringen och närstående industrier. W Wei
bull AB:s utsädesförsäljning av spannmål 
sjönk till 40 procent av försäljningen under 
1920-talets sista år. En liten tröst var att för
säljningen av trädgårdsfrö fortsatte den sti
gande tendens, som i stort sett gällt ända se
dan förädlingsverksamheten med köksväxter 
började. 

Figur 7. Gunnar Weibull (1919-1964), genetiker 
och ekonom. Direktör i W Weibull AB 1946, vice 
verkställande direktör 1962-64, vice president i 
ASSINSEL, /edamol av Riksdagens första kamma
re. Skicklig botanist och ornitolog, gjorde stora 
insatser för naturvården. Hans insatser för skyd
det och spridandet av den svenska växtförädling
ens produflter blev av avgörande betydelse för 
svensk växtförädling och för vårt folkhushåll. 

Krisen för W Weibull AB blev så svår att 
tjänstemannalönerna reducerades med 10 
procent. Bröderna Weibull sänkte sina egna 
löner med 25 %. 

Växtförädlingens verksamhet kunde emel
lertid efter lönereduceringarna i stort sett bi
behållas intakt. 

Skuldbördan växte, de stora jordbruks
egendomarna sjönk starkt i värde, aktiekapi
talet förbrukades och en finansiell rekon
struktion av bolaget blev oundgängligen nöd
vändig. Frågan togs upp med jordbruksminis
ter Per Edvin Sköld år 1934 i samband med 
behandling av frågan om förnyat statsbidrag. 
Sköld ansåg att det var ett allmänt intresse, 
att växtförädlingsverksamheten icke äventy
rades, och förordade en sanering av bolaget. 
Ledamoten av riksdagens första kammare, 
lektor Edvard Björnsson, tillkallades som ut
redare, och med honom som förmedlare träf
fades en uppgörelse med företagets störste 
långivare, Skandinaviska Kreditaktiebolaget. 
Lektor Björnsson kunde efter företagen re
konstruktion i skrivelse till chefen för Jord
bruksdepartementet meddela, att, efter ge
nomförd ekonomisk sanering, verksamheten 
"under förutsättning av en ej alltför ogynn
sam konjunkturutveckling för jordbruket bör 
kunna giva bolaget ett underlag för en fortgå
ende ekonomisk konsolidering och för en 
framgångsrik förädlingsverksamhet till all
mänt gagn ... ". 

Lektor Björnsson, som under sin utredning 
väl lärt känna företaget, blev sannspådd. Han 
litade på företagets ledning och på dess växt
förädling och blev för all framtid i högsta grad 
positivt inställd till verksamheten. Per Edvin 
Skölds uppskattning av W Weibull AB blev 
också bestående, även om den inte tog sig 
uttryck i höjda statsbidrag. "Weibulls är, även 
ekonomiskt, ett så välskött företag, att det 
klarar sig bra utan höjda anslag", löd hans 
replik till en motion i riksdagen om höjning av 
statsbidraget till växtförädlingen. 

Onekligen låg det något i detta. I och med 
1930-talets saneringsåtgärder var de stora 
ekonomiska bekymrens tid förbi för Weibulls
holm. Ansträngningarna kunde i än högre 
grad än tidigare koncentreras på växtföräd-
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!ingens konsolidering och utveckling, framför 
allt på en breddad och fördjupad kompetens 
med försiktigt växande tillskott av yngre kraf
ter, beredda att så småningom följa i de gam
la mästarnas spår. Denna process inleddes 
under Harry Weibulls tid, men först några år 
efter hans oväntade bortgång i början av 
1946, då hans yngste bror William trädde i 
spetsen för bolaget som dess verkställande 
direktör med brorsönerna Widar och Gunnar 
samt svärsonen Fritz Norden som meddirek
törer, blev förstärkningen av växtförädlingens 
resurser påtaglig. Inom den väl samarbetande 
och effektiva direktionen rådde enig uppslut
ning om växtförädlingens utslagsgivande be
tydelse för företaget och om vikten av att till
försäkra denna goda arbetsvillkor. Agronom 
William Weibull själv och Gunnar Weibull, 
genetiker och grässpecialist, inom direktio
nen närmast ansvarig för växtförädlingens 
ekonomi, hade nästan dagliga kontakter med 
företrädare för förädlingen. William Weibull 
sågs ofta ute på försöksfälten med någon av 
förädlarna. 

Växtförädlarna, å sin sida, gick väl tillsam
mans med de båcla kommersiella avdelning
arna. Behövde produktionsavdelningarna råd 
och hjälp i det dagliga arbetet till exempel vid 
utsädesbehandlingen i magasinen eller hos 
kunderna, stod man prompt till förfogande. 
Samma sak gällde, då försäljningsavdelningen 
bad om hjälp med trycksaker, föredrag etc. 
Nytillträdande medarbetare inom växtföräd
lingen fick från början klart för sig: "här hjälps 
vi alla åt". 

Denna integration av alla goda krafter för 
företagets bästa skapade en atmosfär av kol
legialitet och samförstånd, som i hög grad 
torde ha medverkat till W Weibull AB:s allt 
större framgångar såväl i Sverige som interna
tionellt. Att William Weibull själv, med sina 
faderliga omsorger om allt och alla och med 
sin överlägsna förmåga att skilja mellan stort 
och smått, äkta och oäkta, under bolagets 
utveckling till internationellt ledande företag 
här spelade en avgörande roll, därom råder 
inte ringaste tvivel. 

Företaget kunde emellertid inte slå sig till 
ro med att växtförädlingen var framgångsrik 
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Figur 8. Widar Weibull (1917- 1994), verkställ
ande direktör 1962- 1982. Widar Weibulls stora 
insatser har skildrats i nekrologer i Sveriges Ut
sädesförenings tidskrift samt i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademief!s tidskrift 1995. 

och att de mest påträngande ekonomiska be
kymren var övervunna. 

Efter andra världskrigets slut - och en pe
riod med stora framgångar för W Weibull AB 
under kriget och åren närmast före och efter 
- började en metodisk återuppbyggnad av 
växtförädlingen i de krigsdrabbade länderna. 
Det försprång, som de från kriget förskonade 
svenska växtförädlingsföretagen i flera avse
enden fått, kunde inte väntas utan vidare be
stå. Det gällde, särskilt i perspektivet av en 
ökande internationalisering av utsäcleshan
deln, att se om sitt hus och öka sin konkur
renskraft. Samtidigt kunde nya tekniska och 
biologiska framsteg förväntas öka kraven på 
betydande investeringar på längre sikt. Stora 
ekonomiska tillskott till växtförädlingen be
dömdes av W Weibull AB:s direktion som 
nödvändiga. 

Större statliga tillskott vore uppenbarligen 
ej att påräkna och innebar ej heller garanti för 
framtida stöd. 

Den naturliga vägen att erhålla en tillfreds
ställande ersättning vore, menade man, att 



tillerkänna växtförädlingen ett slags upphovs
mannarätt för nya sorter, som ställdes till 
marknadens och då även till konkurrenternas 
förfogande. Konkurrenter inom utsädeshan
deln kunde med dittills gällande lagstiftning 
fritt föröka och försälja företagets sorter utan 
att bära någon del av förädlingskostnaderna 
för sortens framställning. Vid mitten av 1950-
talet, då Weibulls mycket framgångsrika vår
veteförädling svarade för över 85 procent av 
landets odlade vårvetesortiment, sålde före
taget självt endast ca 7 procent av vårveteut
sädet i landet. Resten såldes av konkurreran
de företag, spannmålsfirmor och centralför
eningar, som fritt förökat utsäde av Weibulls 
sorter och således inte med ett öre deltagit i 
förädlingskostnaderna. Även i utlandet kunde 
Weibulls sorter säljas fritt i andra hand, även 
om företagets representanter i några länder 
genom särskilda avtal kunde tillförsäkra Wei
bulls viss ersättning. 

I 1948 års statsbidragsansökan framförde 
företaget tanken, att ett licenssystem med av
gifter från avnämarna av växtsorter skulle kun
na ersätta systemet med statsbidrag. Motioner 
väcktes i riksdagens båda kamrar härom 1951; 
en utredning tillsattes men denna stannade 
vid att förorda, att statsbidragssystemet bor
de bibehållas. Om en internationell lösning av 
problemet kunde ernås, borde emellertid 
Sverige kunna medverka i ett nytt system. 

Då inga vidare initiativ från statsmakternas 
sida togs, gjorde W Weibull AB en egen utred
ning om rättsskydd för växtförädlingen och 
överlämnade denna till jordbruksministern 
hösten 1958. Flertalet remissinstanser avstyrk
te förslaget, en del med hänvisning till pågåen
de internationella överläggningar, som initie
rats av Frankrikes jordbruksdepartement. 

Dessa överläggningar hade ägt rum våren 
1957 och resulterat i en utredningskommitte, 
där professorerna 0. Tedin och G. Leissner 
var svenska delegater och där Gunnar Wei
bull, då vice president i ASSINSEL, växtföräd
lingsföretagens internationella organisation 
för sortskydd, var expert. Han var djupt för
trogen med ämnesområdet och gjorde en 
från alla håll omvittnad utomordentlig insats 
i kommitten. Denna föreslog i slutet av 1961 

en internationell konvention, till vilken Frank
rike, Tyskland, Holland, Belgien, Italien, Dan
mark, Schweiz och Storbritannien under de 
närmaste 10 åren anslöt sig. 

En svensk utredning tillsattes 1962 under 
ledning av landshövding Allan Nordenstam 
och med hovrättsrådet Sigvard Mejegård som 
sekreterare. Två höga jurister, en av dem pa
tenträttsrådet Claes Uggla, sedermera ledamot 
av växtsortnämnden, ingick liksom originalut
sädesnämndens ordförande, professor Harald 
Esbo samt företrädare för handel och växtför
ädling. Gunnar Weibull ingick som expert. 

År 1969 på våren framlade utredningen sitt 
betänkande med förslag till lag om växtföräd
larrätt, som följande år antogs av Sveriges 
riksdag. 

Då var emellertid Gunnar Weibull, som så 
framsynt och oförtröttligt arbetat för denna 
rätt, både i Sverige och internationellt, borta, 
död vid den tragiska flygolyckan vid Ängel
holm 1964. Idag har alla inom svensk växtför
ädling anledning att känna tacksamhet över 
Gunnar Weibulls klarsyn och insatser. 

När lagen om växtförädlarrätt äntligen kom, 
hade statsbidragets andel av Weibullsholms 
förädlingskostnader sjunkit till knappt 9 pro
cent. Då hade emellertid sedan 1961 ett internt 
svenskt skydd, växtförädlingsavgiftema, i sam
band med förordning om obligatorisk stats
plombering av försålt strå-och trindsädsutsä
de, införts. Med detta fick svensk växtförädling 
ett årligt tillskott på 1,5-2 miljoner kronor, att 
fördelas med hänsyn till mängden försålt utsä
de av respektive förädlares sorter. 

Växtförädlingsavgifterna kom att betyda 
mycket för den fortsatta uppbyggnaden av W 
Weibull AB:s växtförädling. 

Denna hade i slutet av 1920- och början av 
1930--talet fått en något förändrad personbe
sättning. De tre agronomerna Berg, Hertzman 
och Värner Svensson var kvar, men två nya 
förädlingsledare, sedermera professorerna 
Göte Turesson, frejdad systematiker och gen
ekolog, och Fredrik Nilsson, senare chef för 
Statens Trädgårdsförsök, hade ersatt Kajanus 
och Heribert-Nilsson, medan fil dr, sederme
ra professor Olof Tedin något år senare hade 
ersatt Hallqvist. Dessa senare så välkända 
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profiler inom svensk växtförädling stannade 
emellertid endast en kort tid inom företaget. 
Trädgårdsmästaren och försöksledaren Arvid 
Nilsson, sedermera fil dr h c och en av landets 
mest framstående florister, stannade så myck
et längre, från 1926 till 1962, som förädlare av 
prydnadsväxter. 

År 1932 presenteras två nya förädlingsled
are, fil dr, sedermera professor Herbert Lam
precht och fil kand, sedermera professor Erik 
Åkerberg. Lamprecht blev samtidigt förestån
dare för hela växtförädlingsanstalten. Lam
precht kvarstod på sin post till pensionering
en 1957. Hans stora intresse var ärt-och bön
genetik, där han blev en mycket känd och yt
terst produktiv forskare och grundare av ärt
genbanken med efterhand alltmer världsom
spännande verksamhet, senare ledd av före
tagets cytogenetiker och ärtförädlare, fil dr 
Stig Blixt, och så småningom inlemmad i Nord
iska genbanken, nu på Alnarp. Lamprecht 
startade 1943 även företagets vetenskapliga 
tidskrift, Agri I-lortique Genetica, som han 
med utomordentlig skicklighet redigerade 
ända till 1964. Tidskriften, företagets språkrör 
till kolleger i in- och utland och till jordbru
kets rådgivare, var av oskattbar betydelse för 
förädlarna och även för företagets prestige 
men slutade tyvärr att utkomma några år före 
sammanslagningen med Svalöf AB. 

Åkerberg, senare Svalöfs chef, stannade ej 
så länge på Weibullsholm; tiden där blev för 
honom liksom för flertalet övriga lundaaka
demiker blott ett steg i karriären. Han hann 
dock göra väsentliga insatser inom vallväxt
förädlingen, särskilt inom röd- och vitklöver
förädlingen, där han förunnades fullborda för
ädlingen av Resistenta rödklöver samt Nora 
och Robusta vitklöver. Lunda-akademikerna 
kan emellertid ej bedömas enbart för det för
ädlingsmaterial de själva lämnade ut eller ef
terlämnade, i en del fall ej så skrymmande. 
Viktigast var nog, att de gav viktiga veten
skapliga impulser och lärdomar till den lilla 
kärnan av skickliga försöksledare, som troget 
stod på sina poster och förde verket vidare. 
Årsbokens artiklar vittnar om berikande kun
skapsförmedling från lundensarna, både till 
kolleger och till odlare. 
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Efter Åkerberg inträdde år 1939 professor 
Turessons assistent fil lie Olov Gelin som för
ädlingsledare för den stora avdelningen för 
vallväxter, havre, råg, trindsäd och potatis, 
senare även oljeväxter, med agronomerna, 
sedermera licentiaterna Sam Undenäs och 
NiJs Schwanbom som försöksledare. Undenäs 
gick efter några år vidare som chef för Gull
åkers växtförädlingsanstalt i Hammenhög; 
Schwanbom blev efter någon tid förädlings
chef för vallväxterna, som avskiljdes till en 
egen avdelning. Med stor skicklighet och ve
tenskaplig stringens ledde han denna avdel
ning till sin för tidiga död 1948. Undenäs efter
träddes av agr lie Nils Ola Hagberth, sederme
ra agr dr h c, Sveriges då skickligaste potatis
systematiker. Han gjorde företaget en mycket 
stor tjänst, då han i början av sin gärning 
övertygade direktionen om att snarast lägga 
ner potatisförädlingen, som aldrig utan stora 
externa tillskott skulle kunna bli tillräckligt 
slagkraftig och ekonomiskt lönsam. 

S.0. Berg hade strax före Hagberths anstäl
lande fått sedermera agr lie och fil dr h c Yng
ve Hörberg till sin medhjälpare. Han flyttades 
emellertid senare över till korn- och rotfrukts
avdelningen för att där bli förädlingsledare då 
Hertz man gick i pension. Hörberg fick då även 
rapsförädlingen på sin lott. På veteavdelning
en anställdes i stället agronom Fajer Fajers
son som försöksledare. Meningen var, att han 
efter fyra års lärotid hos S.O. Berg skulle kun
na överta förädlingsledarebefattningen vid 
Bergs pensionering. Lärotiden blev bara två 
månader; hårt sliten av allt arbete stupade 
Berg på sin post hösten 1946. 

Med de nämnda tjänstetillsättningarna och 
med Värner Svensson och Arvid Nilsson kvar 
i förädlarkollegiet ännu 10-15 år inleddes en 
ganska enastående epok i växtförädlingsan
staltens historia. Nu var det slut med Wei
bullsholm som karriärstege! Nu stannade 
man på sin post tiden ut, förkovrades med 
sina kolleger och fostrade unga medhjälpare 
i samma anda. Företagets ekonomiska ställ
ning var god, arbetsplatsen trygg, förhållan
det mellan ägarna och växtförädlarna myck
et gott och gemenskapen inom förädlarkolle
giet varm och vänskaplig. Särskilt mellan strå-



sädesavdelningarna utvecklades på personlig 
basis en samverkan, som blev fruktbar för 
alla parter. 

År 1962 fick företaget en ny direktion. Efter 
en tids sjukdom hade den gamle William Wei
bull gått bort. Han efterträddes av brorsonen 
Widar med Gunnar Weibull och Fritz Norden 
som vice verkställande direktörer. Det goda 
samarbetet mellan direktionen och växtföräd
lingen fortsatte. Olov Gelin hade, som nybli
ven fil dr, några år tidigare efterträtt Lamp
recht som växtförädlingens chef. Gelins hälsa 
försämrades, varför Fajer Fajersson efter dok
torsdis putation 1961 fick inträda som s täll
företrädande chef för att 1964 efter Ge!ins 
sjukpensionering ta över chefskapet. 

Strax därefter kom det ödesdigra budet om 
Gunnar Weibulls förolyckande vid Ängel
holms-katastrofen. Det innebar en nära nog 
oersättlig förlust för företaget och den så väl 
sammansvetsade direktionen, skolad i sina 
uppgifter under 15 års tid av William Weibull. 
Gunnar Weibulls arbetsuppgifter fick delas 
upp. Widar Weibull övertog utrednings- och 
styrelseuppdrag inom landet och till en bör
jan också den direkta ledningen av träd
gårdsavdelningen. Det innebar en hård extra 
belastning på verkställande direktören. Sam
ma hårda belastning drabbade växtförädling
ens chef, som nu också fick det ekonomiska 
ansvaret för växtförädlingen, samarbetet med 
myndigheter och statsmakter och posterna 
som svensk rådsledamot, tillika sektionsord
förande och vicepresident i ASSINSEL, växt
förädlingsföretagens internationella organisa
tion. Genom Gunnar Weibulls mycket fram
stående insatser hade Sverige och Weibulls 
en mycket stark ställning inom ASSINSEL; 
detta torde vara skälet till att president Ernest 
Torneur påyrkade, att Fajer Fajersson ome
delbart skulle överta Gunnar Weibulls vice
presidentpost, ett mycket arbetskrävande 
uppdrag, som han sedan hade i 25 år. Fajers
son ombads också inträda i W Weibull AB:s 
direktion och styrelse. 

Företagets organisation blev efter Gunnar 
Weibulls frånfälle mycket sårbar. Direktionens 
ledamöter var hårt ansträngda och på de sto
ra förädlingsavdelningarna för vete, korn och 

havre fanns inga högskoleutbildade medarbe
tare till förädlingsledarna. Dessas arbetsbör
da hade under lång tid kraftigt ökat på grund 
av företagets nationella och internationella 
expansion och växtförädlingens ökande ma
terialomfång och starkt växande filiala för
söksnät inom landet. Det senare var ett utom
ordentligt och billigt instrument, som redan 
Berg och Hertzman tillämpat och utvecklat. 
Denna försöks form var synnerligen fördelak
tig- billig skötsel och tillsyn av vanligen hus
hållningssällskapens tjänstemän - men ar
betskrävande för förädlarna, som ofta två, för 
höstvete tre-fyra, gånger om året personligen 
studerade och bedömde försöken. Utan före
gående noggranna studier och bedömningar 
ger fältförsökens vägningssiffror alltför sum
marisk och ofta osäker vägledning. Medtävla
ren Svalöf hade ett annat filialsystem med fas
ta stationer, bemannade med en eller två aka
demiskt utbildade växtförädlare. Detta sys
tem hade många stora fördelar: det medgav 
lokal växtförädling inom odlingsområdet, till
fälle till frekventa och noggranna observatio
ner på ett stort material och tidiga kvalitets
analyser på detta. Systemet var emellertid 
alldeles för dyrt för W Weibull AB och helt 
otänkbart under bolagets långa uppbygg
nadsskede. 

I mitten av 1950-talet hade emellertid yp
pats en möjlighet för Weibulls att inom ett be
gränsat, men mycket viktigt odlingsområde, 
västra Götalands slättbygder, upprätta en 
stor, bemannad filial förädlingsstation. Företa
get fick, efter Uppsala universitets köp 1956 
av den 665 ha stora egendomen Bjertorp i 
Skaraborgs län, på Fritz Nordens initiativ ar
rendera denna. På elen inrättade växtföräd
lingsfilialen anställdes efter något år en högt 
kvalificerad och i bygden starkt förankrad 
kraft, agr lie Magnus Roland, som ledare av 
verksamheten. 

Verksamheten blev mycket gagnerik, sär
skilt förhöstvete- och havreförädlingen men 
även för övriga berörda avdelningar. Samti
digt fyllde Bjertorp, som under skicklig drifts
ledning blev ett mönsterjorclbruk, en viktig 
roll inom sitt växtodlingsområde, rollen som 
producent av stamutsäcle och som plats för 
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otaliga fältdemonstrationer för jordbrukare. 
Med tiden växte en betydande produktions
och försäljningsfilial för västra Sverige upp på 
Bjertorp, som blev till stor nytta för W Weibull 
AB och det betjänade området. 1 östra Sverige 
hade den redan 1913 tillkomna kommersiella 
filialen i Skänninge starkt utvecklats och blivit 
allt viktigare som bas för de omfattande kon
traktsodlingarna i Östergötland, där strå
sädesförädlarna vid Weibullsholm från 1940-
talets mitt varje sommar under 8-10 dagar 
studerade sina sorter under olika förhållan
den. Även i detta område önskade man få en 
fast försöksstation för att kunna pröva ett 
större material än det som fanns i länets re
dan existerande, omfattande filiala fältförsök. 
Denna önskan kunde dock inte infrias förrän 
1977, då Kylebergs egendom nära Skänninge, 
med utmärkta försöksjordar, kunde arrende
ras. Någon förädlingsledare placerades inte 
på Kyleberg, försöken sköttes mönstergillt av 
länets hushållningssällskap och driftsledaren 
på Kyleberg hade den dagliga tillsynen. För
ädlarna studerade och bedömde materialet 
vid sina besök, och stationen blev till stor 
nytta även som replipunkt för den kommersi
ella filialen i Skänninge. 

Redan tidigare, 1962, hade ett fast försöks
fält anlagts på Lundås egendom i Roslagen, 
med ett stort observationsmaterial och om
fattande jämförande försök. Det hårda klima
tet gjorde denna försöksplats värdefull. Fältet, 
där de s k Lundås-dagarna anordnades med 
mycket stor anslutning från jordbrukarnas 
sida, bidrog också till att profilera Weibulls i 
denna del av landet. 

Även på den inre fronten, vid Weibulls
holm, gjordes stora och mycket lyckosamma 
satsningar under denna expansiva period. 
Grässektionen, med uppgift att framställa 
turfgräs och betjäna golfbanor, !otbollsare
nor, offentliga parker etc med sakkunnig råd
givning, hade igångsatts på initiativ av Gun
nar Weibull, som själv var gräsexpert med 
Dactylis som vetenskaplig specialitet. Ledare 
för detta arbete, som efterhand gav synnerli
gen gott utbyte, blev 1956 den dynamiske 
hortonomen Bjarne Langvad, som framställ
de en rad värdefulla turfgräs, vilka gjorde 
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Weibulls till ett av de ledande företagen i Eu
ropa på detta område. 

Vid samma tid tillkom anstaltens resistens
biologiska laboratorium under agronom, se
dermera agr dr h c Per Lundins eminenta led
ning. Med utomordentlig skicklighet och en
ergi angreps resistensproblemen inom alla 
stråsädesslagen, klöver, lusern, raps och vis
sa köksväxter, framför allt tomat och gurka. 
Laboratoriet växte snabbt ut, fick efterhand 
nya vetenskapliga medarbetare och hade stor 
del i de kommande årens framgångar. Det 
nådde snart ett högt internationellt anseende. 

När W Weibull AB närmade sig jubileums
året 1970 var dess växtförädling sålunda syn
nerligen väl rustad. Yngre, lovande krafter 
med uppgift att efterhand överta de stora 
stråsädesavdelningarna var anställda. En av 
dessa, Göran Ewertson, senare agr dr och do
cent, fick 1963 först uppgiften att bygga upp 
elen stora filialstationen hos företagets repre
sentant Nickerson i England, innan han några 
år senare, etter en utomordentlig insats, kal
lades hem för att överta kornavdelningen ef
ter agr lie, fil dr h c Yngve Hörberg. Rapsen 
blev då en avskild del av avd. I, ledd under in
gångsskedet av agronom Hans Arne Jönsson 
och senare av agronom Hans Svensk. Raps
förädlingen utvidgades starkt och b lev med 
tiden mycket framgångsrik. Ewertsons efter
trädare i England blev agr lie Lars Eskilsson, 
som efter hemkomsten till Sverige övertog 
ledningen av havreavdelningen efter N.O. 
Hagberth. Gunnar Svensson, senare agr dr 
och docent, anställdes som försöksledare på 
veteavdelningen, där han 1975 blev chef. 

De tre nämnda, unga stråsädesförädlarna 
fick, vid olika tidpunkter, överta ett mycket 
rikt förädlingsmaterial, som de skickligt förde 
vidare och byggde ut. Därvid är att märka, att 
av företrädarna både Hörberg - under vars 
tid kornet blivit en utomordentlig internatio
nell inkomstkälla för företaget- och Fajersson 
själva på sin tid fått överta ett rikt arv från 
Hertzman respektive Berg. 

Detta gällde på intet sätt Hagberth. Sedan 
Heribert-Nilssons tid hade inga större föräd
lingsinsatser gjorts med havre. Hagberth fick 
själv bygga upp ett material från grunden. Det 



var en fröjd att följa, hur detta växte fram och 
kröntes med stor framgång vid tiden för före
tagets 100-årsjubileum. 

Som ledare av förädlingen av vallväxter 
och turfgräs inträdde vid denna tid agronom 
Hans Arne Jönsson, sedan han lämnat raps
förädlingen. Förädlingen av vallväxter och 
turfgräs hade drabbats av mycket svåra för
luster strax före 100-årsjubileet. Gunnar Wi
ren, ansvarig för förädlingen av vallväxter, 
drabbades då av en svår sjukdom och avled, 
och Bjarne Langvad omkom i en trafikolycka. 
Detta var mycket hårda slag för Weibullsholm 
och för förädlarkollegiet. Rent materiellt träf
fade det företaget så mycket hårdare, som 
Gunnar Weibulls eminenta sakkunskap sedan 
några år ej fanns att tillgå. Vallväxt- och turf
gräsavdelningen kunde emellertid på nytt 
konsolideras under Jönssons ledning; som 
nya medarbetare inträdde agronom Lars Nils
son för vallväxter och något senare fil kand 
Peder Weibull för turfgräs. 

Vid denna tid, under 1960- och 1970-talen, 
var det weibullska företaget inne i ett dyna
miskt skede. Samtidigt som växtförädlingen 
expanderade i Sverige och utomlands - en 
förädlingsfilial tillkom i Västtyskland 1973, 
prövningen av nytt material hos representan
ter och andra intressenter i Finland, Dan
mark, Norge, Frankrike, Österrike, Schweiz, 
Sovjetunionen, Polen, Spanien m f1 länder ut
ökades - kunde företaget genom köp av Hal
lands Frökontor i Getinge och den gamla fina 
firman Holmberg & Söner i Norrköping till
föras nytt kundunderlag, en ökande marknad 
inom landet och flera dugliga medarbetare. 
Hallands Frökontors VD, Gösta Gränström, 
inträdde som totalt marknadsansvarig och 
vice VD i W Weibull AB. Widar Weibull fick 
därmed mer tid och kraft för den övergripan
de ledningen av företaget under denna inten
siva period. Den gamle, fine förädlaren och af
färsmannen Sven A. Holm bergs unika sojama
terial på Fiskeby tillfördes bolaget liksom ett 
intressant, tidigt mognande vårvetematerial. 
Sven A. Holm berg fortsatte på helt ideell ba
sis förädlingsarbetet bokstavligen till sin sis
ta levnadsdag. Han var då 87 år. Hans medar
betare agronom Rune Elovson, tidigare chef 

för förädlingsfilialen i Tyskland, fick då gå vi
dare, så länge sojan var aktuell, för att där
efter ta hand om höstkornförädlingen på Wei
bullsholm. För folkhushållet och på lång sikt 
var det tragiskt, att den ytterst framgångsrika 
sojabönsförädlingen av ekonomiska skäl fick 
upphöra; Sven A. Holm bergs genetiska mate
rial lever emellertid delvis vidare i andra län
der. 

En tråkig händelse för företaget och ge
menskapen inträffade i början av 1970-talet, 
då den tekniskt högt begåvade och initiativ
rike Fritz Norden lämnade företaget för att bli 
egen storjordbrukare. Norden hade med kraft 
och talang lett det weibullska 2 300 ha stora 
jordbruket ända sedan 1940-talet. Han hade 
genomfört den starka mekaniseringen och 

Figur 9. Nobelpristagaren dr Norman Borlaug, en 
av världens störste inom växtförädling och u
landsarbete, mannen balwm "den gröna revolu
tionen", besöker Weibullsholm 1979 i samband 
med uppvaktning hos Nobelstiftelsen med förslag 
om ett "grönt" Nobelpris. Borlaug, till höger, be
sökte Weibullsholm redan 1970 och senare 1988 
för att diskutera sin specialitet, veteförädlingen. -
Här tillsammans med professor Fajer Fajersson. 
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varit outtröttligt verksam som byggare och 
förnyare av renserier och magasin i Landskro
na, Skänninge, Eslöv och Bjertorp. Fritz Nor
den hade också haft ansvaret för uppbyggna
den av och ledningen för det weibullska för
ädlings- och utsädesföretaget i Brasilien se
dan 1952 samt som VD sedan 1966 lett Wei
kalb, ett företag för produktion av hybridvete 
i Europa, ägt till lika delar av DeKalb AgRe
search, USA, Florimond Desprez, Frankrike, 
och W Weibull AB. 

Senare upphörde dessa båda bolag, bero
ende på ändrade ekonomiska förutsättningar. 
Det fanns emellertid en sund ide bakom båda, 
och särskilt hybridveteprojektet gav rika er
farenheter av värde för den fortsatta verk
samheten vid Weibullsholm. 

Några år senare måste Gösta Gränström, 
som med kraft och pondus lett marknadsav
delningen i många år, på grund av sjukdom 
lämna sin post. Han efterträddes av Sven San
dahl, vilken gjort en glänsande insats som 
exportchef och som marknadschef fullföljde 
denna insats. Han blev senare vice VD och 
längre fram VD:s ställföreträdare. 

I mitten av 1970-talet inrättades en beman
nad filial förädlingsstation på Nya Zeeland, 
samtidigt som ett förädlingsföretag, Plant Bree
ders New Zealand, bildades där tillsammans 
med det högt ansedda Pyne, Gould, Guiness. 
Härigenom blev det också möjligt, att vid upp
förökning av nya sorter ta två generationer om 
året, en på norra och en på södra halvklotet. 

Företagets lilla analyslaboratorium, där 
förädlingspersonalen under vinterhalvåret ut
fört proteinanalyser och andra rutinanalyser, 
byggdes kring 1970-talet ut till ett modernt 
kemiskt laboratorium med fast personal un
der sakkunnig ledning. Det fick med åren allt
mer vidgade arbetsuppgifter. Det cytogenetis
ka laboratoriet fick som egen avdelning under 
fil dr Stig Blixt vidgade uppgifter som forsk
nings- och servicelaboratorium och fortsatt 
ansvar för den växande internationella ärt
genbanken. Avdelningens mutationsforsk
ning, initierad på Gelins tid, hade fortsatt 
vackra framgångar. 

Efter Nordens avgång hade företagets di
rektion utgjorts av Widar Weibull, Gösta Grän-
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ström och Fajer Fajersson. Vid Gränströms 
pensionering i början av 1970-talet inträdde 
Sven Sandahl i direktionen. Växtförädlingen 
var vid denna tid organiserad enligt nedan: 

Chef Docent Fajer Fajersson 

Korn och oljeväxter 
Förädlingsledare: agronom Göran Ewertson 
Försöksledare: agronom Hans Svensk ( olje
växter) 

Havre och råg 
Förädlingsledare: agr lie N. 0. Hagberth 

Höst- och vårvete 
Förädlingsledare: docent Fajer Fajersson 
Försöksledare: agronom Gunnar Svensson 
(chef 1975) 
Försöksledare: agronom Jan Ö. Jönsson (se
dermera Resistensbiologiska laboratoriet) 

Vallväxter och turfgräs 
Förädlingsledare: agronom Hans Arne Jöns
son 
Försöksledare: agronom Lars B. Nilsson (vall
växter) 
Försöksledare: Bengt Björklund (turfgräs) 
(senare fil.kand. Peder Weibull (turfgräs)) 

Grönsaker 
Försöksledare: trädgårdsmästare Folke Axels
son 
Försöksledare: agronom Marianne Lundin 

Växtförädlingsfilial Bjertorp 
Filialchef. agr lie Magnus Roland (spec. föräd
lingsuppgift: åkerbönor) 

Cytologiska laboratoriet 
Chef. fil dr Stig Blixt 

Kemiska laboratoriet 
Chef. agronom Hans Svensk (tidigare Roger 
Mossberg) 
Ställföreträdare: Britta Svanström 

Resistensbiologiska laboratoriet 
Förädli11gsledare: agronom Per Lundin 
Försöksledare: agronom Marianne Lundin (se
nare även agronom Jan Ö. Jönsson) 

Växtförädlingsfilial Grimsby, England 
Filialchef. agr lie Lars Eskilsson 



Växtförädlingsfilial Grabau, Tyskland 
Filialchef: agronom Rune Elovson (senare 
agronom Tomas Magyarosi) 

Blommor 
Försöksledare: Erich Schi.itz 

Weibullsholms Växtförädlingsanstalt, liksom 
hela W Weibull AB, var vid 1970-talets slut 
ytterst väl rustat för fortsatt expansion inter
nationellt och hade stora framgångar inom 
landet. Den ekonomiska ställningen var god. 
Englands förnämsta trädgårdsfröföretag, Sut
tons Seeds, utomordentligt välskött och med 
högt anseende, kunde på goda villkor förvär
vas. Överlåtelsen ägde rum 1980. Den gav ett 
gott ekonomiskt tillskott och medförde inga 
bekymmer. 

Vid denna tid hade statsbidragets andel av 
växtförädlingskostnaderna sjunkit till 3-4 pro
cent, vilket i stort motsvarade företagets kost
nader för ärtgenbanken. 

Emellerticl var det di rekta statsbidragets 
tid snart all. Statsmakterna beslöt, på basis av 
en statlig ut redning, ledd av professor Åke 
Gustafsson, att en växtförädlingsnämnd skul
le inrättas med uppgift att varje år efter utför
ligt motiverade ansökningar stödja olika växt
förädlingsprojekt. Till sitt förfogande hade 
nämnden ett s k vetenskapligt råd med bl a 
företrädare för privata och statliga växtföräcl
lingsinstitutioner. Till Weibullsholms repre
sentant i detta råd utsågs Göran Ewertson, 
som då under flera år varit ställföreträdande 
chef för växtförädlingen. 

Vid årsskiftet 1979 -80 anmälde Fajersson 
att han under 1980 önskade avgå som chef för 
växtförädlingsanstalten och ställföreträdan
de VD, en post som han efter Gösta Grän
ströms pensionering innehaft i sju år. Han vil
le kvarstå som medarbetare på veteavdel
ningen för atl tillsammans med Gunnar Svens
son fullfölja vissa förädlingsprojekt . (Ett av 
dessa resulterade i höstvetesorten Kosack, ett 
annat i vårvetesorten Satu för Finland.) Fajers
son ombads av styrelsen att kvarstå i ledning
en som vetenskaplig rådgivare samt som vice 
president i ASSJNSEL, en post som han behöll 
till 1990. 

Till ny chef för Weibullsholms Växtföräd-

lingsanstalt utsågs Göran Ewertson, som med 
stor duglighet och lojalitet bistått sin företrä
dare i dennes ständigt växande arbetsbörda. 

Strax före Fajerssons avgång lämnade Car
do, som 1976, några år efter företagets börs
notering köpt 25 % av aktierna i WWeibull AB, 
ett anbud på återstoden av aktierna. Styrel
sen och aktieägarna accepterade detta, och 
W Weibull AB blev ett dotterföretag till Cardo. 

En 110-årig epok för det gamla familjeföre
taget, rik på både bekymmer och framgångar, 
var till ända. Sveriges äldsta utsädesföretag 
och Landskrona stads äldsta företag existera
de inte längre som självständigt bolag. 

Slutord 
Hur kunde Walfrid Weibulls skapelse, igenom 
alla bekymmer och kriser, utvecklas och för
unnas att göra så stora insatser för Sveriges 
och hela Europas jordbruk? Widar Weibull 
sade många gånger på sitt drastiska sätt: 
"Hade inte Sven Otto Berg funnits, så hade 
inte Weibulls funnits idag". Det ligger ett korn 
av sanning i detta, även om insatserna av 
Bergs samtida kolleger, den metodiskt och 
klokt arbetande Nils Her tzman och den intel
lektuellt rörlige Värner Svensson samtidigt 
måste bringas i åtanke. Alla tre liksom bloms
terförädlaren Arvid Nilsson lämnade ett rikt 
arv till sina efterföljare, både förädlingsmate
rial och kloka tankar. Inte minst de båda träd
gårdsväxtförädlarna tillförde företaget stor 
good-will. 

Grunden för framgångarna lades dock av 
de fem bröderna Weibull, deras sammanhåll
ning och hängivna arbete för familjeföretaget. 
De samarbetade väl kring den ide, som fören
ade dem: "Weibullsholms utveckling och 
framgång". 

De fyra i ledande befattningar hade egen
skaper, som i olika skeden var avgörande för 
företagets utveckling: 

Walter, den naturvetenskapligt skolade söka
ren och visionären; 

Harry, elen kloke och fine affärsmannen, fast, 
men förbindlig, mycket god förhandlare och 
skapare av goda relationer både inåt och utåt; 
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John, den internationellt erfarne, begåvade 
finansmannen, med stora egna företag i flera 
länder men med familjeföretaget nära sitt 
hjärta; 

William, agronomen och storjordbrukaren, 
en av landets främsta fröodlare, som kände 
svenskt jordbruk utan och innan, förstod 
växtförädlingens möjligheter och med klok
het och handlingskraft fostrade en ny genera
tion goda ledare inom familjen. 

Bröderna lärde av varandra och av andra, 
Harry, John och William under en livslång yr
kesbana; grunden för deras insatser var dock 
det genetiska arvet, som givit dem mycket 
framstående ledaregenskaper, förmåga att 
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utvälja goda medarbetare och skapa en anda 
av ömsesidig respekt, tillit, gemenskap och 
arbetsglädje, som präglade företaget under 
hela den 110-åriga sjävständighetsepoken. 
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Weibullsholm som en del i olika 
storföretag 1980-1992 

Gunnar Svensson och Peder Weibull 

År 1980 lade Cardo, som sedan 1976 ägt 25 % 
av aktierna i W Weibull AB, ett bud på hela 
företaget vilket accepterades av ägarna. Som 
vice VD med ansvar för trädgårdsrörelsen till
sattes Olof Arholt. Han drabbades tyvärr av 
en svår sjukdom och gick bort efter en kort 
tid i företaget. År 1981 tillträdde Per Månsson 
som VD för W Weibull AB, med Helmer Svens
son som trädgårdsansvarig. Under Per Måns
sons ledning delades W Weibull AB 1984 i en 
jordbruksdel, W Weibull AB, med växtföräd
lingen och lantbruksutsädesrörelsen samt 
Weibull International där förutom den svens
ka trädgårdsrörelsen även Suttons Seed i Eng
land och ett par holländska trädgårdsföretag 
ingick. Den inhemska trädgårdsverksamheten 
delades i sin tur upp i tre bolag. Trädgårds
växtförädlingen begränsades till en fram
gångsrik tomatförädling under Marianne Lun
dins ledning. Hennes lclactomat fick stor sprid
ning. 1985 fördes W Weibull AB in i Hilleshög 
AB i den nybildade Agri Seed-divisionen med 
Torbjörn Sandberg som chef. I denna division 
ingick även Hilleshögs brittiska förädlings bo
lag MMGoch tyska Dippe samt det avWWei
bull AB samma år övertagna Geertsema Za
den i Holland. Det senare tillskottet förde 
även med sig en 25-procentig andel i utsädes
och växtförädlingsföretaget Semundo GmbH 
i Tyskland. 

År 1986 köpte Volvo Cardo-gruppen. Agri
seed AB och Weibull International kom att lig
ga i periferin i Provendors livsmedelsgrupp. 
Göran Christensson ersatte Per Månsson un
der en övergångstid. Påföljande år köpte San-

doz upp Hilleshög AB. Då återförenades det 
ursprungliga W Weibull AB:s olika delar i ett 
företag under ledning av Torbjörn Sandberg. 
Ledningen för trädgårdsdivisionen anförtrod
des 1988 åt Bo Lernkvist. Under hans ledning 
såldes en del av butikskedjan av, en del buti
ker drevs vidare med franchisingavtal. Där
emot utökades garden center-verksamheten 
med nya enheter i Göteborg och Landskrona. 

När Provendor år 1990 fusionerades med 
Procordia bildades Sveriges största livsmed
els- och läkemedelsgrupp. Utsädesrörelsen 
inom W Weibull AB framstod än mer som pe
rifer, och Procordia gick öppet ut och sökte 
nya ägare för Weibulls. Ryktena om en före
stående branschstrukturering växte sig allt 
starkare. Under vintern 1991 tillkännagavslut
ligen SLR att de ville köpa ut hela W Weibull 
AB och fusionera företaget med Svalöf AB. 
Vid nyåret 1992/93 var det nya företagets or
ganisation klar och kunde föra de två anrika 
växtförädlings- och utsädesföretagens verk
samhet vidare i Svalöf Weibull AB. 

Växtförädlingsverksamhet kräver långsik
tighet och kontinuitet. Det turbulenta 1980-ta
let till trots kunde växtförädlarna vid Wei
bullsholm arbeta vidare. Göran Ewertson tog 
över som chef för Weibullsholms Växtföräd
lingsanstalt efter Fajer Fajersson den 1 juli 
1980. Under Göran Ewertsons ledning utvid
gades verksamheten i Europa. I det stora jord
brukslandet Frankrike etablerade sig Weibulls 
1982 med en förädlingsstation förhöstvete 
och höstkorn i Semonville, 10 mil söder om 
Paris, under den erfarne veteförädlaren Jean-
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Pierre Jossets ledning. I Finland etablerades 
ett fruktbart samarbete med Finska Socker 
och i Norge med Norgro. I Holland övertogs 
växtförädlingen vid Geertzema Zaaden, där 
Loek Suijs drev en bred stråsädesförädling 
som efter hand koncentrerats på rå.gvete samt 
en potatisförädling under Henk Ebbinge. 

Genom Sven Sandahls energiska bearbet
ning av Sovjets sortprovningsmyndigheter 
kom Weibulls sorter under 1980-talet att bli 
brett provade och delvis odlade i det stora 
jordbrukslandet i öster. 

Turbulensen under 1980-talet hade dock 
vissa mindre lyckliga konsekvenser för växt
förädlingen. Det förädlingsmaterial i höstvete, 
som byggts upp i England av Göran Ewertson 
och Lars Eskilsson och som under Jörgen 
Löhdes tid vid förädlingsstationen i Essex re
sulterade i den i hela Västeuropa framgångs
rika sorten Sleipner, överfördes vid samgåen
det med Hilleshög till deras dotterbolag i Eng
land, Miln Marsters. Tyvärr blev inte materi
alets potential utnyttjad hos den nya samar
betspartnern, vars förädlare prioriterade det 
egna lovande förädlingsmaterialet. Mot slutet 
av 1980-talet blev det ytterligare en organisa
tionsförändring när samarbetet byggdes upp 
med Semundos engelska dotterbolag. En ny 
förädlingsstation etablerades på Abbots Rip
ton nära Cambridge under ledning av den ti
digare rågveteförädlaren Richard Gregory. 
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1 Tyskland flyttades stråsädesprogrammet 
1978 från Grabau i Schleswig Holstein till Dip
pe i Bad Salzuflen under Tomas Magyarosis 
energiska ledning för att 1984 föras över till en 
egen förädlingsstation i Bierbergen, SÖ om 
Hannover. 

Tyvärr tvingades Göran Ewertson att dra 
ner sin aktivitet på grund av en smygande 
sjukdom. 1985 lämnade han över chefskapet 
för växtförädlingen t ill Peder Weibull, som vid 
sidan om sin turfgräsförädling ledde växtför
ädlingsarbetet vidare. 

En utvidgad satsning gjordes på resistens
föräcllingen, där Per Lundins framgångsrika 
pionjärarbete kompletterades av Jan Jöns
sons insatser på vetesidan, Rune Elovsons på 
höstkornet och Marianne Lundins på havren. 

Jörgen Löhcle, som anställts 1981 för att dri
va förädlingen i Essex i England, togs hem för 
att arbeta med vårkornsföräcllingen där han 
så småningom tog över chefskapet. Då hade 
redan Göran Ewertson intensifierat arbetena 
med maltkorn, som ledde fram till framgångs
rika sorter som Formula och Ariel. Under 
1980-talet utvidgades också elen framgångs
rika rapsföräcllingen under Hans Svensks led
ning med nya faciliteter och ökade resurser. 

Växtförädlingen vid Weibullsholm kunde 
därför föra med ett mycket värdefullt material 
i boet vid SLR:s övertagande och fusionen 
med Svalöf AB nyåret 1992/93. 



Svalöf AB och Svalöf Weibull AB 
Göran Kuylenstjerna 

Bakgrund till bildandet av 
Svalöf AB 
Under hela den tid då Utsädesföreningen och 
Svalöfsbolaget var två juridiska enheter arbe
tade de i omedelbar närhet till varandra, och 
det fanns ett formaliserat avtals bundet sam
arbete dem emellan. Det innebar, att Utsädes
föreningen skulle arbeta med växtforskning 
och växtförädling, och att bolaget hade en
samrätt till originalutsäde av föreningens sor
ter, som skulle marknadsföras i Sverige och 
internationellt. 

Utsädesföreningens verksamhet präglades 
av rollen som ett i praktiken halvstatligt forsk
ningsinstitut. Samhällsnyttan och nyttan för 
jordbruket betonades starkt. Förädlingsverk
samheten riktade sig inte enbart mot de bäs
ta jordbruksbygderna. Uppbyggnaden var 
inriktad mot hela det svenska lantbruket och 
på senare år också trädgårdsnäringen. Akti
viteter gentemot mindre gynnade geografiska 
områden, exempelvis Norrland och vissa 
skogsbygder, betonades särskilt. Provning 
och förädling för regionala områden fick här
igenom särskild betydelse och omfattning 
och en särskild filialorganisation hade succes
sivt vuxit fram. Förädling av marginella grö
dor, dvs sådana växtslag som odlades i liten 
omfattning och hade betydelse som nischgrö
da eller ansågs kunna komma att få betydelse 
framöver, ägnades intresse. Från kommer
siellt håll framkom då och då viss kritik mot 
splittring av resurserna och för bristande 
marknadsorientering. Verksamheten i Svalöv 
var dock under långa perioder framgångs
rik, och det var inte för inte som uttrycket 

Figur 1. Direktör Göran Kuylenstjerna (f 1.932) 
var verkställande direktör i Svalöf AB från dess 
bildande 1980 till utgången av 1992 samt därefter 
i det nybildade Svalöl Weibull AB till den 30 juni 
1995. 

"trollkarlarna från Svalöv" ansågs ha stor re
levans. 

Med jämna mellanrum kom frågan upp om 
att sammanföra Utsädesföreningen och Utsä
des bolaget till ett företag. Flera statliga utred
ningar genomfördes men gav inget resultat. 

Förutsättningarna för ett samgående mel
lan Svalövsföretagen ökade dock efterhand. 
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Antalet utsädesföretag minskade; lantbruks
kooperationen ökade sitt engagemang i Utsä
des bolaget och blev i början av 1970-talet 
helägare till bolaget, först genom Lantbrukar
nas Riksförbund och senare genom Svenska 
Lantmännens Riksförbund, SLR. Utsädesbola
gets direktförsäljning till lantbrukare övergick 
till Lantmännenföreningarna och Weibulls, 
som var den store konkurrenten, köpte upp 
ett par stora utsädesföretag och blev allt star
kare på utsädesområdet. Hilleshögs socker
betsförädling fick sitt genombrott och blev 
snabbt världsledande, och företaget började 
förädla andra lantbruksgrödor. I början av 
1970-talet förde också Hilleshög fram ett för
slag om ett gemensamt svenskt branschforsk
ningsinstitut på växtförädlingsområdet. Av
görande betydelse för den framtida organisa
tionen av svensk växtförädling kom den ut
redning att få, som 19 75 tillsattes av dåvaran
de jordbruksministern Svante Lundkvist. Ut
redningen kallade sig 1975 års växtförädlings
utredning och till enmansutredare utsågs pro
fessor Åke Gustafsson med en stark ställning 
och ett långt förflutet inom svensk förädling, 
inom såväl lantbruk som skog. 

Enligt direktiven skulle utredaren pröva ett 
vidgat svenskt samarbete inom växtförädling
en i Sverige men även med övriga nordiska 
länder. I direktiven pekades också på behovet 
av nära koppling mellan den praktiska växt
förädlingen och växtförädlingsforskningen. 
Utredarens första intention var att söka åstad
komma ett långtgående samarbete mellan 
växtförädlingsföretagen i Sverige, där målet 
skulle vara ett företag. 

Tiden visade sig ej vara mogen för en så 
långtgående samverkan. Hilleshög var ett ungt 
företag specialiserat på sockerbetor, som 
snabbt blivit mycket framgångsrikt och hade 
stora ambitioner. Weibulls var fortfarande fa
miljeföretaget som hade några goda år bakom 
sig och som sedan länge hårt konkurrerat 
med Svalöf. Utredaren släppte ganska snart 
planerna på att söka skapa ett gemensamt 
svenskt växtförädlingsföretag. 

Som ett första steg till en mera långtgåen
de samordning i Sverige började utredaren 
pröva förutsättningarna för en sammanslag-
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Figur 2. Kung Carl XVI Gustaf invigde den 2 sep
tember 1981 trädgårclsväxtavde/ningens nya ar
betstoka/er och växthus i Hammenhög. Här clis
lwterar hall köhsväxtförädlillg med agr dr Gösta 
Carlssoll, som då var föreståndare för avdelnillg
en för trädgårds växtförädling. 

ning av aktiviteterna i Svalöv. Det var många 
viljor och intressen som skulle tillgodoses. 
Det var forskare, det var lantbrukare och de
ras organisationer, och det var de statliga in
tressena. En stor del av den grundläggande 
forskningen och många regionala insatser var 
statligt finansierade. Ett mycket starkt krav 
från jordbrukets sida var att det statliga enga
gemanget ej urholkades, samtidigt som det 
till viss del var statens långsiktiga mål att dra 
ner engagemanget i växtförädlingen. 

De främsta intressenterna - staten och 
lantbrukskooperationen - hade i de avgöran
de frågorna samfällda uppfattningar. Man an
såg att det var viktigt att växtförädlingen samt 
produktions- och marknadsföringen och dess 
resultat låg i samma företag. Det skulle göra 
verksamheten mera rationell, och impulserna 
från marknaden skulle snabbare komma till 
produktutvecklingen - växtförädlingen. 



Lantbrukets krav på fortsatt regionalt an
svar från växtförädlingens sida överensstäm
de väl med forskningsinriktningen vid Ut
sädesföreningen. Också lantbrukets krav på 
förädlingsberedskap vad gällde marginella 
grödor, som framöver kunde bli stora, låg i lin
je med växtförädlarnas önskemål. Samsyn 
förelåg mellan inblandade parter om att ett 
upprätthållande av den traditionella inrikt
ningen var till gagn för lantbruket och för folk
hushållet. 

Det nya företagets långsiktiga ansvar för 
svenskt jordbruk underströks och angavs 
som motiv för att det nya företaget skulle 
ägas gemensamt av staten och jordbruket. 
Företagets ägare blev staten genom jord
bruksdepartementet och SLR, med halva ak
tiekapitalet vardera. Detta var de naturliga 
parterna - staten hade varit huvudfinansiär 
av verksamheten vid Utsädesföreningen och 
SLR var helägare av Utsädesbolaget. I beslu-

Figur 3. Direktör Sten iV!oberg (f. 1943). Ekono
midirektör i Sveriges Utsädesförening 1975-1979 
och därefter i Svalöf AB och Svalöf Weibull AB. 
Även verksam i Hammenhög och Tyskland samt 
vvd i företagen. Sedan den J juli J 995 verkstäl
lande direktör i Svalöf Weibull AB. 

tet om bildandet av det nya företaget, som 
fick namnet Svalöf AB, framhölls att företaget 
skulle bedriva växtförädling på företagseko
nomiska grunder, men att företaget därutöver 
mot särskild ersättning skulle kunna bedriva 
växtförädling, som inte var företagsekono
miskt lönsam men som bedömdes angelägen 
för jordbruket och trädgårdsnäringen eller av 
andra skäl bedömdes som angelägen för sam
hället. Betydelsen av det långsiktiga utveck
lingsarbetet underströks och från jordbruks
ministern framhölls, att företaget skulle efter
sträva samma höga vetenskapliga nivå som 
givit Utsädesföreningen en stark position så
väl i Sverige som utomlands. Riksdagen fatta
de beslut om bildandet av Svalöf AB den 9 maj 
1979 och företaget började sin verksamhet 
den 1 januari 1980. 

Institutionen för kulturväxternas 
genetik och förädling. 
Samtidigt med beslutet om sammanförandet 
av Utsädesföreningen och Utsädesbolaget i 
ett företag beslutades om inrättandet av en 
särskild professur i kulturväxternas genetik 
och förädling. Bakom beslutet låg bedöm
ningen, att den vetenskapliga växtförädlings
forskningen måste ytterligare förstärkas, och 
att denna verksamhet inte borde ligga i det 
nya bolaget utan knytas till Sveriges Lant
bruksuniversitet. Ett annat motiv var att ing
en av de dåvarande professurerna i genetik 
garanterade en kontinuerlig forskningsverk
samhet med inriktning på våra kulturväxter. 
Beslut om lokaliseringen av institutionen kom 
först senare, och den placerades då enligt 
riksdagens uttalade önskemål i Svalöv med 
uppgift att nära samarbeta med alla växtför
ädlingsföretagen i området. Institutionen bör
jade sin verksamhet den 1 juli 1979, och till 
förste professor utnämndes Utsädesförening
ens föreståndare professor Arne Hagberg. 
Verksamheten vid institutionen redovisas i 
denna volym av professor Roland von Both
mer, som nu efterträtt Arne Hagberg. 

Växtförädlingsnämnden. 
Ett tredje viktigt beslut, som fattades i sam
band med bildandet av Svalöf AB, var inrät-
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tandet av en särskild växtförädlingsnämnd 
för finansiering av speciella växtförädlings
projekt. Växtförädlingsnämnden skulle initie
ra grundläggande forsknings- och utveck
lingsarbete inom för växtförädlingen avgöran
de områden, ta initiativ till större gemensam
ma projekt, som inte naturligt faller inom de 
enskilda växtförädlingsföretagens arbete 
samt stödja förädlingen av marginella grödor. 
I nämnden skulle ingå representanter för 
forskningsinstitutioner, växtförädlingsanstal
ter, jordbruksnäringen i stort och statliga ad
ministrationen. Ett särskilt avtal tecknades 
mellan å ena sidan staten och å andra sidan 
Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska 
Lantmännens Riksförbund om gemensam fi
nansiering av visst förädlingsarbete. I avtalet, 
som var 10-årigt, preciserades åtagandena 
från staten och jordbruket under de fem för
sta åren, medan en omprövning skulle ske 
efter fem år. Medlen som beviljades av Växt
förädlingsnämnden i projekt var för SvaJöf 
AB:s del initialt garanterade att motsvara de 
belopp som staten och jordbruket lämnat ti
digare, för att därefter nedtrappas. För svensk 
växtförädling och särskilt Svalöfsverksamhe
ten var inrättandet av Växtförädlingsnämn
den och dess finansiering av avgörande bety
delse för det närmaste decenniets insatser 
och innebar att forsknings- och förädlings
verksamheten fortsatt kunde ligga på en hög 
nivå. 

Förutsättningarna för Svalöf 
AB:s verksamhet 
När Svalöfsverksamheten gick in i Svalöf AB 
hade Utsädesföreningen gott renomme både 
nationellt och internationellt, framför allt vad 
gäller växtförädlingsforskningen. Växtföräd
lingsmässigt hade ställningarna under de se
naste decennierna försvagats. Weibulls domi
nerade kom och vete, hade en stark ställning 
på vallväxter och havre och utgjorde då och 
då också ett hot på oljeväxtsidan. Flera nya 
förädlare började på 1970-tale t att komma 
fram under stimulerande ledning av först 
Arne Hagberg och senare Gösta Julen och 
Gösta Olsson. Vid tiden för Svalöf AB:s bildan-
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de fanns det många sorter på väg in på mark
naden. 

Utsädesbolaget hade efterhand börjat fin
na sin nya roll utan direktförsäljning till lant
brukare och som dotterbolag till SLR. Samar
betet med Lantmännenföreningama utveckla
des, och förutsättningarna för ett marknads
genombrott när nya starka sorter kom fram 
hade förbättrats. På trädgårdssidan fanns två 
företag, Hammenhögs Frö AB och Olsens 
Enke NS i Danmark. Båda brottades med eko
nomiska problem vid samgåendet och krävde 
betydande insatser. Olsens Enke A/S såldes 
1984. Internationellt var Svalöfsverksamheten 
välkänd och många medarbetare utnyttjades 
för olika uppdrag. Den direkt kommersiella 
verksamheten var förhållandevis liten, fram
för allt sett i historiskt perspektiv, då de inter
nationella aktiviteterna tidvis varit betydande. 

Enligt förutsättningarna för bildandet av 
Svalöf AB var det i första hand ett nationellt 
företag. Huvuduppgiften var att säkra sortför
sörjningen för hela Sverige. Därutöver under
ströks vikten av det nordiska samarbetet. 
Först därefter skulle det nya företaget arbeta 
utomnordiskt både kommersiellt och på bi
ståndsområde t. 

Det samarbete som successivt utvecklades 
under senare delen av 1970-talet formalisera
des i och med bildandet av Svalöf AB genom 
ett marknadsföringsavtal mellan Svalöf AB 
och SLR. Det innebar bl a att Lantmännen-för
eningarna hade förstahandsrätt till Svalöfs
sorterna på den svenska marknaden. När det 
gällde den internationella verksamheten, 
skulle Lantmännen för sin utsädeshandel en
bart utnyttja Svalöf AB, som också svarade 
för all sortrepresentation. 

Det fanns många som var skeptiska till det 
nya företaget. Ägarkonstellationen med Sta
ten och SLR ansågs svår att få att fungera. 
Företagets frihet på olika områden var för 
begränsad, ansåg man. Forskningens frihet 
skulle försämras. Sett med lite perspektiv var 
förutsättningarna ganska gynnsamma. Verk
samheten h ade haft en lång nedgångsperiod, 
men mycket hade hänt på 1970-talet, som 
gjorde att många verksamheter hade vänt 
uppåt även om det ej tydligt framgick av siff-



rorna. Nytt starkt sortmaterial var på väg. 
Utlandsaktiviteterna behövde dock utvecklas 
och stärkas. 

Organisation 
Svalöf AB var i första hand ett utvecklings
och växtförädlingsföretag. Detta påverkade 
det nya företagets organisation. De i Svalöf AB 
ingående delarna utgjordes av fyra fristående 
juridiska personer. Sammanhållningen av det 
nya företaget ansågs angelägen och det med
förde att all verksamhet i Sverige skulle drivas 
i en och samma juridiska person där alla skul
le vara anstäJlda. Växtförädlingen inom lant
bruk och trädgård hölls samman under en 
gemensam forskningschef. 

En gemensam ledning för hela den svenska 
verksamheten liksom en gemensam adminis
tration och en gemensam serviceorganisa
tion ansågs vara viktigt för att snabbt skapa 
en gemensam plattform för det nya företaget 
och för att medarbetarna skulle känna sam
hörighet. En ny logotype var ett annat sätt att 
skapa gemenskap och även inför omvärlden 
manifestera att ett nytt företag bildats. 

I forskningsorganisationer uppstår lätt 
störningar i samband med organisationsför
ändringar och fusioner. Störningar kan få svå
ra konsekvenser för verksamhetens utveck
ling. Utsädesföreningens växtförädling hade 
genomgått fortlöpande förändringar, vilket 
medförde att växtförädlingsorganisationen i 
Svalöf AB ändrades endast marginellt. Det 
blev fortsatt fem växtförädlingsavdelningar i 
Svalöv, vete/havre, korn/råg, oljeväxter, fo
derväxter och potatis. I Hammenhög låg fort
satt en avdelning för trädgårdsväxter. På ut
vecklingssidans två avdelningar, den kemiska 
och den biologiska, skedde vissa förändring
ar och avdelningarna blev klart sektionsinde
lade. Övergången underlättades också av att 
docent Gösta Julen, som var tillförordnad fö
reståndare för Utsädesföreningen sista halv
året 1979, fortsatte som forskningschef i det 
ny företaget. 

Organisatoriskt märktes förändringarna 
mer på de delar som kom från det gamla utsä
des bolaget samt på områden där båda orga-

nisationerna haft verksamhet. En särskild 
produktionsavdelning inrättades med ansvar 
för jordbruken, utsädesproduktionen, rense
rianläggningarna och utsädeskontrollen. 

I och med att bolagets marknadsaktiviteter 
var inriktade på att genom information och 
rådgivning stödja köp och användning av Sva
löfssorter samt att verksamheten byggde på 
avtal om uppförökning och försäljning av 
grundutsäde, löstes frågan organisatoriskt så 
att en marknads- och informationsavdelning 
organiserades. 

Både Utsädesföreningen och Utsädesbola
get hade bedrivit olika utlandsaktiviteter. 
Dessa sammanfördes i en särskild utlandsav
clelning som tillfördes vetenskaplig kompetens. 

Biståndsverksamheten hade under ganska 
lång tid haft relativt stor omfattning. Den 
stärktes ytterligare inom en särskild enhet för 
tekniskt bistånd. 

Växtförädlingens finansiering 
Svalöfsverksamheten hade sedan länge ett 
uttalat ansvar för att tillgodose sortförsörj
ningen i hela landet. Detta tog sig bl a uttryck 
i att man talade om att Utsädesföreningen var 
"Sveriges officiella växtförädlingsanstalt". 
Svalöf AB övertog den rollen och man kände 
starkt för den. När Svalöf AB bildades under
ströks starkare än tidigare betydelsen av att 
verksamheten skulle ske på företagsekono
miska grunder. Det var en dubbel, något kom
plicerad målsättning. Den underlättades dock 
av att vissa projekt finansierades genom Växt
förädlingsnämnden. Svalöf AB blev genom 
medel från denna tillförsäkrad i stort sett 
samma nominella stöd som Utsädesförening
en tidigare haft. Stödet ändrade dock karaktär 
och kom att utgå till projekt som bedömdes 
som angelägna från olika intressenters syn
punkter och som inte skulle komma till stånd 
om inte särskild finansiering lämnades. Med
len var inte enbart avsedda för Svalöf AB, 
men genom garantier och företagets samlade 
ansvar för hela landets sortförsörjning gick 
huvuddelen av medlen till Svalöf AB. Under 
företagets första år svarade denna typ av 
medel för nära 70 % av växtförädlingsinsat-
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serna. Finansieringsformen gav inte Svalöf AB 
mera pengar än tidigare, och medlen var hår
dare styrda. Finansieringen blev mera tydlig 
än den som Utsädesföreningen haft, vilket 
gjorde att kritiken från konkurrenterna blev 
stark. Man ansåg att Svalöf AB var otillbörligt 
gynnat. VäxtföräcUingsdebatten präglades av 
hur Svalöf AB använde medlen från Växtför
ädlingsnämnden. 

Projektstödet innebar att växtförädlingen 
inom flera områden som för före taget ej be
dömdes komma att kunna bli företagsekono
miskt lönsamma kunde fortgå. Det som då 
åberopades var trädgårds- och potatisföräd
lingen och den växtförädling, som bedrevs för 
norrländskt jordbruk. Resistens- och kvali
tetsförädling fick stöd liksom vissa marginel
la grödor, som kunde bli framtidsgrödor. Ärt
förädlingen är intressant. När ärtodlingen fick 
starkt ökat intresse i s lutet av 1980-talet, 
fanns det ett konkurrenskraftigt Svalöfsmate
rial. Projektstödet reducerades då och grö
dan betraktades som mera kommersiell; se
nare har ärtmaterialet kunnat exploateras i 
stor skala i Kanada. 

Projektstödet urholkades successivt ge
nom inflationen, och även om minskningen i 
nominella tal inte var så stor, hade den reala 
insatsen i slutet av 1980-talet halverats. Från 
och med 1986 var den egenfinansierade vä>..1-
förädlingen större än den projektfinansierade. 
1992, som var Svalöf ABs sista år, var 2/3 av 
växtförädlingsverksamheten egenfinansierad. 

Förädling för svensk marknad 
Utgångspunkten för växtförädlingen var länge 
bondenyttan - samhällsnyttan. Sveriges Ut
sädesförening grundades på dessa förutsätt
ningar. Det fanns rent kommersiella företag
i Sverige var Weibulls det dominerande- men 
även dessas värderingar byggde i första hand 
på att vara till gagn för lantbruket och samhäl
let. 

Förändringen i synsätt kom i och med växt
förädlingsrätten och hybridernas intåg. För
ädlingen skaffade sig då ett helt annat grepp 
om produkterna- sorterna- och man kunde få 
betalt för dem. Sockerbetor, köksväxter, pryd-
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nadsväxter och råg var växtslag som tidigt 
starkt kunde kommersialiseras i Sverige. In
ternationellt kom hybrider av majs och solros 
att dominera. Lönsamhetstänkandet blev allt
mer normgivande också för växtförädlingen. 
Växtförädlarrättssystemet -växtförädlarnas 
patenträtt på sina sorter - var under snabb 
utbyggnad, vilket gav växtförädlingen betyd
ligt större intäkter än tidigare. 

Svalöfs förädling blev också framgångsrik 
under 1980-talet. Svalöf hade sedan länge en 
stark ställning på oljeväxter och havre. Denna 
befästes successivt, samtidigt som företagets 
stä llning på korn stärktes betydligt. Från en 
marknadsandel på ca 30 % 1980 ökade den till 
mitten av decenniet till det dubbla och ökade 
sedan till 70 % i början på 1990-talet. På ärtsi
dan, där odlingsarealen gått berg-och-dalba
na, odlades i huvudsak Svalöfssorter. På vaJl
sidan, som länge varit stark, konsoliderades 
ställningarna. Vetesidan var svagheten och 
något genombrott uppnåddes ej. 

Svalöf hade tidigare inte aktivt represente
rat utländska sorter. Detta hade varit ett prin
cipiellt ställningstagande, som byggde på Ut
sädesföreningens tradition. Man föräd lade för 
svenskt jordbruks specifika krav, och då fanns 
det ingen anledning att marknadsföra sorter, 
som var förädlade för andra förhållanden. När 
några utländska sorter visade goda resultat i 
svenska försök, omprövades tidigare ställ
ningstaganden. Svalöf AB intog positionen att 
svenskt jordbruk och svensk trädgårdsnäring 
skulle ha det bästa material, som fanns att till
gå . Det var ett inte enbart lätt ställningstagan
de. Genom växtförädlarrättssystemets ut
veckling blev det kommersiellt intressant för 
utländska sortägare att få sina sorter sålda i 
Sverige . Man fick en betydligt bättre ersätt
ning för sin sort än tidigare. För det inhemska 
växtförädlingsföretaget, som representerade 
en utländsk förädlare, betydde systemet att 
man vanligen fick lämna ifrån sig hälften av 
växtförädlarrättsavgiften. Systemet har lett till 
ett betydligt större inte rnationellt sortutbyte 
än tidigare. Svalöf AB levde upp till sitt ställ
ningstagande och blev på flera sorter en bra 
representant. Bästa exemplet är kornsorten 
Golf, som i flera år var Sveriges största sort. 



Laboratorie verksamheten. 
Den vid Utsädesföreningen bedrivna labora
torieverksamheten har fullföljts. Fram till mit
ten av 1980-talet var verksamheten organise
rad på en kemisk och en biologisk avdelning. 
Huvuddelen av den kemiska avdelningen 
gjordes då om till ett särskilt bolag, Svenska 
Cereallaboratoriet AB, dit den interna analys
verksamheten fördes. Omfattande externa 
analyser genomfördes också vid laboratoriet, 
bl a betalningsgrundande analyser på främst 
oljeväxter. Officialiteten stärktes genom att 
statliga representanter ingick i styrelsen. 

Företagets utvecklingsfunktion samlades i 
en utvecklingsavdelning, senare namnändrad 
till Nilsson-Ehle-laboratoriet. Bland funktio
nerna kan nämnas cytogenetik, växtgenetik, 
resistensforskning, vävnadsodling och fysio
logi. Senare kom molekylärbiologi och gentek
nik att spela en stor roll. Inledningsvis arbeta
de laboratoriet med resistens mot vissa växt
sjukdomar. Större omfattning fick verksamhe
ten i och med samarbetsprojektet Amylogen 
tillsammans med Stärkelsen. Målsättningen 
för projektet var att med genteknik få fram 
specifika stärkelsekvaliteter i potatis. 

Regional verksamhet. 
Redan i början av 1920-talet hade Utsädesför
eningen ett väl utbyggt filialsystem med verk
samhet på åtta olika plat5er. För att få sortma
terial väl anpassat till olika förhållanden i lan
det bedrevs en stor del av den rena växtföräd
lingen vid filialerna. Men för att minska kost
naderna påbörjades redan på 1960-talet en 
viss nedskärning av denna verksamhet. 

Vid Svalöf AB:s bildande gjordes bedöm
ningen, att det utan alltför negativa återverk
ningar skulle vara möjligt att ytterligare ratio
nalisera filialverksamheten. En neddragning 
gjordes av den lokala växtförädlingen sam
tidigt som sortprovningen förlades till egna 
demonstrationsgårdar. Filialen i Västergöt
land flyttades från Skara till Nygård nära 
Trollhättan. Inom detta område medförde 
samgåendet med Weibulls 1993, att företaget 
fick ett stort förädlingscentrum på Bjertorp 
vid Vara. 

Filialen i Östergötland knöts till gården Köl-

bäck, som blev en utmär kt demonstrations
gård. Verksamheten vid filialerna i Värmland 
och vid Kalmar lades efterhand helt ned. 

Ultunafilialen hade status som avdelning 
med ansvar för baljväxtförädlingen. Denna 
flyttades till Svalöv under senare delen av 
1980-talet och verksamheten vid filialen upp
hörde 1992. I stället arrenderades Haga gård 
utanför Enköping från 1994. Denna gård fun
gerar nu som Svalöf Weibull AB:s försökscen
trum i Mälardalen. 
Även verksamheten i Norrland har krympts. 

Luleåfilialen upphörde 1980. Den ersattes 
under några år med sortprovning vid Vojakka
la i Tornedalen. Men denna verksamhet lik
som filialen i Ås i Jämtland är nu avvecklade. 
Verksamhet bedrives fortfarande vid Rö
bäcksdalen och vid Lännäs nära Sollefteå. 

Svalöf AB:s utlandsengagemang 
När Svalöf AB bildades var utlandssatsningar
na utanför Norden inte ett prioriterat område. 
Genom att företaget var ägt av staten och 
lantbrukskooperationen, var det svenskt lant
bruk och svenska konsumenter som skulle 
prioriteras. Svalöf hade sedan länge ett omfat
tande kontaktnät både vetenskapligt och 
kommersiellt. Växtförädlingen i sig är global 
och fröhandeln har alltid varit internationell. 
Aktiviteterna i de i Svalöf AB ingående de
larna var före bildandet mera begränsade och 
splittrade. Vid företagets bildande genomför
des en samordning av de internationella akti
viteterna och en särskild utlandsavdelning 
och en särskild enhet för biståndsfrågor inrät
tades. 

Internationell marknadsföring. 
I början av 1980-talet var målsättningen att 
söka exportera sorter från Svalöf på utländ
ska marknader, främst i de nordiska länderna. 
Samarbetet med i huvudsak tidigare partners 
utvecklades väl och satsningarna blev snabbt 
framgångsrika. Svalöfssorterna, främst korn 
och havre, blev dominerande i Norge och sto
ra i Finland. De största framgångarna uppnåd
des i Danmark, där Svalöfssorter under flera 
år dominerade på oljeväxterna, främst vår-

59 



Figur 4. Svalöf Weibull ARs förädlings- och försöhsstationer i Sverige och övriga Europa. 

raps, och vissa år var Svalöfssorterna också 
stora på höstvete och korn - Danmarks störs
ta gröda. 

Framgången på våroljeväxter tydde på att 
Svalöfs oljeväxtmaterial låg på spets även 
mätt med världsmått. På initiativ av utlands
chefen Anders H Silfverberg och forsknings
chefen Bengt Nilsson startades ett förädlings
program under ledning av Lena Bengtsson 
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med målsättning att ta sig in på den kana
densiska marknaden - världens största för 
våroljeväxter med ca 4 miljoner ha. Efter kors
ningar i Svalöv och med snabbuppförökning 
i Spanien och på Nya Zeeland kom materialet 
till Kanada för provning. Efter ett engagerat 
arbete av företagets partner Peter Bonis kom 
genombrottet 1990, Svalöf AB:s första utanför 
Norden. 1991 odlades Svalöfssorter i Kanada 



Figur 5. Verksamheten vid Svalöf AB och W Weibull AB fick efterhand ökad internationell omfattning. 
Sedan Svalöf Weibull AB bildats ökade den samlade verksamheten ytterligare, och 1996 hade man 
verksamheter i de länder, som på kartan är markerat mörka. 

på nära 2 miljoner ha. Största konkurrent var 
då Weibulls. 

För att uppnå framgångar i Europa utanför 
Norden på höstsådda grödor måste förädling
en ske i klimatområdet. Det är framförallt 
dagslängden som avgör. Svalöf hade sedan 
1970-talet en station i Spanien, som hade ett 
lovande material på gång. De stora markna
derna finns dock längre norrut och under 
1980-talet etablerades förädlingsstationer i 
Frankrike och England för förädling av höst
vete och höstkorn. Senare startades också en 
station i Belgien för förädling av höstraps. 
Stråsädesförädlingen är långsiktig och några 
genombrott uppnåddes ej under Svalöf AB:s 
tid fram till 1992. 

Under 1980-talet blev Svalöfs växtförädling 
starkt etablerad internationellt, särskilt i Ka
nada och Norden. 

Engagemang i tredje världen. 
Redan före Svalöf AB:s tillkomst hade Svalöf 
varit engagerat i biståndsfrågor. Växtförädla
re från tredje världen hade utbildats vid kur-

ser i Utsädesföreningens regi och förlagda till 
Svalöv. Personal från Svalöf hade också varit 
engagerad i projekt i utvecklingsländerna i 
samarbete med SIDA. 

Utlandsengagemangen stärktes genom ett 
managementavtal med zambiska staten med 
SIDA:s medverkan. Engagemanget omfattade 
utveckling av växtförädling och utsädespro
duktion i landet. Ett särskilt bolag, Zambia 
Seed Company, bildades för marknadsföring 
av de förädlade sorterna. Svalöf har ett mino
ritetsintresse i bolaget. 

I slutet av 1980-talet startades ett liknande 
projekt i Mo<;;ambique. Projekten har utveck
lats bra, även om de då och då drabbas av 
problem som man måste räkna med i denna 
typ av verksamhet. Engagemanget i Afrika ska
pade goodwill åt Svalöf och det kommer ofta 
förfrågningar om engagemang i nya länder. 

Svalöf och Weibulls i ett företag 
Svalöf och Weibulls hade under hela 1900-ta
let varit starka konkurrenter. Under den struk-
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turomvandling som skedde under lång tid, 
fanns det två stora aktörer kvar inom svensk 
växtförädling, nämligen Svalöf och Weibulls. 
Med jämna mellanrum hade försök gjorts att 
föra samman verksamheterna, senast 1984. 
Av olika skäl kom något samgående då inte tiU 
stånd. 

1 slutet av 1980-talet började en ny jord
brukspolitik formas, som bl a siktade till att få 
bort kostnadskrävande överskott. En kraftig 
reducering av den odlade arealen var ett vik
tigt mål. För växtförädlingen, vars främsta 
intäkt var växtförädlarrättsavgifter på försålt 
utsäde, var detta ett allvarligt hot. Ökad utsä
des produktion på de enskilda gårdarna lik
som minskade utsädesmängder bidrog också 
till att minska utsädesförsäljningen. Mellan 
1987 och 1991 minskade utsädesförsäljningen 
med 1/3. Denna nedgång fick självklart stark 
återverkan på utsädesindustrin. 

Samtidigt närmade sig Sverige den europe
iska gemenskapen och Sverige hade anslutit 
sig till EES-avtalet. Detta medförde ökad kon
kurrens på växtförädlings- och utsädesområ
det. Betydande risker bedömdes föreligga för 
att svensk växtförädlings framtid starkt skul
le hotas. Mot bakgrund härav tog Svenska 
Lantmännens Riksförbund, SLR, hälftenägare 
till Svalöf AB, i slutet av 1991 initiativet att för
värva W Weibull AB och statens hälftendel i 
Svalöf AB. Efter förhandlingar och överlägg
ningar med konkurrensmyndigheten under 
våren 1992 sattes ett intensivt planerings
arbete i gång och principerna för samgående 
var klart. Företagen började smälta samman 
under andra halvåret 1992 för att formellt bli 
ett företag- Svalöf Weibull AB - den 1 janua
ri 1993. 

Kraftiga rationaliseringar genomfördes och 
den samlade personalstyrkan minskades 
med ca 1/3. Det nya företaget, Svalöf Weibull 
AB, organiserades på fem divisioner: växtför
ädling, lantbruk inklusive utsäde och jord
bruk, utland, trädgård och administration. 
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Växtförädlingen i Sverige minskade med 
drygt 1/4. Växtförädlingsdivisionen organise
rades med en stråsädesavdelning med tillhö
rande resistensförädling och lokalisering till 
Landskrona. Avdelningar för oljeväxter, foder
växter och potatis lokaliserades till Svalöv lik
som utvecklingsverksamheten. 

Internationellt skedde en samordning av 
växtförädlingen i länder där de tidigare före
tagen var etablerade. Vid samgåendet kom 
Svalöf Weibull att bedriva växtförädling i ett 
tiotal länder, i allmänhet i helägda dotterbo
lag. I samband med samgåendet förvärvades 
växtförädlingsföretaget Hadmersleben i östra 
Tyskland. Företaget hade under lång tid varit 
ett av de ledande inom maltkornsförädlingen 
i Europa. Högkvalitativa vetesorter hade ock
så stor spridning. 

En viktig målsättning vid ett samgående är 
att inte tappa tempo i utvecklingen. Bedöm
ningen är att företaget inte gjort detta. Före
tagets start blev lyckosam. Framförallt vad gäl
ler sorternas utbredning internationellt. Under 
Svalöf Weibulls första år stärkte rapsen sin ställ
ning ytterligare i Kanada och i Europa. Ärterna 
blev starkare i Kanada och Svalöf Weibulls 
kornsorter vann marknad på olika håll i Europa. 

Lantmännens primära intresse av en sam
ordning av Svalöf och Weibulls bestod i att på 
lång sikt trygga en växtförädling för Sverige. 
Verksamheten skulle ha en sådan omfattning 
att den kunde förse det svenska jordbruket 
med ett så bra sortmaterial, att svensk växt
odling också framöver skulle kunna hävda sig 
mot utländsk konkurrens. Svalöf Weibull skul
le också ha en internationellt konkurrenskraf
tig inriktning. 

SLR uttalade också intresse och vilja att 
medverka till fortsatt utvecklande aven inter
nationell växtförädlingsverksamhet i världs
klass. Framgångsrika insatser på utländska 
marknader är avgörande för en lyckosam ut
veckling av Svalöf Weibull och svensk växtför
ädling. 



Hilleshög AB 
Nils Olof Bosemark 

Redan på 1870-talet hade Sverige en väl eta
blerad sockerindustri baserad huvudsakligen 
på importerat rörsocker. Ett uppsving för bet
sockerindustrin kom 1882 när elen av Skånska 
Sockerfabriks AB nyuppförda sockerfabriken 
i Säbyholm togs i bruk. Under den följande 10-
årsperioden tillkom åtta nya råsockerfabriker 
och betsockerproduktionen mer än tiodubb
lades. Frö för denna betodling importerades, 
främst från Tyskland. Sorterna var emellertid 
inte särskilt väl anpassade till svenska od
lingsbetingelser, och redan i slutet av 1890-
talet gjordes vid Säbyholms sockerfabrik de 
första försöken att via lokala urval framställa 
en sockerbetssort bättre anpassad till svens
ka förhållanden. Först när man 1906 hade an
ställt en holländsk kemist som ledare för verk
samheten och Svenska Sockerfabriksaktie
bolaget bildats 1907 genom sammanslagning 
av de sydsvenska sockerfabrikerna, tog dessa 
arbeten större fart och ett urvalsarbete base
rat på en kombination av massurval och av
kommebedömning enligt den av fransmannen 
Louis de Vilmorin utarbetade metoden påbör
jades. Redan 1911 omfattade individualanaly
serna, som skedde på våren efter fälturvalet, 
58 376 betor varav 180 (0,3 %) utvaldes och 
blev mödrar till halvsyskonfamiljer som prö
vades i fältförsök påföljande år. Också famil
jerna utsattes för ett strängt urval, och vanli
gen behölls mindre än ett halvdussin familjer 
som användes dels till fortsatt förädling, dels 
till odling av bruksfrö. Denna fröproduktion 
uppgick 1911 till 46 433 kg. Eftersom bolaget 
hade kontrakt om inköp av betfrö från tyska 
firmor, kunde fröet inte användas i Sverige 
utan exporterades tillsammans med föregåen
de års frö, sammanlagt 50 000 kg. 

Betförädlingsinstitutionen 
i Hilleshög bildas 
På initiativ av Harry Tranchell, direktör för 
Sockerbolagets fabriker i Landskrona, Säby
holm och Kävlinge, flyttades betförädlings
verksamheten 1912 till Hilleshögs Nygård, 8 
km norr om Landskrona. 1 gårdens corps-de
logi inrättades bostäder åt tjänstemän samt 
kontor och ett vetenskapligt laboratorium. En 
ny laboratoriebyggnad, magasin och lokaler 
för torkning och rensning av frö uppfördes 
också. Som ledare för den nu ansenligt utvid
gade verksamheten hade man redan 1911 
anställt holländaren dr Klaas Tjebbes som, 
förutom vetenskaplig utbildning, hade erfa
renhet av betförädling från en välkänd hol
ländsk fröfirma. 

Verksamheten ökade nu snabbt i omfatt
ning och 1914 bestod Betförädlingsinstitutio
nen, förutom av föreståndaren dr Klaas Tjeb
bes, av en assistent, agronom Carl-Håkan 
Gasslander, en arbetsförman och 6-8 arbeta
re, en kusk och en stallpojke samt en träd
gårdsmästare. I sina minnesanteckningar från 
sin livslånga gärning, först på Betförädlingsin
stitutionen och sedan på Fröodlingsanstalten, 
berättar agronom Gasslander att arbetstiden 
normalt var 10 timmar men vid tiden för tork
ning och rensning av fröskörden två 12-tim
marsskift. "Att på hösten med den lilla arbets
styrkan samtidigt skörda försöksfälten med 
åtföljande analysarbete samt torka och rensa 
fröskörden var ett hårt och pressande arbe
te," skriver han. 

Med första världskrigets utbrott blev det 
svårt att importera frö. Då redan 1913 omfat
tande jämförande försök med frö från Hilles-
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hög och Kleinwanzleben i Tyskland visat att 
Hilleshögsfröet nu var väl så bra som det im
porterade, beslöts att största möjliga mängd 
frö skulle produceras inom landet. För att nå 
intresserade fröodlare annonserades i Skånes 
alla dagstidningar. Många odlare på Söders lätt 
och några på Österlen anmälde sig och areal
behovet kunde lätt tillgodoses. Därmed på
börjades också uppbyggandet av en särskild 
fröodlingsverksamhet. Till att börja med arbe
tade den i nära samverkan med förädlings
verksamheten, som en del av denna, men allt 
eftersom användningen av Hilleshögssorten 
ökade och erfarenhet vanns av fröodling och 
fröbehandling skiljdes förädling och fröodling 
alltmer från varandra. Som en följd härav in
rättades 1920 en organisatoriskt skild frö
odlingsanstalt i Landskrona som agronom 
Gasslander 1925 övertog chefskapet för. 

I augusti 1916 lämnade dr Tjebbes sin 
tjänst på Hilleshög och återvände till Holland. 
Till hans efterträdare utsågs fil dr Hans Ras
muson, som tidigare varit vinförädlare. Han 
utvidgade familjeförädlingen men startade 

Figur 1. Kia as Tjebbes ( 1886- 1935 ), föreståndare 
för Betförädlingsinstitutionen i Hilleshög 1912-
1916 samt 1925-1935 
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Figur 2. Johan Rasmusson (1894-1964), förestån
dare för Betförädlingsinstitlltionen i Hilleshög 
1935- 1959. 

också undersökningar över inavel i sockerbe
tor. Hans Rasmuson, som redan när han till
trädde tjänsten var märkt av en svår sjukdom, 
avled 1925, och Tjebbes återkom då som leda
re för Betförädlingsinstitutionen. Tjebbes 
byggde vidare på de under årens lopp fram
ställda materialen och baserade sin förädling 
på den vid denna tidpunkt gängse metoden 
med upprepade familjeurval följda av sam
korsning av de bästa familjerna för produk
tion av bruksfrö. Urval såväl som prövning av 
familjer och samkorsningar, som ursprungli
gen utförts på eller i närheten av Hilleshögs 
Nygård, flyttades successivt ut till olika delar 
av betodlingsområdet. Orsaken var att under
sökningar antydde att utnyttjande av olika 
klimatiska och edafiska förhållanden i urvals
arbetet borde resultera i ytterligare föräd
lingsframsteg. 

Allt eftersom försöksresultaten alltmer 
övertygande visade att Hilleshögssorten var 
lika bra som eller bättre än de utländska sor-



terna, ökade andelen Hilleshögsfrö i den 
svenska betodlingen. Från 1928 användes en
dast Hilleshögsfrö. Mot bakgrund av de goda 
resultaten i Sverige hade Sockerbolaget redan 
tidigare startat omfattande prövningar av 
Hilleshögssorten i Danmark, Tyskland, Hol
land, Belgien, England och Frankrike. Sorten 
visade sig därvid ha en mycket god anpass
ningsförmåga och detta i kombination med 
låg stocklöpningsbenägenhet gjorde snart 
Hilleshögssorten eftersökt utomlands. För att 
möta denna efterfrågan bildades 1926 ett bo
lag, N.V. Hollandsch-Zweedsche Zaadmaat
schappij (HZZ), med säte i Amsterdam. Bola
gets uppgift blev att, på motsvarande sätt som 
Fröodlingsanstalten i Landskrona, producera 
bruksfrö baserat på stamfrö från Betföräd
lingsinstitutionen och att dessutom handha 
all försäljning av Hilleshögsfrö utomlands. 

Verksamheten växer, lokal
förädling påbörjas i England 
och på kontinenten 
När Tjebbes avled 1935 utsågs docenten fil dr 
Johan Rasmusson till föreståndare för Betför
ädlingsinstitutionen. Rasmusson, som när
mast kom från Sveriges Utsädesförening där 
han sedan slutet av 1920-talet lett en av Skå
nes betodlarförening understödd och med 
Hilleshög delvis konkurrerande sockerbets
förädling, utvidgade och systematiserade yt
terligare de av Tjebbes initierade lokalurva
len. Även om Hilleshögssorten genom HZZ:s 
ansträngningar hade framgångar utomlands, 
insåg Rasmusson att betodlare utanför Sve
rige skulle vara bäst betjänade av sorter an
passade till de klimatiska och andra förhållan
den, som råder i respektive områden och att 
Hilleshög, utan en lokal förädling i berörda 
länder, snart skulle komma till korta gent
emot de inhemska förädlarna. Speciellt tyd
ligt var detta i England, där betodlarna före
drog sorter med högre rotvikt och lägre sock
erhalt än vad som utmärkte Hilleshögssorten. 
Rasmusson lyckades övertyga Sockerbolaget 
om att förädling i England inte bara skulle 
leda till en bättre sort för England utan också 

gynna den svenska förädlingen, och 1936 
upprättades en förädlingsfilial i England och 
startades urvalsarbeten även i Holland, Bel
gien och Frankrike. Arbetena avbröts av kri
get i samtliga länder utom i England där före
ståndaren för filialen, fil kand Kjell Lindqvist, 
tack vare några framsynta personer vid Minis
try of Agriculture, kunde fortsätta arbetena 
under hela kriget. Arbetena i Holland, Belgien 
och Frankrike återupptogs omedelbart efter 
kriget, nu i väsentligt ökad omfattning. 1950 
påbörjades förädlingsarbeten också i Italien. 
Medan HZZ producerade och sålde Hilles
högsfrö på kontinenten och hade fröodlingar 
i såväl Holland som Frankrike, hade man i 
England etablerat samarbete med C W Mars
ters Ltd. som producerade och sålde Hilles
högssorten på basis av stamfrö från Hilles
hög. Samarbetet avbröts under kriget men 
1950, när en sort baserad på urvalsarbetet i 
England var färdig, återupptogs samarbetet 
med C W Marsters och dessutom avtalades 
om produktion och försäljning av Hilleshögs
frö också med Cannell & Sons Ltd. och Pure 
Seed Ltd. 

Figur 3. Kjell Lindqvist (född 1912), föreståndare 
för Betförädlingsinstitutionen i Hilleshög 1959-
1968, förädlingschefvid Hi!leshög AB 1968-1977. 
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Förädlingsverksamheten i Sverige hade nu 
vuxit väsentligt och personalen bestod, förut
om av föreståndaren professor Johan Ras
musson, av l:e assistenten fil dr Gösta von 
Rosen, som jämte uppgifter i Sverige ansvara
de för förädlingen i Holland och Belgien, fil lie 
Kjell Lindqvist, filialföreståndare i England 
och ansvarig för förädlingen i England och 
Frankrike, fil lie Peter Bernström, nyanställd 
cytolog och agronom Arne Emanuelsson, an
svarig för förädlingen i Italien. Vidare fanns en 
agronom med ansvar för fältförsöksverksam
heten i Sverige, en sekreterare med ansvar för 
kontor och räkneavdelning samt en holländsk 
agronom som skötte försök och laboratorie
verksamhet i Holland. Härtill kom ett 30-tal 
specialutbildade manliga och kvinnliga arbe
tare samt extra arbetskraft under sommar 
och höst. 

Förädlingsmetodik 
De under de första åren mycket stränga mass
urvalen, följda av en förädling huvudsakligen 
baserad på upprepade familjeurval, ledde 
med nödvändighet till en stark genetisk be
gränsning av förädlingsmaterialet. Trots att 
bruksfröet var en samkorsning mellan olika 
stammar, delvis utvalda på olika lokaler, fann 
Tjebbes det svårt att efter framstegen på 
1920-talet ytterligare förbättra Hilleshögssor
tens avkastning (Tjebbes, 1930, 1931). När 
Rasmusson övertog förädlingen startade han 
därför nya urval i de bästa samkorsningarna 
från Hilleshög samt i ett antal utländska sor
ter. Urvalsmetoden bestod liksom tidigare av 
individualurval följt av framställning och ut
värdering av familjer, huvudsakligen halvsys
konfamiljer. För att undvika inavelsdepressi
on upprepades emellertid inte familjeurvalet 
i de utvalda familjerna, utan i stället samkor
sades ett 20-tal av de bästa familjerna och fick 
bilda en ny, förbättrad, utavlad population 
eller stam, vilken kunde utsättas för en ny, li
kadan urvalscykel. I syfte att ytterligare diffe
rentiera materialet systematiserades och in
tensifierades metoden med lokalurval, så att 
för en viss stam urvalen alltid gjordes på sam
ma lokal, ofta med samma tyngdpunkt i urva-
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Jet, antingen sockerhalt och kvalitetsegenska
per eller rotskörd. Alla stammar prövades i 
fältförsök som separata stammar såväl som i 
korsning med varandra. För att underlätta 
prövningen av stammarnas korsningsvärde 
utvecklade Rasmusson, med benäget bistånd 
av engelsmannen Ronald A. Fisher, en typ av 
polycrosstest som än i dag kallas för "Fisher" 
på Hilleshög. Med denna metod kan odlings
värdet av varje enskild stam, korsad med alla 
övriga stammar i gruppen, bestämmas. De 
stammar, som både har ett gott egenvärde 
och ger goda korsningar, användes sedan för 
framställning av bruksfrö. För produktion av 
sticklingar till bruksfröodlingen blandas frö 
av de i sorten ingående stammarna, och efter
som fröplantorna under bruksfröodlingen 
korsar sig fritt med varandra, kommer brnks
fröet att till största delen bestå av hybrider 
mellan de ingående stammarna. Bruksfröet 
motsvaras följaktligen av Syn I-generationen 
av en syntetisk sort och kan således inte an
vändas för ytterligare förökning utan att av
kastningen försämras. Bruksfrö måste därför 
alltid framställas på nytt från en ny stamfrö
blandning (Rasmusson, 1951). 

Metoden att producera bruksfrö som en 
samkorsning av ett antal utvalda stammar 
gjorde det lättare att kombinera hög socker
halt och god saftrenhet med hög rotvikt sam
tidigt som sorten fick god anpassbarhet till 
skiftande odlingsbetingelser. Dessutom inne
bar korsningseffekten att sockeravkastningen 
från en samkorsning vanligtvis överträffade 
genomsnittet av de ingående stammarna med 
5-10 % utan att kvaliteten försämrades. För
ädlingsmetoden var emellertid mycket ar
betskrävande. Sålunda användes för de sor
ter som fanns på marknaden i början av 1950-
talet ett 50-tal etablerade stammar. Samtidigt 
låg ca 300 nya stammar i försök eller var före
mål för fortsatt urval. Materialet prövades på 
ett 50-tal lokaler och varje år skördades 
10 000-15 000 betprover på försöksfälten och 
analyserades på vikt, sockerhalt, askhalt och 
skadligt kväve. Dessutom analyserades varje 
år 40 000-60 000 enskilda betor på motsva
rande sätt. För att göra det möjligt att hante
ra dessa stora materialmängder med en rim-



Jig arbetsinsats konstruerades speciella ma
skiner och apparater inom institutionen. Så
lunda utvecklades en specialsåmaskin för 
sådd av försöksfälten vilken tillät en mycket 
exakt sådd av varierande frömängder. För 
provtagningen av försöks betorna konstruera
des redan 1936 en betsåg, som gav ett mos
prov, som på ett korrekt sätt representerade 
alla skördade betor. Sedan maskinell upptag
ning blivit vanlig bland odlarna blev det an
geläget att också försöksfälten skördades ma
skinellt, och redan 1952 togs betorna i mer
parten av de svenska försöken upp med ma
skin, trots ett exceptionellt dåligt väder. 

Polyploidiforädling. 
Redan 1933 hade försök gjorts att med hjälp 
av temperaturchocker framställa sockerbetor 
med fördubblat kromosomantal, dock utan 
större framgång. År 1939 publicerade Ras
musson och den dåvarande assistenten på 
Hilleshög docent Albert Levan ett arbete i vil
ket de beskrev en metod för kromosomför
dubbling i sockerbetor med hjälp av colchicin 
(Rasmusson & Levan, 1939). Metoden togs 
omedelbart i praktiskt bruk,och redan 1940 
kunde de första tetraploida materialen prö
vas i fält. Dessa, liksom efterföljande försök, 
visade att tetraploiderna var underlägsna 
sina diploida ursprungsmaterial i avkastning. 
Också tetraploida samkorsningar var under
lägsna motsvarande diploida samkorsningar. 
Det hade emellertid visat sig, att diploider 
och tetraploider lätt kunde korsas med varan
dra och att de resulterande triploiderna var 
genomsnittligt överlägsna inte bara tetra
ploiderna utan i de flesta fall också diploider
na (Peto & Boyes, 1940). Denna upptäckt gav 
upphov till s k polyploida betsorter, som 
framställdes genom att blanda frö av diploida 
och tetraploida stammar, vanligtvis i propor
tionerna 1 :3. Det resulterande bruksfröet kom 
att bestå av ca 50 % triploider, 20-25 % di
ploider och 25-30 % tetraploider. 1952 produ
cerades 30 ton frö av den första polyploida 
Hilleshögssorten, och redan 1953 framställ
des ansenliga kvantiteter av sådant frö från 
såväl den svenska som den engelska föräd
lingen. Denna sorttyp, som senare kom att 

Figur 4. Arne Emanuelsson (född 1923), verkstäl
lande direktör i Hilleshög AB 1968-1985. 

rubriceras som "anisoploid" snarare än poly
ploid, vann snabbt insteg i europeisk betod
ling och blev helt dominerande i många län
der ända tills det monogerma fröet kom i 
mera allmänt bruk i början av 1970-talet. 

För att kunna hantera det snabbt växande 
tetraploida förädlingsmaterialet och förhin
dra att detta vid förökning kontaminerades 
via pollen från diploider byggdes 1949 på 
Hilleshög 10 stora växthus, som vardera kun
de delas upp i 32 pollentäta, tvångsventilera
de isolationskammare om 3 x 2,5 m, alterna
tivt 64 kammare av halva storleken. Samtidigt 
inrättades ett speciellt cytologiskt laboratori
um med ansvar för produktion och kontroll 
av tetraploida förädlingsmaterial. Laboratori
et kontrollerade också kromosomtalssam
mansättningen hos olika experimentella poly
ploider och i viss utsträckning också hos 
bruksfrö av polyploida sorter. Merparten av 
den cytologiska kontrollen av bruks frö av po
lyploicla Hilleshögssorter förlades emellertid 
till ett cytologiskt laboratorium vid HZZ i Hol
land. 

Betlaboratoriet. 
Med utökningen av försöks verksamheten följ
de också krav på ökad kapacitet i betlabora
toriet. Johan Rasmusson, som förutom att 
han var en skicklig genetiker och växtföräd-
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lare också hade en utpräglad teknisk begåv
ning, ägnade sig med stor entusiasm åt att 
konstruera inte bara betupptagare, bettvättar 
och betsågar utan också automatiska vatten
vågar och vattenbad som gjorde det möjligt 
att i början av 1960-talet analysera 200-250 
betprover per dag med endast fem anställda. 
Laboratorier, utrustade på samma sätt som i 
Sverige men byggda för en kapacitet på 100-
150 prover, fanns dessutom i England, Hol
land och Italien. 

Forskning. 
Parallellt med det mera rutinmässiga föräd
lingsarbetet pågick också visst forsknings
och utvecklingsarbete. En del av detta gällde 
själva förädlingsmetoderna och innefattade 
effekter av olika urvalsförfaranden, speciellt 
de tidigare nämnda lokalurvalen, konsekven
ser av inavel och utkorsning samt urval i kors
ningar mellan sockerbetor, foderbetor och 
Beta maritima, medan andra arbeten var av 
mera teknisk art som studier av pollensprid
ning och isoleringsteknik, kromosomfördubb-
lingsteknik, cytologisk teknik, odling av betor 
under artificiell belysning samt urval på gro
ning vid låga temperaturer. 

Hybridförädlingsteknik och 
monogermfrökaraktären 
Från början av 1950-talet, när först den cyto
plasmatiska hansteriliteten och strax därefter 
monogermfrökaraktären blev tillgänglig för 
europeiska sockerbetsförädlare, kom en stän
digt större del av förädlingsaktiviteterna på 
Hilleshög att ägnas åt utveckling av monoger
ma hybridsorter. Samtidigt skulle existerande 
diploida och polyploida multigerma sorter 
vidmakthållas och helst förbättras, så att vun
na marknadsandelar kunde försvaras. Detta 
ställde stora krav på verksamheten både i 
Sverige och utomlands. När Johan Rasmus
son gick i pension 1959 efterträddes han av fil 
dr Kjell Lindqvist, vars engelska förädlings
material visat sig mycket anpassbart och 
överlägset det svenska, inte bara i England 
utan i stort sett i hela Västeuropa, och som 
följaktligen användes i ett flertal Hilleshögs-
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sorter. Lindqvist fick nu ta över en betföräd
lingsanstalt med närmre 100 fast anställda 
och ett stort antal säsongsanställda. Förutom 
verksamhet i tidigare nämnda länder hade 
förädling startats i Finland 1953, i Österrike 
1958 och togs upp också i Grekland 1962. 
Sammanlagt såddes detta senare år försök på 
52 lokaler i 9 länder med en sammanlagd are
al om 108 ha. Antalet försöksparceller var 
närmre 55 000. 

Samtidigt förvärrades den redan tidigare 
besvärande bristen på arbetskraft för gall
ringsarbetet i sockerbetsfälten och ledde till 
minskade betodlingsarealer i Sverige och de 
flesta nordväst-europeiska länder. För att un
derlätta gallringen och i görligaste mån und
vika att mer än en planta kom upp från varje 
gyttring hade man sedan några år slipat och 
gnuggat fröet för att reducera gyttringarnas 
storlek och därmed också antalet livsdugliga 
groddar. Sått med specialsåmaskin, som pla
cerade fröet med ungefär 5 cm avstånd i ra
den, underlättade detta mekaniska enkornfrö 
i hög grad gallringsarbetet. Slipningen påver
kade emellertid grobarheten och fältuppkom
sten negativt, och det var inte möjligt att fram
ställa ett frö med endast en grodd och samti
digt hög grobarhet. 

Det stod därför mycket snart klart att den 
viktigaste uppgiften för Hilleshögsinstitutio
nen var att snabbast möjligt förädla fram en 
genetiskt monogerm sort med för svenska 
förhållanden acceptabla avkastnings- och 
kvalitetsegenskaper. Ett utomordentligt vär
defullt stöd i dessa ansträngningar var betod
lingskonsulenten John Bjurling, chef för Sock
erbolagets betmekaniseringsavdelning i Käv
linge. Helt avgörande för möjligheterna att 
genomföra det ambitiösa förädlingsprogram, 
som utarbetades, var emellertid de för sin tid 
mycket betydande ekonomiska resurser som 
Sockerbolaget med sin verkställande direktör, 
hovrättsrådet Sven Hammarskiöld, ställde till 
förfogande. 

För att påskynda förädlingsarbetet bygg
des 1960 på Säbyholm tre stora växthus om 
vardera 650 m2 och försedda med 400 belys
ningsarmaturer. 1962 byggdes ytterligare tre 
växthus av samma storlek och typ. Växthusen 



användes huvudsakligen till arbeten med 
monogerma och hansterila material. På våren 
och sommaren användes de för korsnings
arbeten och olika typer av urval, på vintern 
för odling av vintersticklingar och analys av 
testkorsningar för identifiering avs k 0-typer 
eller "maintainers" till de cytoplasmatiskt 
hansterila materialen. Särskilda isoleringska
biner för korsning och inavel bestående av ett 
metallskelett, som omedelbart före blomning
en täcks med en "tältduk" av kraftig bomulls
väv, hade redan tidigare konstruerats. 1962 
stod 9 200 sådana tält till förfogande för mono
germförädlingen. 

Som tidigare nämnts hade 1920 odling och 
bearbetning av bruksfrö skiljts från förädling
en och lagts i en separat fröodlingsanstalt. 
1962 beslöt man att slå samman förädling och 
fröodling till en verksamhet, eftersom det 
ansågs att ett intimt samarbete mellan föräd
ling och fröodling skulle krävas för att göra 
övergången till monogermt frö så smidig som 
möjligt. Därmed knöts Fröodlingsanstaltens 
chef, agronom Lars Swärd, till Hilleshögsinsti
tutionen med ansvar för fröodling och fröbe
handling. Monogermförädlingen, som under 
de första åren drivits gemensamt av docen
terna Peter Bernström och Nils Olof Bose
mark, övertogs 1964 helt av Bernström me
dan Bosemark fick ansvaret för en nyinrättad 
forskningsavdelning. 

Som beskrives av Peter Bernström på an
nat ställe i denna volym, utvecklades mono
germförädlingen på ett mycket lyckosamt 
sätt. Hilleshögs första monogerma betfrösort, 
Monohill, kunde således i liten skala introdu
ceras på marknaden redan 1966, samma år 
som sockernäringens framtid i Sverige debat
terades och utreddes som mest intensivt. Ge
nom monogermfröet underlättades gallring
sarbetet drastiskt och man kom betydligt 
närmre målet: en helmekaniserad betodling. 
Monohill fick också en explosionsartad sprid
ning. Medan 1966 endast en tiondel av arealen 
i Sverige besåddes med monogermfrö, steg 
denna andel 1967 till hälften av arealen, och 
fr o m 1970 användes uteslutande Hilleshögs 
monogermfrö i den svenska betodlingen. 

Så länge multigerma sorter användes pro-

ducerades allt frö för den svenska betodling
en inom landet. Fröet odlades på kontrakt 
med Fröodlingsanstalten, som var ansvarig 
för torkning, rensning, behandling och leve
rans av fröet till fabrikerna. Försök med fröod
ling av den nya monogermsorten var emeller
tid mindre framgångsrika. Sorten hade nämli
gen en avsevärt senare frömognad än de gam
la multigerma sorterna, vilket betydde att mo
nogermfröet inte var färdigt för skörd förrän 
i oktober månad, då väderförhållandena gör 
det svårt att producera frö av högsta kvalitet. 
Bruksfröproduktionen av monogerma sorter 
förflyttades därför till södra Frankrike och Ita
lien, där klimatförhållanden gynnar produk
tion av frö med god kvalitet. 

Hilleshögs Frö AB bildas 
Samtidigt som betförädlingsverksamheten 
genomgick en snabb utveckling skedde stora 
förändringar också inom Sockerbolaget. Med 

Figur 5. Per-Erik Persson (född 1935), verkstäl
lande direhtör i Hilleshög AB 1985-1992 samt i 
Hi/leshög NK 1992- 1994, verkställande direktör i 
Sandoz Seeds Ltd. 1993-1996. 
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det hot mot hela sockerindustrin, som den 
krympande betarealen innebar, gjorde Sock
erbolaget stora insatser för att tillsammans 
med betodlarna utveckla arbetsbesparande 
metoder. En del av dessa insatser utgjordes 
av arbetet på att utveckla en fungerande bet
upptagare och de redan nämnda satsningar
na på utvecklingen av det monogerma betfrö
et. Samtidigt breddades Sockerbolagets verk
samhet genom satsning på kontraktsodling 
av potatis, förvärv av AB Felix och AB Rey
mersholms Livsmedel samt investeringar i 
bostadsprojekt och aktier. Den kraftiga ut
vidgningen av Sockerbolagets verksamhet 
under 1960-talet ledde till att koncernen 1968 
ombildades till ett investmentbolag med 
namnet AB Cardo. Omorganisationen innebar 
att de olika rörelsegrenarna i Sockerbolaget 
överfördes till helägda dotterbolag till AB 
Cardo, betfröverksamheten under namnet 
Hilleshögs Frö AB (senare Hilleshög AB). Till 
Hilleshögs Frö AB överfördes också de ut
ländska fröbolagen i Holland, Frankrike och 
Italien. Samtidigt koncentrerades förädlings
och fröverksamheten till Säbyholm, där loka
ler inrättades i den nedlagda sockerfabriken. 

Utlandsmarknaden expanderar 
Till verkställande direktör för Hilleshögs Frö 
AB utsågs agronom Arne Emanuelsson, som 
tidigare varit förädlingsassistent med ansvar 
för förädlingen i Italien, men som efter en 
sejour i Lund där han utbildat sig till civileko
nom 1966 återvänt till SSA och Hilleshög som 
försäljningschef. Sedan monogermfröet er
övrat hela den svenska marknaden kunde an
strängningarna koncentreras på att expande
ra på utlandsmarknaderna. Jämte Monohill 
kunde snart ytterligare ett antal monogerm
sorter, anpassade till olika krav och odlings
förhållanden, tillhandahållas. Detta ledde, i 
kombination med skicklig marknadsföring 
och framsynta investeringar, till att utlands
försäljningen tredubblades under perioden 
1972-1974. Som ett led i ansträngningarna att 
bygga upp utlandsmarknaderna förvärvade 
Hilleshög 1977 en del av det engelska fröföre
taget Miln Marsters Group Ltd. (MMG), som 
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bildats genom sammanslagning av företagen 
C W Marsters Ltd., Cannell &Sons Ltd. och D. 
Miln & Co. och som redan under flera år pro
ducerat och sålt Hilleshögs sorter i England. 
För att stärka ställningen på den viktiga väst
tyska marknaden köpte Hilleshög 1977- 1978 
aktierna i utsädesföretaget Gebri.ider Dippe 
GmbH och 1978 också resterande aktier i 
MMG. Samma år uppfördes dessutom en frö
fabrik i Nerac i Sydfrankrike, där en stor del 
av det monogerma fröet nu odlades tack vare 
ett mycket förtjänstfullt arbete av chefen för 
Hilleshögs dotterbolag Graines Franco-Sue
doises S.A., direktör Johan Kjellberg. Under 
1970-talet utvecklades Hilleshög till det inter
nationellt ledande betfröföretaget med myck
et stark ställning i de viktiga betodlingslän
derna Frankrike, Västtyskland, Holland, Eng
land och Italien. Också i USA, Japan och öst
staterna ökade försäljningen. Utlandsförsälj
ningen, som 1971 var ca 20 miljoner kronor, 
steg till närmre 325 miljoner kronor 1979. 
Samtidigt ökade antalet anställda i koncernen 
från 300 år 1972 till över 900 år 1980. 

Växtförädlingen breddas till 
andra växtslag 
Syftet med köpen av Miln Marsters i England 
och Gebri.ider Dippe i Tyskland var som 
nämnts att stärka och effektivisera betfröför
säljningen på respektive marknader. Bägge 
företagen bedrev emellertid, jämte produk
tion och försäljning av betfrö, också strå
sädesförädling och utsädeshandel, och i Dip
pe innefattade verksamheten dessutom för
ädling av höstraps och sockerbetor. Arne 
Emanuelsson, som såg en fara i Hilleshögs 
totala beroende av en enda gröda, investera
de i omfattande om- och tillbyggnader vid 
MMG och Dippe, som till stor del kom strå
sädes- och rapsförädlingen till godo. Forsk
ningsavdelningen i Sverige kom också att un
der den påföljande 10-årsperioden ägna en 
stor del av sin verksamhet åt utvecklingsarbe
ten med dessa växtslag. När AB Cardo 1976 
förvärvat 25 % av W Weibull AB påbörjades 
ett samarbete mellan Hilleshög och Weibulls 
på stråsädessidan, vilket ytterligare fördjup-



ades när Weibulls 1980 i sin helhet förvärva
des av Cardokoncernen. 

Som redan nämnts arbetade Arne Emanu
elsson tidigt för en diversifiering av Hilles
högs förädlingsverksamhet. Samtidigt ville 
han inte, som ivrig förespråkare av samver
kan inom svensk växtförädling, bedriva växt
förädling i Sverige i konkurrens med Weibulls 
och Svalöf. Valet av förädlingsobjekt föll där
för på skogsträden, dels därför att skogsträd 
är Sveriges i särklass största "gröda", dels 
därför att resultaten från försök med vegeta
tiv förökning och klonförädling av barrträd, 
på olika håll, antydde att denna teknik skulle 
kunna innebära stora tidsvinster och göra 
också barrträdsförädling kommersiellt intres
sant. 

Arbetena med gran påbörjades i Sverige 
1974 och utvidgades till Frankrike 1977. Ett 
amerikanskt företag, lnternational Forest 
Seed Company, med tyngdpunkten på försälj
ning av tallfrö inköptes dessutom 1976. Sam
arbete etablerades också med svenska skogs
bolag som Kopparfors, Billerud och Swedish 
Match och 1979 köpte Hilleshög, för försöks
ändamål, 5 500 ha skogsmark i Västmanland. 

För att underlätta etablerandet av joint 
ventures med externa intressenter, framför 
allt på skogssidan, överfördes den 1 januari 
1984 de operativa verksamheterna i Hilleshög 
AB till tre självständiga dotterbolag: Hilleshög 
Sugar Beet Seed AB för betfröverksamheten, 
Hilleshög Forestry AB för skogsverksamheten 
och Hilleshög Research AB med ansvar för 
forskningen inom koncernen. I moderbolaget 
Hilleshög AB kvarstod övriga koncerngemen
samma funktioner. 

Satsning på bioteknik och 
genteknik 
Genom kontakter med professor Bertil Åberg, 
dåvarande forskningsdirektör vid läkeme
delsföretaget KabiVitrum, väcktes Arne Ema
nuelssons intresse för den spirande gentekni
ken och redan 1979 köpte Sockerbolaget och 
Hilleshög, på Arne Emanuelssons inrådan, 
vardera 25 % av aktierna i KabiVitrums nybil
dade genteknikbolag KabiGen. Kort därefter 

bidrog Hilleshögs verksamhet till bildandet 
av företaget Advanced Genetic Sciences Inc. 
(AGS) i USA och blev därefter också en bety
dande ägare. Företaget, vars målsättning var 
att utveckla biotekniken och gentekniken för 
användning i växtförädlings- och annan jord
bruksverksamhet, blev Hilleshögs fönster 
mot utvecklingen på växtbioteknikens områ
de och bidrog till att Hilleshög 1980 inrättade 
ett särskilt laboratorium för cell- och väv
nadsodling under ledning av professor Chris 
H. Bornman. 

Ett par år senare deltog Hilleshög tillsam
mans med AGS och belgiska intressenter i 
bildandet av Plant Genetic Systems N.V. (PGS) 
med säte i Gent i Belgien. Under en följd av år 
hade Hilleshög forskningsprojekt utlagda på 
såväl AGS som PGS och kunde också genom 
forskningschefens professor Nils Olof Bose-
mark representation i företagens Scientific 
Board på nära håll följa växtbioteknikens och 
genteknikens utveckling. 

Hilleshög AB introduceras på 
börsen 
I början av 1980-talet hade Hilleshög utveck
lats till en företagsgrupp, som inte bara syss
lade med förädling och produktion av socker
betsfrö utan som också var starkt involverad 
i växtförädling avstråsäd, raps, medicinalväx
ter och skogsträd. Till detta skall läggas det 
starka engagemanget i bioteknik och gentek
nik. 

Styrelsen i AB Cardo gjorde då bedömning
en, att AB Cardo såväl som Hilleshög AB skul
le vara bäst betjänta av att Hilleshög fick den 
större frihet att utvecklas enligt företagsled
ningens intentioner som ställningen som ett 
självständigt börsnoterat företag skulle inne
bära. Man erbjöd därför i mars 1984 aktie
ägarna i AB Cardo och allmänheten att köpa 
20 % av aktierna i Hilleshög AB. Efter försälj
ningen introducerades aktien på Stockholms 
fondbörs. 

Vinsterna på sockerbetsfröverksamheten, 
som bar såväl utvecklingen av skogsverksam
heten som de starkt ökade förädlingsinsatser
na på stråsäd och raps och den mera långsik-
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tiga satsningen på bioteknik och genteknik, 
minskade emellertid betydligt redan samma 
år som börsintroduktionen, främst beroende 
på problem med fröodling och frökvalitet. 
Också resultatet av stråsädesverksamheten i 
MMG och Dippe blev sämre än förväntat. För 
att stärka och rationalisera den senare verk
samheten förvärvade Hilleshög AB den 1 janu
ari 1985 W Weibull AB från AB Carclo. Samti
digt clivisionaliseracles verksamheterna inom 
Hilleshög AB, så att Sugar Beet Seed AB, Fores
try AB och Research AB jämte W Weibull AB 
blev divisions bolag för respektive divisioner
na Sockerbetsfrö, Skog, Forskning och Agri 
Seed. Till Agri Seed-divisionen fördes också 
verksamheterna med stråsäd och raps i MMG 
och Dippe liksom det av Weibulls medhavda 
Gertsema Zaaden i Holland. 

Under våren och sommaren 1984 fördes 
också intensiva diskussioner mellan Hilles
högs huvudägare AB Carclo och elen brittiska 
kemikoncernen ICI om en eventuell samver
kan mellan företagen inom frö- och utsädes
verksamheterna. Då !Cl krävde ett domine
rande inflytande över såväl Hilleshög som 
Weibulls tackade Cardos styrelse nej till dessa 
samarbetsinviter. Också samarbete med Sva
Iöf AB avböjdes. 

Vid bolagsstämman i Hilleshög AB elen 18 
april 1985 avgick Arne Emanuelsson med pen
sion och efterträddes som koncernchef av 
direktör Per-Erik Persson, tidigare VD i Hilles
hög Sugar Beet Seed AB. Då det visade sig att 
lönsamheten på koncernens mest vinstgivan
de produkt, sockerbetsfrö, fortsatte att för
sämras, huvudsakligen på grund av stora la
gerutsorteringar, blev den primära uppgiften 
för den nye koncernchefen att snabbast möj
ligt återställa den vinstgenererande kapacite
ten hos sockerbetsfröverksamheten. Som ett 
led i dessa ansträngningar förvärvade Hilles
hög i juli 1985 sockerbetsfröföretaget Mono
Hy lnc. i USA, tidigare tillhörigt Great Western 
Sugar Company. 

Hilleshög blir ett Volvo-företag 
AB Volvo, som sedan 1984 var den största 
enskilde aktieägaren i AB Cardo, förvärvade i 
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november 1985 hela AB Cardo och därmed 
också Hilleshög AB, som nu tillsammans med 
Sockerbolaget inlemmades i Volvos livsmecl
elsdivision Provendor Food AB. Med en mins
kad sockerbetsfrömarknacl i Västeuropa och 
ytterligare stora avskrivningskostnader för 
sockerbetsfrö under 1986, genomfördes un
der 1987 med de nya ägarna som pådrivare, 
stora strukturella förändringar i Hilleshög AB. 
BI a såldes W Weibull AB till Provendor oc\) 
stråsädesverksamheten vid MMG till ICI, vil
ket innebar att Agri Seed-divisionen upphörde 
och arbetena med sockerbetor i England över
fördes till ett nytt företag, Hilleshög (UK) Ltd. 
På skogssidan koncentrerades verksamheten 
till Sverige och USA, och engagemangen i olika 
verksamheter i Sydostasien awecklades. 

Samtidigt förstärktes sockerbetsfrösidan 
genom förvärv av det franska företaget Ceres 
sockerbetsförädling från Rhöne-Poulenc Agrc>
chemie samt det belgiska företaget Zaaden 
Labor, Hilleshögs tidigare agent i Belgien. 
Sockerbetsfröanläggningarna i Nerac i Frank
rike och i Longmont i USA utbyggdes också. 
Under året ökade sockerbetsfröförsäljningen 
och visade åter god lönsamhet. Satsningarna 
på oljeväxter, som startat i slutet av 1970-talet 
med forsknings- och utvecklingsarbeten i 
raps, intensifierades, samtidigt som ett samar
bete med Kleinwanzlebener Saatzucht GmbH 
(KWS), avseende solrosförädling i Frankrike, 
formaliserades genom bildandet av det ge
mensamt ägda företaget HeliaSelect 1988. 

Sandoz köper Hilleshög 
Med starkt förbättrad total lönsamhet och ca 
30 % av marknaden för sockerbetsfrö i Väst
europa, en lovande oljeväxtförädling och en 
bantad och effektiviserad skogsverksamhet 
förvärvades Hilleshög AB 1989 av det schwei
ziska kemi- och läkemedelsföretaget Sandoz 
AG. Företaget hade redan, förutom de nämn
da kärnverksamheterna, en betydande växt
förädlingsverksamhet - Sandoz Seeds Ltd. -
inkluderande bl a Northrup King Co och Ro
gers Seed Co i USA och Zaadunie B.V. ( nu S&G 
Seeds N.V.) i Holland. Med förvärvet av Hilles
högs-gruppen blev Sandoz Seeds världens 



näc;t största växtförädlingsföretag. Hilleshögs 
inlemmande i Sandoz Seeds fick till följd att 
huvudkontoret och ett halvdussin personer i 
företagsledningen, med VD Per-Erik Persson 
i spetsen, flyttade till Toulouse i Frankrike dit 
redan den europeiska verksamheten i North
rup King hade förlagts. Som tidigare nämnts 
ligger Hilleshögs största fröodlingsområde 
och fröfabrik i Nerac i Sydfrankrike, vilket 
självfallet också påverkade placeringen av hu
vudkontoret. 

Under 1989 ingicks ett samarbetsavtal mel
lan Spreckels Sugar Company i Kalifornien 
och Hilleshög Mono-Hy med syfte att produ
cera sockerbetshybrider för Kalifornien. En 
ytterligare förstärkning av den amerikanska 
betfröverksamheten kom redan året därpå, 
när Hilleshög från Amalgamated Sugar Co. 
förvärvade dess sockerbetsfröverksamhet. 
Sedan 1990 förser också en ny fröfabrik i 
Longmont de amerikanska och kanadensiska 
marknaderna med Hilleshögsfrö. Samtidigt 
stängdes HZZ:s anrika anläggning och frö
fabrik i Bennebroek, företaget ändrade namn 
till Hilleshög Holland B.V., och ekonomi- och 
marknadsavdelningarna flyttade till föräd
lingsstationen Flevohil. 

En viktig utveckling på forskningssidan var 
att arbetena med molekylära markörer, som 
påbörjades 1989, kunde flytta in i ett nyinrett 
laboratorium på Hilleshögs Nygård 1991. 

Hilleshög AB blir dotterbolag 
till Hilleshög NK 
I januari 1992 slogs Hilleshög AB med alla sina 
dotterbolag samman med den europeiska 
verksamheten i Northrup King under namnet 
Hilleshög NK. Det nya bolaget blev därmed 
ansvarigt för förädling i Europa av fyra priori
terade grödor: majs, solrosor, raps och sock
erbetor. Samtidigt inlemmades administrativt 
Hilleshögs betfröverksamhet i USA i North
rup King Co, USA. Verkställande direktör för 
Hilleshög NK blev Per-Erik Persson och t ill 
verkställande direktör för I-Iilleshög AB i 
Sverige, nu ett dotterbolag till Hilleshög NK, 
utsågs i oktober 1992 Johan Lundsgård. 

Trots Hilleshög AB:s förändrade status är 
Landskrona fortfarande "crop centre" för 
sockerbetor inom Sandoz Seeds och Hilles
hög AB ansvarigt för den övergripande led
ningen av sockerbetsförädlingen, också vid 
systerbolagen i Holland, England, Tyskland, 

Figur 6. Betförädlingsinstitutionens anläggningar på Hilleshögs Nygård. 
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Frankrike, Italien och USA. Hilleshög AB an
svarar dessutom för marknadsföring och för
säljning av sockerbetsfrö i Norden och Östeu
ropa. På den senare, snabbt växande markna
den har nya dotterbolag etablerats. Hilleshög 
NK har bl a förvärvat den tjeckiska betföräd
lingsinstitutionen Semcice, 55 km nordväst 
om Prag. Andra investeringar under det se
naste året innefattar en ny bioteknikbyggnad 
på Säbyholm, innehållande laboratorier för 
transformation och genetisk analys samt ett 
nytt, toppmodernt laboratorium för arbeten 
med molekylära markörer. 

Den 7 mars 1996 meddelade styrelserna för 
Sandoz AG och Ciba Geigy AG att, under för
utsättning av godkännande från respektive 
aktieägare och berörda myndigheter i EU och 
USA, de bägge företagen kommer att slås 
samman till ett nytt företag under namnet 
Novartis AG, innebärande att också företagen 
inom Sandoz Seeds och Ciba Geigy's växtför
ädlingsverksamhet sammanförs i ett nytt 
Novartis Seeds. Sedan dess har aktieägarna 
givit sitt samtycke till affären, och inte heller 
myndigheterna väntas ha några invändning
ar. Eftersom Ciba Geigy inte tidigare arbetat 
med sockerbetor, torde sammanslagningen 
inte få några större omedelbara effekter på 

sockerbetsförädlingen i Hilleshög AB. På lite 
längre sikt kommer framför allt tillgången till 
större forskningsresurser, speciellt inom bio
teknik och genteknik, att få stor betydelse för 
Hilleshögs möjligheter att hävda sin ställning 
som ledande sockerbetsförädlare. Samtidigt 
leder självfallet den oundvikliga koncentratio
nen av forskningsverksamheten inom dessa 
områden till ett mindre antal centrala labora
torier till att forskning och utveckling vid 
Hilleshög AB kan komma att begränsas till så
dan verksamhet som måste ske i direkt anslut
ning till den praktiska sockerbetsförädlingen. 

Stora sentida förändringar ock
så på sockerbetsförädlingens 
område 
De många och omfattande organisatoriska 
och administrativa förändringar som Hilles
hög genomgått, inte minst under senare år, 
motsvaras av minst lika stora tekniska för
ändringar av själva sockerbetsodlingen och 
sockerbetsförädlingen. Tillsammans har de 
förvandlat sockerbetan från en arbetsinten
siv jordbruksgröda med stagnerande avkast
ning till en högmekaniserad gröda med en 
klart positiv avkastningsutveckling. Detta il-

Figur 7. Hilleshög AB:s nuvarande anläggningar på Säbyholm. 
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lustreras bäst av arbetskraftsbehovet i sock
erbetsodlingen, som i mitten av 1950-talet var 
350-400 manstimmar per hektar men som i 
början av 1980-talet reducerats till ca 50 tim
mar. Samtidigt, och trots en initialt ganska 
brutal mekanisering, har avkastningen ökat 
kontinuerligt under de senaste 35 åren. I 
Sverige, såväl som på andra håll i Europa, 
beror denna utveckling på många av varan
dra avhängiga och samordnade ansträngning
ar, främst när det gäller maskinutveckling, 
ogräs-och sjukdomsbekämpning och socker
betsförädling (Martens & Pieck, 1986). Intro
duktionen och förädlingen av det monogerma 
betfröet, beskrivet av Peter Bernström i den
na volym, eliminerade inte bara behovet av 
den för grobarhet och fältuppkomstförmåga 
förödande mekaniska segmenteringen av det 
gamla multigerma betfröet utan öppnade ock
så vägen för både genetisk och teknologisk 
förbättring av fröegenskaperna. Framför allt 
under senare år har allt bättre fröbehand
lings- och pelleteringsmetoder lett till att 
kommersiellt sockerbetsfrö regelmässigt le
vereras med en grobarhet och fältuppkomst
förmåga som tidigare ansågs ouppnåelig. 

Som en följd av förbättrade metoder för in 
vitro-odling och mikroförökning i sockerbetor 
kan man nu göra väsentligt skarpare och 
mera precisa urval mellan enskilda genotyper 
i tetraploida betpopulationer och, genom 
kontrollerad samkorsning av några få utvalda 
och klonförökade individer, skapa bättre och 
högre avkastande tetraploida, syntetiska pol
linatorpopulationer. 

Samtidigt har vitaliteten och kombina
tionsförmågan hos de inavlade hansterila lin
jerna, liksom hos diploida pollinatorer, suc
cessivt förbättrats så att diploida enkelhybri
der, baserade på endast två inavelslinjer, nu 
på allvar börjar konkurrera med de traditionel
la triploida eller diploida "top cross"-hybrider
na. Även om det är långt kvar till socker
betshybrider med den enhetlighet, som karak
teriserar majshybrider, går utvecklingen klart 
i denna riktning. De mindre komplexa diploi
da enkelhybriderna underlättar också an
vändningen av genteknik och molekylära 
markörer i förädlingsarbetet. 

Som nämns i kapitlet "Genteknik i växt
förädlingsarbetet" har Hilleshög NK nyligen 
ansökt hos berörda myndigheter i EU om till
stånd att marknadsföra sockerbetssorter 
som tillförts en gen för tolerans mot herbici
den Roundup. Arbetena har utförts i nära 
samarbete med det amerikanska kemi- och 
bioteknikföreta.get Monsanto. Också för vi
russjukdomen Rhizomania, som på 1980-talet 
sågs som ett mycket allvarligt hot mot hela 
betsockerindustrin, har resistens erhållits via 
genteknik. God resistens mot Rhizomania har 
emellertid också uppnåtts genom utnyttjan
de av naturligt förekommande resistens
gener som hittats bl a i vissa typer av Beta 
maritima. Överföringen av sådana gener till 
elitmaterial kan nu göras väsentligt snabbare 
genom att urvalen i återkorsningsgeneratio
nerna kan göras på markörer kopplade till re
sistensgenerna snarare än på resistensegen
skapen själv. På motsvarande sätt har man 
på Hilleshög påskyndat introduktionen av 
gener som ger resistens mot betnematoden 
Heterodora Schachtii och som ursprungligen 
kommer från B. procumbens. Bakom dessa 
framsteg ligger en mycket ambitiös satsning 
på molekylära markörer eller DNA-markörer, 
som bl a resulterat i en genkarta baserad på 
413 RFLP-markörer fördelade över sockerbe
tans samtliga nio kopplingsgrupper (Hallden 
et al. 1996). Samtidigt arbetas intensivt med 
anpassning av andra, snabbare och billigare 
typer av markörer som RAPD, AFLP och 
microsatelliter till sockerbetsförädlingens 
krav. Den assistans, som DNA-markörerna 
hittills gett förädlingen genom att underlätta 
och effektivisera urval på kvalitativa egenska
per med enkel nedärvning, kommer i fram
tiden att växa i betydelse och omfatta också 
mer komplexa kvantitativa egenskaper styr
da av ett flertal gener, s k QTL (Quantitative 
Trait Loci). 

Parallellt med utvecklingen av ny sofistike
rad teknik ökar också kraven på fältförsöks
teknik och databehandling med allt högre till
förlitlighet och utslagskraft. Detta har bidragit 
t ill förverkligandet av en gammal önskan om 
en heltidsanställd statistiker-biometriker, 
som kan bistå förädlingen vid såväl planering 
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som utvärdering av undersökningar och fält
försök av olika slag. 

Arne Emanuelssons ambition att, genom 
diversifiering och breddning av verksam
heten inom Hilleshög AB, skapa stabilitet och 
säkra utvecklingen av sockerbetsförädlingen 
kunde av skilda skäl inte långsiktigt förverkli
gas. Likväl står företaget i dag, som tillhörigt 
världens näst största växtförädlingsorganisa
tion och omgivet av systerföretag med föräd
lingsverksamhet inom de flesta stora jord
bruks- och trädgårdsgrödor, starkare än nå
gonsin tidigare och med siktet inställt på att 
också framgent utgöra kärnan i en världsle
dande sockerbetsförädling. 
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Otto J. Olson & Son i Hammenhög 
Gösta Olsson 

Figur 1. Landstingsman Otto J. Olson övertog 
arrendet av Domarebostället i Hammenhög I 894 
och började kort därefter bygga upp firman. 

Otto J. Olson övertog 1894 efter sin far arren
det av Domarebostället i Hammenhög. Redan 
före sekelskiftet började han odla frö av foder
betor och hundäxing. Härvid medverkade då
varande jordbrukskonsulenten och sekrete
raren i Kristianstads läns hushållningssäll
skap, agronom Victor Ekerot, och agronom 
Anton Andersson, som senare blev rektor vid 
Hammenhögs lantbruksskola (Nilsson-Leiss
ner, 1945). Österlen är ett bra fröodlingsområ
de, och förutom för direkt försäljning odlades 
från 1911 frö även på kontrakt för Allmänna 
Svenska Utsädesaktiebolaget i Svalöv. 

Figur 2. Direktör Gott/rid 0/son var verksam i före
taget 1925-1961. 

Sedan sonen Gottfrid 1925 hade avlagt 
agronomexamen vid Alnarp beslöt far och 
son att bilda firma under namnet Otto J. 01-
son & Son. Firmans första katalog kom ut i 
januari 1926. Firman blev aktiebolag 1934. 

Verksamheten byggdes upp med koncen
tration på fröodling av rotfrukter och vallväx
ter samt senare även oljeväxter. Betydande 
arealer av förstklassig jord anskaffades. Det 
arrenderade Domarebostället friköptes och 
döptes om till Gullåker. I slutet av 1930-talet 
inköptes 1-Ienriksfält och Evefarm. Samtidigt 
byggdes nya magasins- och rensningslokaler. 
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Verksamhet förlades också utanför Skåne ge
nom en filial i Skänninge 1934, med disponent 
Gunnar Svensson som chef, samt efterhand 
försäljningsställen i Kalmar, Malmö och Här
nösand. Genom filialen i Skänninge blev Öst
ergötland ett viktigt produktionsområde för 
frö av Essiklövern. 

Ända från början och som den första fir
man i landet ställde Otto .J. Olson sina frö
varor under fullständig kontroll av den då ny
upprättade Statens Centrala Frökontrollan
stalt. Försäljningen omfattade endast stats
plomberat utsäde (Nilsson-Leissner, 1945). 
1936 dog Otto .J. Olson och Gottfrid Olson 
blev direktör för firman. 

Redan som enbart fröodlare och innan fir
man bildats hade Otto .I. Olson hemma i allen 
till Domarebostället hittat en hundäxingplan
ta, som han tyckte såg särskilt lovande ut, 
och som han började föröka. Den fanns med 
i firmans första katalog 1926 som Hammen-

Figur 3. Anläggningarna i Hammenhög 1966. 
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högs original hundäxing nr 1. Denna sort 
hade då redan prövats 7 år i avkastningsför
sök på Alnarp (Nilsson, 1936). 

1926 anställdes lantbrukskandidat Alfred 
Klausen såsom ansvarig för förädlingsarbetet 
med jordbruksväxter. Han var verksam i Ham
menhög till 1935, då han efterträddes av Ernst 
Nilsson (1935-1943), Sam Undenäs (1943-
1948) och Rolf Manner (1948-1958). Från 1959 
var Gösta Carlsson föreståndare för hela växt
förädlingsverksamheten, men han arbetade 
själv mest med förädling av köksväxter. För
ädlare av jordbruksväxter var Erik Bramberg 
(1959-1971). 

Redan i 1927 års katalog marknadsförde 
man flera egna förädlingsprodukter av betor, 
kålrötter och rovor, och även i dessa växtslag 
hade urvalsarbetet börjat innan firman bilda
des. Dessa stammar skiljde sig vid denna tid 
inte nämnvärt från andra firmors motsvaran
de stammar, men efterhand fick man värde-



fullt material i foderbetsorterna Globus och 
Kotor, i fodersockerbetorna Ljusröd Ham
menhög och Bingo samt i kålrotsorterna Pa
tria och Gullåker 111. 

Ur schlesisk klöver framställdes den tidiga 
rödklöversorten Essi (Klausen, 1934), som 
marknadsfördes som Essi och Essi Il från 1934 
till 1992. Ur en lokalstam från Östergötland 
framställdes Vanadis timotej, marknadsförd 
1937 och i rikssortlistan 1942-1995 (Undenäs, 
1945). Andra värdefulla grässorter från Ham
menhögs är Gullåker (på sortlistan 1942-
1959) och Coxa hundäxing (1956-1974), Ru
bin rödsvingel, intagen i sortlistan 1955 och 
fortfarande kvar där, samt Golf ängsgröe, på 
sortlistan sedan 1958. Av oljeväxter förtjänar 
Vestal (Manner, 1957) och Hektor höstraps 
samt Nilla vårraps att nämnas (Carlsson & 
Bramberg, 1968). 

Trots att firman inte hade några statsan
slag och resurserna för växtförädling var rela
tivt små, nåddes alltså i flera fall mycket goda 
resultat. Från 1943 till 1962 publicerades 18 
nummer av Meddelanden från Gullåkers Växt
förädlingsanstalt i Hammenhög. 

1936 startade firman en trädgårdsavdel
ning, som omfattade såväl försäljning av frö 
som fröodling och förädling av grönsaker och 
blommor. 1939 utvidgades denna verksamhet 
till att även omfatta produktion av blomster
lökar, framför allt av tulpaner. 

Under 1961 köpte Allmänna Svenska Utsä
desaktiebolaget samtliga aktier i firman. Gott
frid Olson skrev i 1962 års katalog: "Otto J. 
Olson och Sons AB utgör sålunda numera ett 
dotterföretag till nämnda koncern, men vårt 
bolag kommer även i fortsättningen att drivas 
som ett fristående företag med egen produk
tions- och försäljningsorganisation". Samti
digt ändrades företagsbeteckningen mer kon
sekvent till AB Hammenhögs Frö. Beteckning
en Hammenhögs hade dock även tidigare an
vänts (Nilsson, 1955). 

Gottfrid Olson dog i december 1961 och 
efter en kort övergångsperiod blev hans son 
Sven-Otto Olson platschef i Hammenhög 
(1963-1970). 

Under de första 10 åren efter Utsädesbola
gets köp av Hammenhögs Frö drevs växtföräd-

9.100 

100 

1926 1.930 1935 1940 1945 195() 19.5-1 

Figur 4. Tota/omsättning för frö och spannmål i 
kronor för Hammenhög och Skänninge. Beräk
nad i relativtal. 1926=100. 

lingsverksamheten vidare i Allmänna Svenska 
Utsädesbolagets regi. Men from 1971 samord
nades växtförädlingen i Hammenhög med Sve
riges Utsädesförenings verksamhet. Föräd
lingsmaterialet av oljeväxter, baljväxter, vall
växter och rotfrukter överfördes till respekti
ve avdelningar i Svalöv. Trädgårdsväxtföräd
lingen blev en särskild avdelning men med 
placering i Hammenhög och med Gösta Carls
son som avdelningsföreståndare. 

Allmänna Svenska Utsädesbolaget köpte 
1971 Ohlsens Enke AB:s svenska dotterbolag, 
och denna verksamhet överfördes därefter 
till Hammenhög (Moberg, 1986). Utsädesbola
get övertog senare hela Ohlsens Enke A/S i 
Danmark. Då Svalöf AB bildades 1980 ingick 
både Hammenhögs Frö och Ohlsens Enke A/S 
i detta. Under de närmast följande åren ge
nomfördes en allt starkare samordning av 
trädgårdsväxtförädlingen vid Hammenhögs 
och Ohlsens Enke. 
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Algot Holmberg & Söner AB 
Rune Elovson 

Utsädesföretaget Algot Holmberg & Söner vid 
Fiske by i Norrköping var ett av Sveriges abso
lut äldsta i branschen och går med sina rötter 
tillbaka ända till 1822, då Pehr Holmberg öpp
nade en liten lantmannaaffär i Norrköping. 
Den övertogs så småningom av sonen P.J.A. 
Holm berg. Det var emellertid sonsonen Algot 
Holmberg, efter vilken firman fått sitt namn, 
som efter studier i utlandet gav företaget dess 
moderna inriktning.From 1891 specialisera
de sig företaget helt på produktion och för
säljning av utsäde samt, till en början, tillvara
tagande och renodling av östgötska och an
dra mellansvenska lokalsorter och lokalstam
mar, särskilt av foderrotfrukter och vallbalj
växter. Så småningom tillkom också förädling 
av potatis samt olje-och proteinväxter såsom 
senap, oljelin, sötlupin och framför allt soja
bönor. Ganska snart tog man också upp för
ädlingen av stråsäd. 

Efter Algot Holmbergs bortgång 1927 fort
sattes hans verk av sönerna Pehr A. och Sven 
A. Holmberg och firmanamnet ändrades till 
Algot Holmberg & Söner AB. Pehr A. Holm
berg ledde affärsverksamheten i företaget 
och Sven A. Holmberg hade ansvaret för för
ädlingsverksamheten. 

År 1925 inleddes ett nära samarbete med 
det danska förädlingsföretaget Pajbjergfon
den som skulle komma att bestå i över 40 år 
(Utsäde, 1965). Syftet med förädlingsverk
samheten i Fiskeby var främst att framställa 
sorter som tillfredsställde de mellansvenska 
kraven på tidighet och odlingssäkerhet. Sor
terna från Pajbjergfonden skulle då ge företa
get tillgång till sorter som även passade de 
sydsvenska odlingskraven. Samarbetet inne
bar också att korsningar utförda hos Holm-

Figur 1. Algot Halmberg (1856-1927). Grundare 
av utsädesfirman Algot Halmberg & Söner AB. 

bergs eller vid Pajbjergfonden blev föremål 
för urval vid båda dessa förädlingsstationer. 
Den dåvarande förädlaren vid Pajbjergfon
den, Henrik Bogh, vistades för detta ändamål 
tidvis i Fiskeby. 

Under en tid var också professor Heribert
Nilsson knuten till förädlingsverksamheten 
vid Algot Holmberg & Söner, främst för arbe
te med råg. 
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Figur 2. Holm bergs renseri och magasin var en väl/länd siluett för tågresenärerna genom Norrköping. 

Krav på storleksrationaliseringar och de 
starkt ökade kostnaderna för förädlingen led
de till att utsädesrörelsen och växtförädling
en med allt förädlingsmaterial i Algot Holm
berg & Söner såldes till W Weibull AB år 1966 
(Weibullsholm, 1970). Fastigheterna med de 
för alla tågresenärer mellan Malmö och Stock
holm välkända magasinen vid Fiskeby utanför 
Norrköping såldes till Fiskeby Bruk Förädling
en av sojabönor fortsatte dock i Weibulls regi 
på samma plats i lokaler som hyrdes av Fiske
by Bruk fram till 1984, då hyreskontraktet sa
des upp (byggnaderna skulle rivas) och soja
bönsförädlingen flyttades till Landskrona. 

Förädlingsresultat 
1 början nåddes de största framgångarna på 
rotfruktssidan och det första resultatet var 
Götakålrot, som härstammar ur elen sedan 
gammalt i många trädgårdar och torp odlade 
"Östgöta Kålrot". Den hade bl a en bra mot
ståndskraft mot klumprotsjuka. Sedan satsa
de man mer på foderbetor och framförallt fo
dersockerbetor med sorterna Svea Barres 
respektive Milka som främsta representanter. 
Man arbetade speciellt på att höja torrsub
stanshalten i betorna. 

Av vallbaljväxter kan nämnas Götaklöver, 
som är en sen rödklöver och en av de första 
förädlade klöverstammar som utgivits i Sve-
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rige (uppdragen av agronom Gösta Eriksson 
som en tid arbetade för Holmbergs), den 
medelsena rödklövern Monark samt vitklö
versorten Milka från Pajbjergfonclen. 

De arbeten i potatis som gjordes utmynna
de i en lokalsort för Östergötland, Östergyl
len, som var särskilt omtyckt som matpotatis 
C'Några ord om Algot Holmbergs Utsädesför
ädling"). 

På stråsädessidan kom man i stort att för
lita sig på sorter från Pajbjergfonden. De främ
sta var vårkornssorterna Kungs och Kron 
samt havresorten Rex. Kornsorterna var bl a 
kända för sin nematodresistens. Vissa fram
gångar kan noteras när det gäller Holm bergs 
veteförädling, som, bl a genom korsningar 
med finskt material, var inriktad på att få fram 
tidiga sorter med bra härdighet och resistens 
mot axgroning,. Våvetesorten Algot godkän
des och intogs på den svenska sortlistan 
1969. Det var en mycket tidig och i övrigt väl
balanserad vårvetesort, men den överträffa
des snart i avkastning av nyare sorter och 
blev därför ej marknadsförd. I övrigt övertogs 
och integrerades vetematerialet i Weibulls ve
teföräclling. 

Sojabönsförädlingen 
Från 1939 har sojabönsförädlingen svarat för 
en stor del av verksamheten vid Holm bergs i 



Fig 3. Agr dr h c Sven Holmberg gjorde betydande insatser som förädlare av sojabönor genom fram
ställning av extremt tidiga sorter. 

Norrköping, och det är utan tvivel denna verk
samhet som gjort namnet Holmberg mest 
känt, speciellt internationellt. Det var Sven 
Holmberg som tidigt fick iden att anpassa 
sojabönan till svenskt klimat. Efter flera års 
försök med tidiga sorter från främst Kanada 
och Tyskland som gav dåliga resultat, gjorde 
han 1939-40 en insamlingsresa till norra Ja
pan och Sakhalin i östra Sibirien, som har ett 
sommarklimat som liknar Sveriges och där 
det finns en lång tradition med sojabönsod
ling. Korsningar mellan tidiga, härdiga och 
lågvuxna sorter från dessa områden och 
mera högvuxna typer från främst Tyskland 
(med ursprung i Manchuriet) utgjorde grun
den för den typ av sojabönor som utveckla
des av Sven Holmberg (Holmberg, 1946, 
1973). 

Det är främst tre egenskaper som känne
tecknar sojabönssorterna från Holm bergs för-

ädling och som också är helt nödvändiga för 
anpassningen till svenskt klimat: 
- Anpassning till långdagsklimat. 
- Tolerans mot låga sommartemperaturer. 
- Tidig mognad. 

Tre sojabönssorter från Sven Holmbergs 
förädling är eller har varit intagna på den 
svenska sortlistan, Fiskeby V, Bråvalla och 
Träff. Fiskeby V är den högst avkastande och 
längsta sorten. Den är också den mest välkän
da sorten internationellt sett. Bråvalla och 
Träff är korta och extremt tidiga sorter. De 
mognar 8 respektive 12 dagar tidigare än Fis
keby V. 

Sojabönan nådde aldrig någon allmän od
ling i Sverige, främst beroende på att den 
trots förädlingsframgångarna gett för låga 
och osäkra skördar i jämförelse med andra 
grödor. Även om förädlingsansträngningarna 
på så sätt kan sägas vara ett misslyckande, 
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Figur 4. Den korta plantan till höger är en primi
tiv men tidig lantsort (Aojiro Gokuwase) au soja 
från Hokkaido. De höga plantorna till vänster har 
valts ur en av de första korsningarna (St. K 7 /38 x 
Aojiro Golwwase) vid Fiskeby. 
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har de antagligen gett valuta för insatta resur
ser i ett globalt perspektiv. Sojabönssorterna 
från Fiskeby är välkända bland sojaförädlare 
över hela världen, och de har utgjort en källa 
för tidighet och tolerans mot låga temperatu
rer i förädlingsprogram överallt där man varit 
i behov av dessa egenskaper. 

Sojabönsförädlingen har numera upphört, 
och förädlingsmaterialet ligger inlagrat hos 
Nordiska Genbanken. 

Sven Holm berg erhöll för sina växtföräd
lingsinsatser flera utmärkelser, bl a A. W Berg
stens pris och silverplakett från Kungl. Skogs
och Lantbruksakademien. 
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Verksamheten vid Lunds universitet 
Arne Lundqvist 

En personlig professur i ärftlighetslära vid 
Lunds universitet inrättades år 1917 för Her
man Nilsson-Ehle. Två år tidigare hade Nils
son-Ehle efterträtt Bengt Lidforss på lunda
professuren i fysiologisk botanik. Mot bak
grund av krigsårens svåra livsmedelskris 
ansågs det emellertid nödvändigt att han fick 
återvända till det arbetsfält, där hans banbry
tande forskning rörande sädesslagens gene
tik lagt en säker grund för förädling av kultur
växter. Behovet att trygga landets livsmedels
försörjning vägde alltså tungt, när den första 
genetikprofessuren i Sverige inrättades, en
dast 17 år efter de mendelska lagarnas åter
upptäckt. 

Den första ärftlighetsinstitutionen byggdes 
i Åkarp på mark som upplåtits av Alnarps
institutet. Nilsson-Ehle fick här tillfälle att full
följa sina egna teoretiska och praktiska arbe
ten hos sädesslagen, och kring honom samla
des en grupp forskare som arbetade med både 
kulturväxter och vilda växter (bl a Göte Tures
son, Johan Rasmusson, lwar Beckman, Olof 
Tedin). 

När Nilsson-Ehle år 1925 övertog ledningen 
av Sveriges Utsädesförening, tog han med sig 
universitetets ärftlighetsinstitution till Svalöv. 
Här befästes den nära kontakt mellan grund
läggande och tillämpad forskning som bär 
Nilsson-Ehles signum.From 1938, då Arne 
Miintzing blivit professurens ordinarie inne
havare, har Genetiska institutionen varit för
lagd till Lund, att börja med i provisoriska lo
kaler i gamla Kemicum, sedan 1951 i en ny 
institutionsbyggnad med egna växthus och 
försöksfält. Resurserna i Svalöv bibehölls 
som en filialstation för att bevara kontakten 

med växtförädlingen. Delar av forsknings
arbetet vid Utsädesföreningens kromosomav
delning flyttades med Miintzing till lundainsti
tutionen, med uppdrag från föreningen att å 
dess vägnar fortsätta arbetena, bl a med tet
raploid råg och rågvete. Samarbetet med Ut
sädesföreningen reglerades i beslut av 1949 
års riksdag. Filialen i Svalöv upphörde 1 juli 
I 979, då SLU:s nya växtförädlingsinstitution i 
Svalöv övertog lokalerna. 

Den ordinarie genetikprofessuren har intill 
nu haft fyra innehavare, samtliga med bota
nisk inriktning: Arne Miintzing (1938-1968) 
grundläggande cytogenetisk forskning över 
ett brett område i relation till avancerad växt
förädling; Åke Gustafsson (1968-1974) grund
läggade apomixis- och mutationsforskning; 
Arne Lundqvist (1974-1985) grundläggande 
självsterilitetsforskning, inavels- och hetero
sisforskning; Bengt Olle Bengtsson (1985-) 
forskning över art bildningens och evolution
ens olika drivkrafter. 

Som laborator meddelade Arne Hagberg 
undervisning i växtförädlingsteori 1958-1965, 
och som adjungerad professor undervisade 
Nils Olof Bosemark i samma ämne 1973-1979. 
Samtidigt var de anställda vid Sveriges Utsä
desförening respektive Hilleshögs Frö AB. 

Ekotypforskning 
Begreppet ekotyp introducerades av Göte 
Turesson (1922) och definierades som en 
grupp biotyper inom en art, ärftligt anpassa
de till en viss miljö. Turesson studerade in
omartsvariationen hos mer än femtio olika 
arter, huvudsakligen perenna örter, med vid-
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sträckt och allmän förekomst, varje art repre
senterad av flera kollekter hämtade från olika 
ståndortstyper och olika delar av artens ut
bredningsområde. Oftast var det fråga om 
plantor direkt transplanterade från de natur
liga växtplatserna, men även plantor efter frö
sådd studerades. Frömaterialet var insamlat 
i naturen eller erhållet efter korsning mellan 
transplanterade plantor ur samma popula
tion. Materialet odlades på ett försöksfält vid 
ärftlighetsinstitutionen i Åkarp, som mest 
med mer än 10 000 plantor. Adaptationer av 
ärftlig typ kvarstod ännu efter flerårig odling 
och visade sig även hos fröavkommorna. 
Morfologiska särdrag, kännetecknande plan
tor från ståndorter av speciell karaktär och 
gemensamma för totalt 17 studerade arter, 
tolkades av Turesson som sannolika anpass
ningar till de specifika miljöerna, "the geno
typical response of a species to a particular 
habitat". För studier av ärftlig adaptiv inom
artsvariation föreslog Turesson (1923) ter
men genekologi. Hans banbrytande forskning 
har starkt bidragit till ökad förståelse för ma
terial i förädlingsarbetet framkomna genom 
naturligt urval för miljöanpassning. 

I sina studier över variationen i Camelina 
sativa kunde Olof Tedin (1925) demonstrera, 
hur miljöbetingad modifikation och genetisk 
variation går parallellt med varandra, och hur 
anpassning till selektion utfaller olika, beroen
de på det genetiska utgångsrnaterialet. Ogräs
ekotypen linicola hade genetisk anpassning 
av mognadstid och fröstorlek för att överleva 
och förökas i det odlade linet. Korsning mel
lan olika typer för anpassning ledde till stark 
rekombination; men en stor del av dessa nya 
typer visade sig saknas eller uppträda högst 
sällsynt i naturliga populationer. För sådana 
adaptiva samband mellan egenskaper införde 
Tedin begreppet "adaptive correlations". 

Rågveteforskning 
Genom den banbrytande första syntesen av 
en linneansk växtart, Galeopsis tetrahit, öpp
nade Arne Mi.intzing vida perspektiv inom 
evolutionsforskningen och dess tillämpning
ar inom växtförädlingen. I omfattande kors-
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ningsarbeten, nära förbundna med fördjupad 
kromosomal analys, lyckades han återföra 
sterilitetsfenomen inte bara till grova kromo
somstörningar utan också till förändringar i 
små kromosomsegment eller i enstaka gener, 
och gav därigenom betydelsefulla inblickar i 
fenomen som inavelsdegeneration och kors
ningsstimulans. I grundläggande arbeten be
lyste han, hur förändringar av antalet kromo
somer är viktiga faktorer i de högre växternas 
evolution, både när skilda arter summerar 
sina kromosomuppsättningar efter hybridi
sering, och när en fördubbling av antalet kro
mosomer sker inom arten. Också på andra 
forskningsområden, såsom förmåga till kön
lös fröbildning, och accessoriskt förekom
mande kromosomers uppträdande och mer 
eller mindre parasitiska egenskaper gjorde 
han grundläggande insatser. 

Mi.intzings forskning över rågvete, triticale, 
gick långt tillbaka i tiden, och han bedrev elen 
med stor skicklighet långt upp i hög ålder. 
Hans arbeten med oktoploid triticale - sum
mationsproclukten av brödvete (2n=42) och 
råg (2n= 14) - inleddes 1932 vid den nyinrätta
de kromosomavdelningen vid Sveriges Utsä
desförening i Svalöv. Projektet överfördes 
1938 till Genetiska institutionen i Lund men 
bedrevs även i fortsättningen i intim samver
kan med Svalöf (tex Mi.intzing, 1948, 1963 a). 
Problem och resultat - även gällande hexa
ploid triticale (2n=42)- har han sammanfattat 
med omfattande bibliografi (Miintzing, 1979). 
Bland vetenskapliga medarbetare har särskilt 
märkts Ove Hall, Arnulf Merker och Anna 
Weimarck. 

Det är tankeväckande att följa, hur rågvetet 
steg för steg har kunnat utvecklas från ett teo
retiskt intressant kuriosum till ett material av 
praktiskt förädlarintresse. Gången har varit 
mödosam: Korsning mellan brödvete och råg 
gav klen frösättning; de fåtaliga primärhybrid
erna var sterila; fördubbling av deras kromo
somtal var ytterst mödosam, innan colchicin
tekniken i senare hälften av 1930-talet radikalt 
löste problemet; och de primära triticale-linjer
na med 2n=56 var otillfredsställande fertila. 
Korsningar mellan utvalda sådana primära 
linjer gav förbryllande klent fröutbyte, men 



efter en period av rekombination erhölls nya, 
rekombinerade, linjer med förbättrade egen
skaper. Nya primärlinjer från utvalt material 
av svenskt brödvete korsat med bl a relativt 
vitala och självfertila inavelslinjer av råg kor
sades in i rekombinantlinjer för fortsatt re
kombination, och på samma sätt användes 
gener från nya primärhybrider. Rekombina
tion inom de tre vetegenomen A, B och D er
hölls efter korsning mellan triticale och bröd
vete och ledde bl a till förbättrad stråstyrka. 
Radikal rekombination inom vetegenomen A 
och B erhölls inom trippelhybrider efter kors
ning mellan oktoploid och hexaploid triticale, 
som utklyvning av sekundära trit icale-linjer 
(Mi.intzing, 1972, 1976). Substitutioner mellan 
de fyra genomen, speciellt mellan råggeno
met R och D-genomet, visade sig kunna leda 

till ytterligare förbättringar. Det förädlade 
oktoploida rågvetet omfattade till slut 15 hy
bridpopulationer, övervägande renodlade ef
ter mer än 15 år av självbefruktning. 

Oktoploida rågveten har fått positiva egen
skaper genom rågkomponenten: vinterhär
dighet, förmåga att gå till på lätta jordar, tidig 
blomning och tidig mognad. Partiell sterilitet 
verkar störande på avkastningen. De stora 
kärnorna är tyvärr ofta skrumpna och har 
ofta rågens benägenhet för axgroning vid fuk
tig väderlek, men de har till gengäld högt pro
teininnehåll som en summation av rågens 
och vetets proteinfraktioner (Hall, 1959); bak
ningsegenskaperna är därför ofta utmärkta. 

Trots dessa betydande framsteg ansåg 
Mi.intzing (1979) att oktoploid triticale ännu ej 
kunde tillfredsställa kraven inom praktisk 

Figur 1. Syntes av trippelbastard mellan råg, turgidumvete och vu!garevete. 
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odling. Han framhöll att avkastningsstörning
ar kunde bero på rågkomponenten, som i sig 
är känslig för inavel vid påtvingad självbe
fruktning, och att meioscykeln hos råg och 
vete s kiljer sig åt, med åtföljande bristande 
parning av rågkromosomer och dessas grad
visa förlust. Fysiologiska störningar antyds av 
att hybrider mellan oktoploida primärlinjer 
generellt är mer sterila och har mer oregel
bunden meios än föräldralinjerna. Emellertid 
är utvalda, rekombinerade linjer mer fertila 
och har mer regelbunden meios än primärlin
jerna, och det råder inget samband mellan 
graden av meiotiska störningar och graden av 
sterilitet (Weimarck, 1973, 1975). Framtida 
framsteg inom oktoploid triticale skulle san
nolikt kräva fortsatt förfinad avbalansering 
mellan och inom rågvetets fyra genom, speci
ellt genom fortsatt rekombination och substi
tution mellan brödvetets D-genom och rågens 
R-genom. 

Miintzings senare studier med rågvete 
kom huvudsakligen att gälla hexaploid tritica
le. Hans medarbetare Merker (1973) gjorde 
omfattande cytologiska studier av hexaploida 
typer och av substitutionslinjer i vete med en 
vetekromosom ersatt med en rågkromosom, 
eller där partiellt utbyte skett efter en trans
Jokation. 

Autoploidiforskning 
Från ett ytterst omfattande datamaterial drog 
Miintzing (1936) slutsatsen att kvantitativa 
kromosomförändringar haft stor evolutionär 
betydelse hos högre växter. Hos från början 
strikt identiska genom hos en autopolyploid 
uppstår genmutationer och strukturella kro
mosomförändringar, som steg för steg diffe
rentierar genmassan. Naturens kromosomra
ser har på så sätt, genom naturlig selektion, 
mejslats fram till autoalloploidi. Experimen
tellt nyframställda autoploider är att betrakta 
enbart som ett råmaterial, där framtidsutsik
terna är gynnsammast för en korsbefruktare. 
Själv har Mi.intzing studerat förädlingsförlop
pet i fördubblings produkter av komet, som är 
självbefruktande, och den korsbefruktande 
rågen. 
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Den första fördubblade kornsorten kom 
från Opal B och framställdes i Svalöv 1936. 
Kärnorna var stora, med en proteinhalt 50 % 
högre än hos diploiden; men stark sterilitet 
och dålig avkastning, endast 25 % av den dip
loida modersortens, gjorde att tetraploiden 
kom att sakna praktisk betydelse. 

Samma år erhölls diploida och tetraploida 
bastardplantor från korsningen mellan ett 6-
radigt höstkorn och det 2-radiga vårkornet 
Primus Il. Detta material förökades, dels i 
form av speciella urvalsförsök, dels som po
pulation. Urval i positiv och negativ riktning 
visade, att differentiering som följd av urvalet 
verkligen ägde rum. Det tetraploida bastard
materialet var i F

5 
klart bättre än den tetra

ploida Opal B men avkastade knappt 40 % av 
sina motsvarande diploider. Fortsatt selek
tion ledde i F10 till ca 80-procentig avkastning, 
god stabilitet, huvudsakligen linjer av 6-radigt 
vårkorn, vitala, med grobarhet nästan i nivå 
med diploida handeiss orter, hög råproteinhalt 
i kärnan och utpräglad stråstyvhet (Mi.intzing, 
1948). 

Ett bredare jämförelsematerial tillkom se
nare genom colchicinframställda tetraploider 
av 12 olika kornsorter, bl a Sveriges dåförti
den mest odlade. Med klara skillnader sins
emellan var emellertid primärtetraploiderna 
samtliga helt underlägsna materialet från bas
tarder. Fördubblat kromosomtal har primärt 
haft en skadlig effekt i korn, men I O år av re
kombinationsförädling på en förhållandevis 
smal bas kunde dock leda till en genomsnitt
lig fördubbling av kärnavkastningen (Miint
zing, 1948), alltså hos i huvudsak homozygo
ta rekombinationsprodukter. 

Arbetet med tetraploid råg (2n=28) inled
des på allvar, när Mi.intzing 1941 genom col
chicinbehandling framställt fördubblingspro
dukter ur sorterna Stålråg och Wasa Il, med 9 
respektive 3 primärplantor. Materialet visade 
god stråstyrka och bestockning, god kärnkva
litet, och i jämförelse med modersorterna 
praktiskt taget samma tidighet, 40 % större 
kärnor med något högre proteininnehåll och 
10 % högre brödvolym i bakningsförsök 
(Mi.intzing, 1948). Korsning mellan Stål och 
Wasa Il ledde till gynnsamma resultat, och re-



kombinationen utvidgades 1944 i en kors
ningsgrupp med tillskott av genmaterial från 
en amerikansk tetraploid linje och en primär
planta ur Östgöta Gråråg. Senare tillkom nytt 
tetraploidmaterial ur sorterna Sangaste, Toi
vo och Kungsråg, i flertalet fall med låga antal 
primärplantor. 

Fertiliteten hos tetraploid råg var ca 20 % 
lägre än hos diploiden. Oregelbunden meios 
med multivalent-och univalentbildning ledde 
i 20-25 % av fallen till aneuploida aberranter 
med sämre vitalitet och frösättning. Selektion 
för förbättrad fertilitet hade emellertid endast 
obetydlig effekt på kromosomparningen i 
meiosen (Miintzing, 1951). Att selektera mot 
aneuploider har i själva verket visat sig vara 
en komplex procedur. Extrema avvikelser är 
sällsyntare än väntat och elimineras sannolikt 
i outvecklade frön. Dåligt utvecklade frön gror 

dåligt, och svagt utvecklade aberranta plan
tor konkurreras lätt ut av vitala normalplan
tor, eller fröna kan sållas ifrån före sådden. Å 
andra sidan kan kraftigt utvecklade normal
plantor ge bättre utvecklingsbetingelser för 
aneuploida frön. Frösättningen visade sig 
kunna variera avsevärt från fall till fall (Miint
zing, 1951). Störd balans röjdes genom fall av 
abnorm embryosäckutveckling, frånvaro av 
befruktning av normalt utvecklade embryo
säckar, och förekomst av störd zygotutveck
ling (Håkansson & Ellerström, 1950). 

Jämförelsen mellan diploid och tetraploid 
råg komplicerades av att jämförande försök 
måste hållas på skilda fält, med två vetesorter 
som mätare på båda fälten. Pollen från di
ploiden växer nämligen snabbare, också på 
tetraploida märken, och ger upphov till icke
vitala embryoner efter specifika oregelbun-

Figur 2. Professor Albert Levan (i mitten) diskuterar människans kromosomtal med professor Arne 
Miilltzillg (till vänster) och professor Åke Gustafsson (till höger). Foto: R. Hochbergs, 1970. 
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denheter i endospermutvecklingen (Håkans
son & Ellerström, 1950). Återgång till det di
ploida tillståndet har normalt inte observe
rats men vore tänkbar, om tetraploiden ut
satts för pollen från diploiden. 

Under de därmed givna försöksbetingel
serna visade sig de tetraploida rågtyperna ge 
högre avkastning än vetet, och vid odling på 
åtta olika platser i Sydsverige uppnåddes i 
vissa fall mer än 30 % högre avkastning än för 
motsvarande diploida råg. I avkastning, strå
styrka, tidighet och torkresistens var de bäs
ta tetraploiderna helt på nivå med sina di
ploider; och i fråga om proteininnehåll och 
bakningskvalitet visade den tetraploida sor
ten, Stålråg, helt överlägsna egenskaper. Ne
gativa egenskaper - 20-25 % lägre frösättning, 
12 % sämre bestockning, lägre antal blommor 
i axet och större tendens att förlora de ne
dersta småaxen före mognaden - kunde tän
kas lämna utrymme för fortsatt framgång i 
förädlingen. 

Detta var första gången som en inducerad 
polyploid i ett sädesslag lett till en produkt av 
ekonomisk betydelse. Sorten Dubbelstål ut
lämnades till praktisk odling 1951 genom Ut
sädesbolaget och fick senare ganska stor 
spridning, särskilt i Västergötland och Hal
land. Motstånd från kvarnarna har emellertid 
hejdat sorten, eftersom kvarnmaskineriet är 
avpassat för vanlig råg och inte för den ca 
50 % större kärnan hos den tetraploida rågen 
(Mi.intzing, 1956). 

Tetraploid råg måste alltså bli tillräckligt 
överlägsen för att motivera allmän odling. 
Korsning 1951 mellan tetraploida linjer av 
Stål, Petkus och Kungs råg visade i F

1 
markant 

heterosis i vegetativa egenskaper och signifi
kant höjd fröfertilitet (Mi.intzing, 1954). Miint
zing fortsatte utvidgade förädlingsarbeten i 
Lund och i Svalöv: maskinsådda försök i olika 
linjer av Stål och i Kungs och Petkus; isole
ringsgrupper i Kungs, Wasa Il, Petkus, Sangas
te och Toivo; isoleringsgrupper i Petkus x 
Stål, Petkus x Kungs och Stål x Kungs; isole
ringsgrupper ur en stor samkorsningsgrupp 
omfattande material från de sex fördubblings
linjerna utökat med den gamla samkorsnings
gruppen. Tetraploid Värneråg tillkom 1957. 
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Fram till sin pensionering 1968 ledde Mi.int
zing här omfattande familjeurval. 

Polyploidiförädling i råg har gett överras
kande goda resultat. Det tetraploida materia
let ger vidgat utrymme för att utnyttja hetero
sis och därmed öppna vägen till nya intres
santa landvinningar. 

Inavels råg 
Genetiska institutionens långvariga arbeten 
med inavelsmaterial i råg inleddes 1925, när 
Nilsson-Ehle lät individisolera 90 plantor ur 
en population av Svalöfs Stålråg. Enligt infor
mation från honom till Robert Lamm (1936) 
bestod den första inavelsgenerationen av 20 
1

1
-linjer, som gradvis tunnades ut vid den fort

satta inaveln. Efter 8 generationer av inavel 
var 7 av dessa linjer ännu vid liv, uppsplittra
de på ett antal sublinjer. Höjd, bestockning, 
frösättning efter isolation, morfologiska egen
skaper, groningsförmåga och klorofyllvarian
ter noterades och visade stark differentiering 
mellan de 71

1
-<lescendenserna, men även stor 

variation mellan olika sublinjer inom en de
scendens, medan sublinjerna själva kunde 
jämställas med rena linjer. 

!navelsmaterialet övertogs 1938 av Miint
zing och omfattade då något över 27 primära 
sublinjer. En tablå över de 711-<lescendenser
na med tillhörande sublinjer fanns ännu i mit
ten av 1960-talet tillgänglig på Genetiska insti
tutionen men har senare på okänt sätt gått för
lorad. Tablån visade emellertid inte var i de
scendensen besläktade sublinjer skiljts åt 
(Lundqvist, 1966). På olika sätt har de 7 11-<le
scendenserna hjälpligt kunnat rekonstrueras. 

En ytterligare uppsplittring, på sekundära 
sublinjer, företogs 1940. Materialet har där
efter vidmakthållits genom individisolation 
inom fältodlade parceller, i stort sett årligen 
fram till 1974, därefter sporadiskt i växthus. 
Under denna tid har 1 primär sublinje ej kun
nat vidmakthållas. Under 1990-talet har detta 
inavelsmaterial uppförökats i Genetiska in
stitutionens växthus, till inlagring i Nordiska 
Genbanken, Alnarp, som därmed i princip 
övertagit den fortsatta distributionen till even
tuella intressenter. Insamlade data är under 



bearbetning för dokumentation av linjernas 
olika egenskaper. 

Ett ca SO-årigt strikt självbefruktnings pro
gram i råg, med urval för vitalitet och hög 
självfertilitet, har lett till stark morfologisk 
differentiering med genomsnittligt hög nivå; 
men även de bästa linjerna är klart underlägs
na icke-inavlad Stålråg. Uppsplittrandet på 
sekundära sublinjer har åtföljts av en viss, 
fortsatt morfologisk differentiering. Inom vis
sa linjer sker fortfarande utklyvning av klo
rofylldefekta plantor (Muntzing, 1963 b). 

Materialet har kommit till användning, 
både i teoretiska studier (bl a Muntzing, 1943 
a, 1943 b, 1946; Lundqvist, 1966) och i praktis
ka sammanhang, exempelvis inom rågvete
förädlingen, också internationellt. Genbanken 
har åsatt detta material accessionsnumren 
130001-130109. De 7 11-descendenserna om
fattar (så långt man nu kan bedöma) linjerna 
130001- 130032; 130033-130040; 130041-
130060; 130061-130064; 130065-130094; 
130095-130105; och 130106-130109, respekti
ve (antalen av primära/sekundära sublinjer 
motsvarande 4/32; 2/8; 6/20; 1/4; 8/30; 4/11; 
och 1/4, respektive). 

lnavelsdegeneration och 
heterosis 
Också cytologiskt har inavelslinjerna av råg 
studerats. En genomsnittligt försämrad kro
mosomparning, ibland ledande till kraftigt 
störd meios, påvisades av Lamm (1936) och 
senare av Muntzing & Prakken (1941). Sterili
tet och svårigheter att driva inaveln vidare 
visade sig gå jämsides med en mer eller min
dre långt gående ned brytning av meiosmeka
nismen. Muntzing (1943 b, 1945) har framhål
lit, att uppnåendet av full konstans och ett 
stabilt inavelsminimum förutsätter en regel
bunden meios. Att, ännu efter ca 15 generatio
ner av inavel och stark selektion, många linjer 
fortfarande visade kraftiga meiosstörningar, 
gjorde det tydligt att degeneration efter in
avel, i varje fall hos råg, inte kan behandlas 
som ett rent mendelistiskt fenomen. 

Även hos icke-inavlad råg kunde konstate
ras cytologisk labilitet korrelerad med myck-

et växlande grad av pollenfertilitet och också 
med en växlande grad av fertilitet på hon
sidan (Muntzing & Prakken, 1941). Muntzing 
(1939, 1946) påvisade partiell pollensterilitet 
av olika grader hos plantor på ett rågfält. 
Muntzing & Prakken (1941) ansåg sådan ste
rilitet tyda på att den korsbefruktande popu
lationen innehöll mer eller mindre kraftiga 
kromosomstrukturella avvikelser, ledande till 
ännu kraftigare störningar efter inavel. Från 
omfattande egna erfarenheter såg Muntzing 
(1943 b, 1945) enbart belägg för dominans
teoriens riktighet, medan övriga teorier till 
förklaring av depressionsförloppet vid inavel 
framstod som rent hypotetiska och utan stöd 
av avgörande experimentella och cytologiska 
data. 

I omfattande studier med bl a korn och Ga
leops is fann Hagberg (1953), att heterosis 
förekommer också hos självbefruktare, både 
vilda och odlade, hos de senare i egenskaper 
som inte varit föremål för strikt positiv selek
tion i förädlingsarbetet. Heterosis var mer 
markerad inom allotetraploid Galeopsis än 
inom diploid Galeopsis. Autotetraploicler av 
korn gav å andra sidan samma grad av hete
rosis som motsvarande diploider. Hagberg 
pekade på betydelsen av att gensamverkan 
och genkomplementering får större möjlighe
ter, när antalet olika gener ökar, som fallet är 
redan hos en diploid F1• 

Lundqvist (1953, 1969) har senare studerat 
hur kromosomtalsfördubbling hos råg påver
kar depressionsförloppet vid inavel. Polyplo
iden homozygotiseras nämligen långsamma
re och vidgar möjligheterna till allelkombina
tioner. Jämförelsen mellan inavelsförloppen 
hos en diploid rågstam och dess tetraploida 
avläggare möjliggör därför en kritisk värde
ring av inavelsteorier som baserats på kon
troll antingen från cellkärnan eller från cyto
plasman. 

Data från sju egenskaper i de fyra första in
avelsgenerationerna efter successiv självbe
fruktning (11- I,i) i diploid och tetraploid Stålråg 
visade, att tetraploiclen hade ett mindre brant 
depressionsfall; att egenskaperna föll i likar
tad ordning; och att sammansatta egenskaper 
visade ett brantare fall än enklare egenskaper. 

93 



En effekt utövad av cytoplasman fann alltså 
inget stöd av data. Ett heterotiskt allelsam
spel av betydelse vid kvantitativ nedärvning 
gjordes däremot sannolikt, eftersom hos te
traploiden ett måttligt initialt depressionsfall 
tenderade att accelereras vid fortsatt inavel. 

Data från dessa elitpopulationer har utgått 
från selektivt möjligast jämförbara material, 
vilka alltså båda, oavsett sitt geninnehåll, strä
var mot sitt prestationstak. Strikt kontroll över 
genpool och genetiska jämviktstillstånd kan 
erhållas först om man utgår från homozygota 
diploida inavelslinjer och deras tetraploida 
avläggare. Lundqvist (1966) studerade kors
ningseffekt och depressionsförlopp vid inavel, 
utgående från ett set av 6 av de gamla inavels
linjerna av Stålråg, tetraploida derivat av 
dessa efter colchicinbehandling, och med alla 
möjliga kombinationer på diploid och tetra
ploid nivå mellan dessa linjer i FI' F2 och F1 x F 1 

(kombinationer av 4-linjetyp resp 3-linjetyp). 
Data från nio egenskaper visade att båda 

materialen hade heterosis i F1 och i alla egen
skaper; att F

1 
x F

1 
ledde till fortsatt heterosis 

hos tetraploiden; att depressionsfaUet i F2 var 
mycket större hos diploiden; och att depres
sionsfallet från 4-linjekombinationer över 3-
linjekombinationer ned till F2 var stort hos 
både diploiden och tetraploiden. Sambandet 
mellan heterozygotigrad och prestanda var 
lineärt hos diploiden. Hos tetraploiden var 
depressionsfallet större än den teoretiska 
heterozygotiminskningen. Ett heterotiskt al
lelsamspel gjordes återigen sannolikt, med 
antalet allela interaktioner dramatiskt ökande 
i 4-linjekombinationerna av F1 x F1• 

Apomixisforskning 
Apomixisforskningen har gamla anor inom 
elen svenska genetiken. Senare, vid slutet av 
1920-talet, på ärftlighetsinstitutionen i Svalöv, 
påbörjade Arne Miintzing och Åke Gustafs
son viktiga och stort upplagda undersökning
_ar av apomiktiska grupper. Med vildmaterial 
insamlat från olika håll och odlat i enhetlig 
miljö studerades morfologisk variation, kro
mosomtalsvariation, meios, pollenfertilitet 
och embryologi. Graden av apomixis och 
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apomixins genbakgrund studerades i kors
ningsanalyser, Miintzing (även senare, efter 
sin pensionering) bl a i släktet Poa, Gustafs
son framför allt inom familjerna Compositae 
och Rosaceae (i stort sett tom slutet av 1940-
talet). 

Gustafssons verksamhet på apomixisom
rådet utmynnade, via ett stort sammanfattan
de arbete över den europeiska Rubus-florans 
uppkomst (1943), i hans monumentala mono
grafi "Apomixis in higher plants", utkommen 
i tre delar 1946-47 och sammanfattande det 
dåtida vetandet på området. Första delen 
behandlar olika cellulära och kromosomala 
mekanismer för apomixis; andra delen är äg
nad olika teorier för uppkomsten av apomix
is, varvid även fysiologiska aspekter diskute
ras; tredje delen behandlar apomikternas 
ställning i naturen, hur nya biotyper inom 
apomiktiska släkten kan bildas, de apomiktis
ka arternas ålder och historia, och artproble
met överhuvudtaget. Helhetsbilden av data 
från växtgeografi, taxonomi, ekologi och ge
netik gör denna monografi till en grundläg
gande och banbrytande forskarinsats. 

Artur Håkansson gjorde omfattande em
bryologiska undersökningar inom Miintzings 
material av Poa och Potentilla (1943, 1946). 
Sven Asker har sedan slutet av 1950-talet, 
med Potentilla-material som modell, intensivt 
studerat sambanden mellan polyploidi, apo
mixis och sexualitet (Asker, 1971). I en nyligen 
utkommen monografi över apomixis inom 
växtriket har Asker tillsammans med Jerling 
(1992) bl a behandlat inducerad apomixis hos 
sexuella arter. Experimentell induktion av 
apomiktisk fröförökning, som ett medel att 
fixera heterosiseffekter hos hybridsorter, 
skulle innebära stora förändringar i växtför
ädlingens metodik och har alltmer blivit före
mål för växtförädlarnas intresse. 

Mutationsf orskning 
Bland Nilsson-Ehles teoretiska arbeten under 
Åkarpstiden må särskilt nämnas hans muta
tionsundersökningar. Han hade länge och 
framgångsrikt analyserat olika spontana mu
tationer i korn, havre och hexaploidvete 



när, 1927 och 1928, H. J. Muller och L. J. Stad
ler i bananfluga respektive olika växtmaterial 
klart påvisade, att röntgenstrålning inducerar 
mutationer. På den unge e o amanuensen Åke 
Gustafssons förslag inledde han och hans 
amanuens 1928 i Svalöv försök att inducera 
mutationer i korn för att på bästa sätt framkal
la och bedriva urval för högvitala mutanter. I 
fortsättningen arbetade man var för sig men 
parallellt, Gustafsson att börja med inom ärft
lighetsinstitutionen, efter 1938 inom Genetis
ka institutionens filial i Svalöv. Utsädesfören
ingen fann arbetsinriktningen lovande och 
övertog 1940 det ekonomiska ansvaret. År 
1948 införlivade Wallenbergstiftelsen muta
tionsarbetena med sitt forskningsprogram, 
och 1953, på uppmaning av Jordbrukets 
Forskningsråd, bildades "Gruppen för teore
tisk och tillämpad mutationsforskning", som 
fick rådgivande karaktär i fråga om muta
tionsarbeten understödda av rådet. Under 
hela denna tid fram till sin återkomst till Gene
tiska institutionen i Lund 1968 och senare 
fram till Svalövfilialens upphörande 1979, 
bedrev Gustafsson mutationsforskning där
städes, bl a med hjälp av den röntgenanlägg
ning som lundainstitutionen erhållit 1951. In
ternationellt var han den ledande auktorite
ten inom botanisk mutationsforskning. 

Gustafsson (194 7) konstaterade samman
fattande, att högavkastande mutanter är säll
synta, ca 1 på 700-800 inducerade typer, men 
att genom mutation en ren linje kan splittras 
upp i en ny linjemångfald baserad på en stom
me av ursprungslinjens värdefulla arvsanlag. 
Avkastningen i fröskörd, eller vegetativt, eller 
i båda avseendena kunde ökas; den ekologis
ka tillpassningen kunde förändras; nya ekoty
per kunde uppstå, med oförändrad, förkortad 
eller förlängd livscykel. Kromosombrott och 
kromosomala omlagringar var inget hinder 
för en oförändrad eller t o m stegrad avkast
ning (se Nybom, 1956). En unik kollektion av, 
till slut, ca 10 000 mutantgener har senare 
samlats, genetiskt och agronomiskt analyse
rade; några av dessa mutantgener finns nu i 
framgångsrika kornsorter (se Lundqvist, 
1992). Kollektionen utgör ovärderligt materi
al för undersökningar inom radiobiologi, gen-

ekologi, genfysiologi, ultrastrukturforskning, 
växtbiokemi och växtfysiologi, och för bioke
miskt-genetisk och molekylärbiologisk forsk
ning. Här skall särskilt nämnas analys av den 
fotoperiodiska och termoperiodiska toleran
sen hos inducerade tidighetsmutanter (Gus
tafsson et al., 1974). Kollektionen av mutanter 
är numera införlivad i den Nordiska Genban
ken, Alnarp. 

Självsterilitetsforskning 
Heterosisförädling kräver vittgående kontroll 
av det naturliga fortplantningssystemet hos 
växtmaterialet: självpollinering för kontroll 
och selektion av värdefulla recessiver; kors
pollinering för kontroll av produktionen av 
hybrider. 

Lundqvists studier i självsteril råg (1954, 
1956, 1957) påvisade en komplex och aber
rant typ av självsterilitetskontroll. Samma 
slags självinkompatibilitet påvisade han sena
re i andra diploida gräs, Festuca pratensis, 
Hordeum bulbosum och Dactylis aschersonia
na (1961, 1962, 1965). Gräsens självinkompa
tibilitet visade sig kontrolleras av två obero
ende nedärvda gener, S och Z, var och en med 
en multipel serie av alleler. De två loci samver
kar komplementärt på så sätt, att pollenet 
präglas autonomt, av sin egen genotyp, var
vid en ensam S,Z-identitet mellan pollenkorn 
och pistill är t illräcklig för inkompatibilitet. 
Däremot förblir pollenkornet helt funktions
dugligt, om identiteten träffar endast ettdera 
av cle två loci. I motsats till förhållandet när 
inkompatibiliteten kontrolleras av ett ensamt 
locus med liknande, gametofytisk, prägling av 
pollenet, störs gräsens inkompatibilitet ej av 
polyploidi; homozygoti i ettdera av S eller Z är 
en naturlig företeelse; och reciproka kombi
nationer kan därför utfalla olika, vilket Wei
marck (1968) använt som kriterium på kom
plex självinkompatibilitet vid studium av yt
terligare 7 gräsarter, diploida och polyploida. 

Detta system för inkompatibilitetskontroll 
genom två loci saknar dominans mellan alle
ler, och antalet specificiteter i populationen 
erhålles som produkten av de två serierna av 
inkompatibilitetsalleler. På diploid nivå inne-
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Figur 3. Geneticum i Lund i mitten av 1950-talet. 

bär detta en selektiv fördel i naturen på grund 
av en allmänt ökad korsningsfertilitet och en 
ökad säkerhet mot genförlust från populatio
nen. På kromosomtalsfördubblad nivå skulle 
däremot de två serierna av inkompatibilitets
alleler teoretiskt förväntas utöva ett starkt 
ogynnsamt inflytande på korsningsfertiliteten 
(Lundqvist, 1963). Tillpassningen till polyplo
id nivå för systemet med två loci måste därför 
vara av stor betydelse i naturen: ett stort an
tal polyploida gräsarter finns ju med bibehål
len självsterilitet. Sannolika evolutionära vä
gar för självinkompatibiliteten inom autoploi
da gräs har diskuterats (se Lundqvist, 1968). 
Att balansera effektiv korsningsfertilitet mot 
behovet av effektiv självinkompatibilitet för
utsätter ett komplext evolutionärt samspel 
omfattande antalet normala alleler vs mutant
alleler med förlorad aktivitet, vidare s k dou
ble reduction vs alloploidisering, och slut
ligen koppling vs oberoende nedärvning av 
de två loci. 

Mutationer med förlust av den gamla akti
viteten kan uppträda i ettdera eller båda av 
de två loci. Hos diploiden, men ej hos tetra
ploiden, blir sådana mutanta pollenkorn auto
matiskt selekterade vid självpollinering och 
ger upphov till självfertil avkomma. De gam
la inavelslinjerna av diploid Stålråg är sålun
da i princip helt självfertila (Lundqvist, 1958), 
och lämpliga korsningskombinationer mellan 
dessa linjer kan ge upphov till självsterila ut-
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klyvningsprodukter (Lundqvist, opubl.). Teo
retiskt skulle ett analogt förfarande vara tänk
bart för återsyntes av självsterilitet hos ett 
självbefruktande gräs, om detta en gång ut
vecklats från självsterila anfäder, och med 
ettdera av de två loci i mutant form_ 

En inträngande genetisk analys har Thore 
Denward (1963) ägnat den grundläggande 
men ännu olösta frågan om uppkomsten av 
nya, funktionella, alleler för kontroll av självin
kompatibilitet, här i rödklöverns gametofytis
ka system med ett locus. Hans slutsatser var, 
att detta locus får sitt fenotypiska uttryck-S
specificiteten - genom inflytande från modi
fierande gener som rekombinerats mer eller 
mindre oberoende av S-genen. Även om anta
let S-alleler vore litet, skulle klyvningen i den 
multifaktoriella genbakgrunden kunna upp
rätthålla det höga antal olika specificiteter 
som är livsviktigt för att främja hög korsferti
litet i populationen. 

Forskarutbildningen 
Vid Genetiska institutionen i Lund har genom
förts ett stort antal doktorsdisputationer med 
mycket nära anknytning till svensk växtföräd
ling. Under Herman Nilsson-Ehles professors
tid (1918-1938) disputerade 13 personer 
(Hans Rasmusson, Carl Hallqvist, Göte Tures
son, Carl Hammarlund, Olof Tedin, Gunnar 
Nilsson-Leissner, Karl Kristoffersson, Johan 
Rasmusson, Arne Mi.intzing, Joel Axelsson, 
Fredrik Nilsson, Åke Gustafsson och Albert 
Levan). De flesta av deras avhandlingar hade 
anknytning till växtförädlingsforskningen. 
Under åren 1938-1968 ventilerades 25 av
handlingar, under 1969-1974 16 och under 
1974-1985 11 avhandlingar. Många av dessa 
senare avhandlingar har också haft direkt an
knytning till svensk växtförädling. Även om 
detaljarbetet i de växtförädlingsanknutna un
dersökningarna utförts vid olika växtföräd
lingsinstitutioner, har undersökningarna aktu
aliserats, handletts och bedömts av institutio
nen. En del av dessa arbeten utfördes vid filia
len i Svalöv. Detta förhållande rådde fram till 
början av 1980-talet. 
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Verksamheten vid SLU och 
dess föregångare i Uppsala 

James Mac Key 

Institutionen för systematisk 
botanik och ärftlighetslära 
1932 organiserades Ultuna lantbruksinstitut 
om till en högskola. Botaniken delades upp på 
två institutioner, en för växtfysiologi samt en 
för systematisk botanik och ärftlighetslära. 
Den sistnämnda enheten fick sin första ut
formning, när dess chef Göte Turesson 1937 
började anlägga en genetisk trädgård. Huvud
syftet bakom denna var att belysa, hur varje 
ekologisk nisch successivt favoriserar de för 
den givna miljön bäst anpassade genotyper
na. Inom artgränserna skapar denna differen
tierande dynamik, vad Turesson (1922) själv 
betecknade som ekotyper. Denna upptäckt att 
klimat, jordmån, parasitism, konkurrens etc 
vaskar fram de bästa genkonstellationerna för 
en viss omgivning, förde fram intresset för lo
kala lantsorter. I Sverige har denna insikt varit 
betydelsefull främst för klöver och gräs. 

Själv skulle Turesson inte exploatera sin 
upptäckt direkt i växtförädlingssyfte. Till att 
börja med ärvdes i stället en stor del av både 
ideer och personal från den cytotaxonomiska 
lundaskolan, till vilken han själv hade hört. 
Återigen mer indirekt kan dock Axel Nygrens 
och senare Gunnar Almgårds studier sägas 
anknyta till växtförädlingsforskning. De analy
serade hybridisering över svaga artgränser, 
vilket ökade förståelse för tillkomst av vegeta
tiv förökning och apomixi. Kunskap kring bak
omliggande mekanismer är viktig, om man via 
fixerad heterozygoti vill skapa hybridutsäde. 
I sammanhanget kom Almgård in på elektro-

foretisk isozymanalys, något som snabbt väx
te i popularitet i och med införsel av växtför
ädlarrätt och därmed krav på ökad precision 
vid sortidentifikation. 

Inom artkorsningar liksom i andra samman
hang spelar uppkomst av polyploidi en viktig 
roll. När Turesson åren 1937-38 företog en in
samlingsresa till Nordamerika, bekantade han 
sig med nyheten att via colchicin, ett extrakt 
från liljeväxlen tidlösa, mer effektivt än förut 
kunna inducera kromosomfördubblingar. Ef
tersom polyploidi är ett vanligt evolutionssteg 
hos högre växter, tände Turesson omedelbart 
på reell exploatering av upptäckten. 

Genom en tidig start men framför allt ge
nom sitt sinne för artbildning kom Turesson 
att framstå som en av pionjärerna inom en 
snabbt uppblossande polyploidiförädling. 
Som en över åren mycket viktig samarbets
partner hämtades Hedda Nordenskiöld upp 
från Svalöfs kromosomavdelning. Vid institu
tionen kom kromosomfördubblingar i gång 
liksom på löpande band. Utom de numera 
klassiska växtslagen rova, rybs, kål, svartse
nap, vitsenap, oljerättika, rädisa och rättika 
gav de sig även på arter som timotej, korn, 
ärt, vicker, sojaböna, lin, sötväppling, gul och 
blå Iusern, persilja, spenat, smultron, lejon
gap och lövkoja. Mest omfattande och upp
märksammade blev dock arbeten med klöver, 
både röd-, alsike- och vitklöver (Norden
skiöld, 1949; Turesson, 1962). 

En viktig insats var insikten om att inte ha 
för snävt fördubblingsprogram. Det måste fin-

99 



nas en tillräckligt rik genetisk variation för att 
på den nya ploidinivån via en efterföljande 
korsningsförädling skapa genetisk balans. 
Detta gällde inte bara viktiga, ofta förstoran
de drag utan framför allt i fråga om att få 
meiosen, dvs köncellsproduktionen, att funge
ra. Denna insikt gjorde, att Turesson och 
Nordenskiöld blev bland de allra första, som 
fick fördubblingar marknadsförda. Svårighe
ter med fröskörd och rena besvikelser blev 
dock legio. Först senare fördes vid institutio
nen fram en mer systematisk bild av konse
kvenser i samband med kromosomfördubb
lingar (Mac Key, 1970). 

Även nästa stora metodologiska nyhet, 
mutationsförädlingen, kom så småningom 
upp på institutionens program. Den första li
centiat- respektive doktorsavhandlingen vid 
institutionen kom inte bara att belysa olika ra
dioaktiva strålningsfonners och cancerogena 
kemikaliers verkningssätt. Avhandlingarna 
kom även att klargöra samband mellan poly
ploidi och mutationstolerans samt öka förstå
elsen för vetets domestiseringsförlopp med 
konsekvens även för revidering av vetets tax
onomi (Mac Key, 1954). 

Under 1950-talet startades även andra till 
institutionen mer eller mindre helt kopplade 
mutationsprojekt. Havre blev genom Per Lun
din och potatis genom Aage Heiken och del-
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vis även Göran Ewertson nya objekt för muta
tionsstudier. Thorsten Hermelin valde det 
redan klassiska försöksobjektet korn för jäm
förelser mellan kronisk och akut gammabe
strålning. Även Börje Larsson valde kornet 
för sina ingående studier av glesaxiga korn
mutanter, avsedda som ett komplement till 
studierna i Svalöv kring tätaxiga motsvarighe
ter. Det gemensamma syftet var att belysa 
konsekvensen bakom multipel alleli och addi
tiv gensamverkan, d v s tillkomst av flera oli
ka alternativa genkonstruktioner inom sam
ma locus respektive uppkomst av flera loci 
med likverkande gener. 

Växtförädling blir ett självstän
digt universitetsämne 
År 1962 fick växtförädling en klart fastare sta
tus vid det som då hette lantbrukshögskolan. 
En professur i ämnet inrättades med James 
Mac Key som innehavare. Undervisningen i 
den systematiska botaniken fördes över till 
Uppsala universitet, och institutionen rekon
struerades att gälla genetik och växtförädling. 

Inriktningen på ren forskning skärptes. Me
todstudier med avsikt att effektivisera avkast
ningsförädlingen gavs delvis en helt ny inrikt
ning. Man kan dock skönja den turessonska 
ekotypläran bakom vissa doktorandprojekt. 

Figur 1. Fältförsök med 
höstvete vid Uppsala 
Genetikcentrum. I för
grunden ett omfattande 
försök med plantav· 
kommor ingående i för
ädlingsmetodologiska 
studier med självbe
fruktare. 



Figur 2. Hydroponisl? anläggning för lwntinuerlig mätning av skott- och rottillväxt med möjligheter att 
variera odlingsmedium och näringslösning. 

Thorstein Tomässon fann urval av gräs i be
fintliga betesmarker i långvarigt högt trim lika 
effektivt som avancerad korsningsförädling. I 
en externt utförd doktoranduppgift kunde Ulf 
Gyllenspetz för sockerbetor demonstrera, att 
optimal urvalseffekt erhålles för olika agrono
miska egenskaper i olika habitat, i detta fall 
försöksstationer spridda över hela Europa. 
Att decentralisera ett fortfarande samordnat 
urvalsprogram ger således uppenbara för
delar. Md Wahiduz Zaman och Md Ali Akbar 
lyckades rekonstruera raps till att även kunna 
blomma under Bangladeshs kortdagsvintrar. 
De alternerade sina urval mellan hemlandet 
och Sverige, dvs med en viss analogi med fö
regående projekt. 

Ett i huvudsak cytologiskt doktorandarbe
te utfördes av Gala! Youssef genom att han i 
ett egyptiskt vete framställde kompletta seri
er med en krosomsomarm (telosom) respek
tive hel kromosom (monosom) borttagen. 
Dessa serier samt två ävenledes kompletta 
substitutionsserier, där varje kromosompar 

ersatts med motsvarande från en svensk al
ternativt en rysk sort, användes för genetisk 
analys av bakningsegenskaper. 

Mac Key själv tog från Svalöf med sig ett ex
tensivt forskningsprogram över flera genera
tioner med syfte att utreda olika problem 
kring rationell korsningsförädling av självbe
fruktare (Figur 1). Hans avkastningsstudier 
kom dock alltmer in på vad som kan beteck
nas som produktionsbiologi. Vissa inducera
de mutationer hade avslöjat fasta korrelativa 
mönster i en plantas totala arkitektur och 
därmed konsekvenser för vegetativ respekti
ve generativ produktionspotential. Upptäck
ten av vinster i kärnskörd via dvärgformer av 
främst vete, ris och sorghum pockade även 
på förståelse. 

Förefintliga korrelativa element i tillväxt
mönstret avslöjades bl a genom att för strå
säd utnyttja en av docent Hans-Erik Nilsson 
konstruerad hydroponisk apparatur (Figur 
2). Den gav möjlighet för kontinuerlig och 
samtidig mätning av egenskaper relaterade 
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till både skott och rot. Andra jämförande art
studier baserade på defoliering, inducerad 
liggsäd, rotsystemets uppbyggnad m m ska
pade ett allt fastare grepp kring stråsädens 
avkastningsstruktur (Mac Key, 1984). Forsk
ningsinriktningen har fått internationell efter
följd även med andra växtslag, och begreppet 
ideotyp eller ekoideotyp präglades. 

Studier kring en växts specifika avkast
ningsstruktur är blott en väg att nå ökat utby
te. Odlingssäkerhet har i vårt nordliga land 
väl så stor betydelse. Regnigt skördeväder 
med groningskador som följd är ett exempel, 
där Nils Johansson i sitt doktorsarbete kon
centrerade sig på sökandet efter veten med 
tillräcklig groningshämning. Helga Ohlendorf 
satsade på en genetisk analys och effektivise
ring av symbiosmekanism bakom ärt och den 
kvävefixerande bakterien Rhizobium. En tred
je, i institutionens program viktig variant kan 
ses som rena motsatsen till denna positiva 
form av symbios, nämligen den att ta fram re
sistens mot olika former av parasiter. 

Den evolutionära relationen mellan värd
växt och parasit kan liknas vid ett schackspel 
med successiva drag och motdrag. Över tid 
uppstår på detta sätt koordinerade genetiska 
system som resultat av försvar kontra an
grepp. Med viss grov förenkling kan man tala 
om en ospecifik resistens, där värn respekti
ve undanflykt följda av nya kontradrag inte är 
absolut klart relaterade till varandra. Som 
motsats kan man då ställa s k rasspecifik re
sistens. En gen hos värdväxten och en gen 
hos parasiten svarar här lika specifikt mot 
varandra som lås och nyckel till en dörr, som 
man vill hålla stängd eller önskar öppna. 

Den rasspecifika resistensens höga preci
sion gör den bekvämare och för miljön okäns
ligare att hantera i ett växtförädlingsarbete. Å 
andra sidan bygger motdraget på enskilda 
gener, som lättare kan kringgås än om värn
och attacksystemen är mer komplext upp
byggda. 

Osäkerheten med rasspecifik resistens kan 
dock överbryggas genom en systematisk för
planering. En värdväxtgenotyp med endast 
en resistensgen kan utnyttjas för att påvisa 
förekomst av motsvarande virulensgen hos 
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parasiten. Genom att via upprepad återkors
ning överföra olika resistensgener i samma 
helt mottagliga gen bakgrund kan serier avs k 
isogena linjer framställas. Dessa kan sedan av 
växtpatologer användas för en exakt invente
ring och uppföljning av en parasitpopulations 
uppsättning och frekvens av virulensgener. 
Man kan förvänta sig både enkla och sam
mansatta raser eller patotyper av parasiten. 

Denna möjlighet att avslöja en viss parasit
populations angreppskapacitet ger växtföräd
laren upplysning, om hur resistensarbetet 
bör läggas upp. Ur samma serie av isogena 
linjer blir de resistensgener användbara, som 
parasitpopulationen inte har bredden att rå 
på. Man ser direkt, hur man behöver gardera 
sig. Ofta kan mer än en gen behövas för att 
täppa till. Man kan även avgöra, om man 
lämpligen bör lita till en viss ospecifik resis
tens som en ren försäkringsåtgärd. 

Ett mer än 30-årigt projekt har arbetat med 
att skapa förutsättningarna för detta effektiva 
sätt att utnyttja rasspecifik resistens. Projektet 
omfattar svartrost, brunrost, mjöldagg, stink
sot och cystnematod på såväl höst- som vår
vete, svartrost, kronrost, mjöldagg och cystne
matocl på havre samt mjöldagg, sköldfläckssju
ka och cystnematod på korn. Bredden och val 
av självbefruktande växtslag har varit viktiga 
för att man inte åter skulle hamna i förenkla
de generaliseringar. Relationerna inrymmer 
obligat, fakultativ och zoologisk parasitism, 
var och en med olika biokemisk bakgrund. De 
valda parasiterna representerar olika kromo
somtalsnivåer med olika anpassningskapaci
tet och olika reproduktionsmönster; för vissa 
inryms en cyklisk värdväxling med vad där
med följer av dubbla relationer. 

Förståelsen har ökat inte bara för olika vi
rulensstrategier mellan parasiter utan även 
för geografiskt betingade olikheter inom viss 
art (Mac Key, 1980). De isogena serierna som 
sådana har internationellt värde, men olika 
linjer blir avgörande i olika situationer. De 
finns nu spridda i alla världsdelar och moder
na genteknologer använder dem som utmärk
ta modellobjekt för att tränga djupare in i gen
ers byggnad och verkningssätt. 

Ju fler resistensgener som kan hittas, desto 



större chans att vid varje tillfälle ha en effek
tiv beredskap. Sökandet kan successivt effek
tiviseras, allteftersom antalet särskiljande iso
gena linjer ökar. Man utnyttjar den reciproka 
relationen och använder nu de redan färdiga, 
isogena linjerna för att sortera fram lämpliga 
testraser i jakten på nya resistensgener. Inter
nationell samverkan blir nödvändig, då man 
inte kan riskera att föra unika raser över na
turliga barriärer. Världssortiment tillgängliga 
i olika genbanker är en väg att leta sig fram, 
något som bl a Arne Wiberg har påbörjat och 
utfört som externt doktorsarbete med resi
stens i korn mot mjöldagg. 

Växtförädlingsforskningen vid 
Ultuna får ökade resurser 
Vid detta sökande efter nya, effektiva resi
stensgener var det logiskt att även vilja gå 
över artgränser. Denna väg gäller naturligtivs 
inte bara resistens utan lika mycket annan od
lingssäkerhet, kvalitetsförbättringar m m. Den 
snabba utvecklingen på det bioteknologiska 
området har erbjudit nästan oanade möjlig
heter. Dessa tillvaratogs också vid en markant 
upprustning. Sålunda växte ur institutionen 
för genetik och växtförädling under 1980-talet 
successivt upp flera mer fristående aktivite
ter. Växtförädlingen blev en egen institution 

uppdelad på Ultuna och Svalöv. Vid Ultuna 
etablerades en professur 1981 i asexuell växt
förädling. Innehavaren Magnhild Umaerus 
hade redan året innan knutits t ill institutio
nen. Detsamma gällde Kristina Glimelius, spe
cialist på cell-och vävnads odling. Hon fick sin 
särskilda professur 1989. I hög grad med bi
stånd från SJFR kunde med dr Lars Rask 1984 
av SLU ges en professur i cellforskning och så 
småningom också en egen institution. Sedan 
Uppsala universitets avdelning för genetik 
fått en markerat zoologisk inriktning och insti
tutionen för växtförädling även fått kulturväx
ternas genetik som ansvarsområde, ansågs 
det välbetänkt att omvandla SLU:s genetik
professur till en professur inriktad på moleky
lär genetik. Innehavare blev 1985 Tapio Palva, 
även han snart med en egen institution. 1990 
kunde den ursprungliga växtförädlingsprofes
suren nytillsättas med Arnulf Merker. Resur
ser vad avser lokaler och utrustning följde i 
förvånansvärt snabb takt inom den ursprung
liga turessonska trädgården (Figur 3). 

Expansionen vidgade metodiken väsentligt 
utan att därför radikalt ändra målsättningar
na. Strävan att på olika sätt skapa ett odlings
säkrare och ekonomiskt värdefullare utgångs
material för den praktiska växtförädlingen har 
förblivit huvudinriktningen. Häri ingår då am
bitionen att få fram effektivare urvalsmetoder. 

Figur 3. Uppsala Genetikcentrum, Ultuna. Ny-och tillbyggnader {954, 1970, 1976, 1991. 
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Ett överproducerande, svenskt jordbruk 
med ökad miljömedvetenhet behöver dessut
om radikala nyheter anpassade för nya an
vändningsområden. De första sådana projek
ten startades redan under 1970-talet. Hit hör 
bl a SLU:s pionjärsatsning på vissa trädarter 
som ren energigröda. Verksamheten leddes 
primärt av Gustaf Siren, som hade en profes
sur i skogsföryngring. Ansvaret övertogs 1984 
av forskningsledare Urban Cullberg med 
främst Ann Christin Rönnberg-Wästljung som 
medarbetare. Efter en första period omfattan
de artval och utvärdering av miljökrav har en 
bredare, mer systematisk växtförädling och 
målforskning koncentrerats till Salix vimina
lis. Insamling, kloning, framställning av inavla
de linjer, korsning inom och mellan arter, upp
repat urval, avkastningsförsök, nedärvnings
studier plus färdiga sorter karakteriserar i 
stort uppläggningen (Gullberg, 1993). 

Ett helt annorlunda projekt startades unge
fär samtidigt med avsikt att av rabarber ska
pa en jordbruksgröda. Den vanliga rabarbern 
kan ej ätas eller nyttjas obegränsat, då dess 
höga halt av oxalsyra orsakar njursten och 
andra olägenheter. Rabarber skördas tidigt, 
d v s under mindre bråda tider och kan odlas 
ända uppe vid polcirkeln. Produktionen kan 
nå 50.000 kg stjälkmassa per hektar och skörd 
kan lätt ske maskinellt. En nutritionsmässigt 
acceptabel rabarber borde därför kunna kon
kurrera väl med frukt och bär som råvara för 
mos-, sylt-, saft-, cider- och vintillverkning. 

Bo Libert sattes på doktoranduppgiften att 
söka få ner oxalsyrehalten. Efter omfattande 
analys- och provtagningsstudier över växtsä
songen kunde en genotypisk variation fast
ställas från 3 ner till 0,2 % oxalat per färskvikt. 
Denna radikala variation tyder på att oxalsy
ra inte är en absolut livsviktig metabolit utan 
snarast fungerar som en s k repellant, d v s ett 
ämne som gör, att parasiter och större djur 
inte ger sig på växten. Smaken visade sig 
knappast förändrad, då halten äppelsyra au
tomatiskt visade sig stiga med sjunkande ox
alsyrehalt. 

Vid sidan om strävan att få upp proteinhal
ten i trindsäd prövar Javier Tapia Rojas, om 
mer exotiska grödor som hirs och quinoa kan 
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introduceras i Sverige. Quinoan är en domes
tiserad, storvuxen målla från Sydamerika. 

Vid sitt tillträde tog Magnhild Umaerus 
snart upp en önskan att få fram lämpliga mel
langrödor, som skulle kunna absorbera ett 
annars läckande överskott av främst kväve i 
jorden efter skörd av en huvudgröda. Dr Else
Marie Karlsson-Strese fick uppgiften att inven
tera ett mycket stort och variabelt material. 
Det gällde främst att söka definiera de egen
skapskom binationer, som gör växtslag och 
sorter mest lämpliga som insådda fånggrö
dor. Nästa steg blev att bedriva ett urvalsar
bete i enlighet med vunna erfarenheter. Pro
jektet har övertagits av Ingrid Rydberg, som 
i sammanhanget dessutom fascinerats av 
möjligheten att göra cikoria till en ny industri
gröda. Cikoria håller en hög halt av inulin, en 
polysackarid främst uppbyggd av fruktos. 

Arnulf Merker och hans medarbetare Peter 
Nilsson kan sägas gå än mer radikalt tillväga. 
De vill försöka omvandla en vild växt till en 
kulturväxt, dvs starta domestiseringsproces
sen från början. Intresset har främst koncen
trerat sig till de korsblomstriga släktena Bar
barea (sommargyllen) och Lepidium (kras
sing). Avsikten är dels kvalitetsinriktad med 
syfte att få fram grödor med annorlunda fett
syresammansättning. Dels vill man finna olje
växter med ökad vinterhärdighet eller rent av 
ett tvåårigt eller perent växtsätt. Man kan 
även tänka sig anpassning för insådd i annan 
gröda, återigen för mindre risk till närings
läckage från våra åkerjordar. Vägen måste gå 
via naturligt urval på odlad och gödslad 
mark, elimination av dråsning, ojämn mog
nad, bättre styrd frögroning, ökad frövikt och 
skördeindex etc. Man får framför sig se vad 
som ovan benämndes en ideotyp och syste
matiskt via korsningar, mutationer och urval 
söka styra en dylik förvandlingsprocess. 
Även polyploidi kan bli aktuellt. 

Det får dock ses som ett åtminstone på 
kort sikt mer gripbart alternativ att via art
korsningar föra över nya egenskaper till re
dan etablerade kulturväxter. I de fall, där nä
ringsupplagringen i hybridfröet kollapsar, har 
odling av enbart embryodelen på artificiellt 
medium länge utnyttjats. Arnulf Merker ger 



här ett nytt exempel genom att på den vägen 
söka berika vetets arvsuppsättning. Så har 
han överfört åtminstone fyra kända gener för 
mjöldaggsresistens i råg till vete. I detta fall 
har rågvete med samma kromosomtal som 
vetet använts som s k bridging species. Som 
mottagare har han använt ett vete, som berö
vats en kromosomparningsreglerande gen 
och därför fått vete- och rågkromosomer att 
utbyta segment. I liknande projekt används 
vildväxande råg- och kvickrotsarter som do
natorer. Infrias förväntningarna finns redan 
fler vildarter på listan. 

Som ett led i sammanhanget kan man även 
se etiopiern Getachow Belays doktorand upp
gift. Hans hemland omfattar ett av vetets typ
rikaste gencentra. Material därifrån skall nu 
mer förutsättningslöst inventeras på värde
fulla gener. Med viss analogi har en av Umae
rus' doktorander, Antonio Rivera-Pena, stude
rat det ekologiska nätverk av relationer, som 
uppstått mellan bladmögel och olika potatis
arter i de båda organismernas mexikanska 
ursprungscentrum (Umaerus, 1994). 

Växtförädlingsforskning förs 
ner på cellnivå 
Som ovan redan antytts, finns det andra vägar 
att gå fram på än den sexuella. Med växter var 
det här i landet Tage Eriksson och hans fors
karteam vid Uppsala universitet, som tog de 
första stegen. De bidrog till en metodik att på 
cellnivå utföra vegetativ förökning (kloning), 
kromosomfördubblingar inklusive artkors
ningar och sedan därifrån driva fram fullvux
na plantor. Man kunde på så sätt gå förbi de 
artbarriärer, som under evolutionens gång 
byggts upp kring den sexuella reproduktio
nen (Waara och Glimelius, 1995). 

För att exploatera metoden på jordbruks
växter etablerades ett samarbete, som resul
terade i att Kristina Glimelius kom över till 
SLU. Hon kom snabbt igång med korsblomst
riga oljeväxter och ett team av doktorander. 
Eva Sundberg fick i uppgift att metodologiskt 
effektivisera somatisk hybridisering (Figur 4). 
Hennes forskning har på sätt och vis fortsatts 
av Johanna Forsberg, som använder markör-

gener för att hitta än mer förfinade metoder 
att genomföra artfrämmande genöverföring
ar till raps. Som donator använder hon den 
lågkromosomiga, genetiskt oerhört väl stu
derade backtraven (Arabidopsis thaliana) 
med dess olika, väl kända markörgener, som 
utnyttjas vid selektion av de partiella hybride
rna. 

Christina Dixelius var liksom Sundberg ti
digt inne på somatisk hybridisering men för 
att den vägen föra över resistens mot Phoma 
lingam till raps. För ändamålet utvecklade 
och fördjupar hon en urvalsteknik redan på 
cellnivå. Genom att identifiera, renodla och 
utsätta manipulerade celler för svampens 
toxin går det att särskilja mottagliga respekti
ve resistenta celler. 

Liksom vid sexuell artkorsning störs cell
delningen i en framställd hybrid särskilt, om 
sammanförda kromosomsatser är alltför 
främmande för varandra. Det blev åter en frå
ga om att styra en utstötningsprocess, efter
som det bara var resistensen hos donatorn, 
som Dixelius ville åt. Hon försökte därför 
minska barlasten genom att med röntgen 
skjuta sönder donators kromosomer före hy
bridiseringen. På så sätt nådde hon snabbare 
den önskade, riktade utgallringen. 

Ett mindre chansartat men också mer om
ständligt alternativ innebär att först med s k 
restriktionsenzymer klippa fri en önskad gen, 

Figur 4. Första steget vid s k somatisk hybridisering. 
En protoplast (cell frigjord från sina väggar) från var
dera två vitt skilda arter har fåtts att sammansmälta. 
I ena fallet har protop/aster tagits från ett vanligt blad 
(ljus), i andra fallet från ett blomblad (mörk) för att 
dessa relativt sällsynta fusioner lättare skall hittas . 
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mångfaldiga denna (PCR-metoden) och sedan 
söka överföra bara den. Detta kan åstadkom
mas på olika vägar. Per Bergman har prövat 
elektroporering. Det betyder, att man lägger 
på en elektrisk ström, som vidgar porer i cell
membranet. Mia Schröder studerar en annan 
teknik, där man låter en bakterie, Agrobacteri
um, efter nödvändig manipulation ombesörja, 
att genen förs in i mottagarens arvsmassa. 

Den möjliga vidden bakom artkorsning via 
somatisk hybridisering har belysts av Jan 
Fahleson och Marina Skarzynskaya genom 
produktion av på olika sätt upplagda dylika 
artkorsningar mellan raps och arter från helt 
andra underfamiljer inom Brassicaceae. Det 
praktiska målet med dessa satsningar syftar 
till att för olika användningsområden söka 
modifiera fettsyresammansättningen i raps
fröet. Här kommer Schröder in med sina 
transformationsstudier. 

Den somatiska hybridiseringen har något 
andra genetiska konsekvenser än den sexuel
la. I det senare fallet är det i stort sett bara cell
kärnan från pollenkornet, som förs in i äggcel
len, vilken däremot bidrager med både cellkär
na och övrigt cellinnehåll. Hit hör genetiskt 
material främst lokaliserat till kloroplaster, där 
fotosyntesen sker, och mitokondrier, där in
fångad energi lagras och distribueras. Dessa 
organeller får därför så gott som alltid en helt 
maternell nedärvning vid sexuell hybridise
ring. Vid en somatisk hybridisering kommer 
lika mycket av detta material från båda hållen. 
Det finns således möjligheter till omkombina
tion eller dominans respektive utstötning av 
ena föräldraartens uppsättning. Detta ger möj
ligheter att låta cellkärnan komma från en art 
och organellerna från en annan. En s k cybrid 
uppstår. 

Detta förhållande har utlöst behov av både 
grund- och målforskning i internationellt sam-

arbete, där bl a Per Bergman, Halkaud Kofer 
och Michel Hernould varit involverade. Flera 
studier har utmynnat i doktorsavhandlingar 
som från Gunilla Håkansson och Maria Land
gren liksom pågående sådana av Mattias Zet
terstrand och Jihong Liu. En praktisk applika
tion har varit framställning och ett bredare stu
dium av cytoplasmatisk hansterilitet (CMS) 
inom familjerna Solanaceae och Brassicacae. 

Möjligheterna att via modern genkartering 
följa geners, kromosomers och hela kromo
somsatsers evolutionära utveckling har lock
at Ulf Lagercrantz och Thomas Axelsson att 
söka studera detta förlopp inom Brassica och 
detta släktes föregångare, tex representerad 
av den ovannämnda backtraven. Duplikatio
ner både en och flera gånger, delvis en följd av 
en differentiering mellan dessa upprepningar, 
har inte oväntat visat sig vara en väsentlig 
ingrediens i evolutionsförloppet. Dessa pro
cesser är viktiga att förstå och känna till, när 
man som nu är på väg att göra inte bara släk
ten utan även hela familjer till genkällor för 
våra kulturväxter. 

I förädlingsteoretiska arbeten med potatis 
blev det logiskt för Magnhild Umaerus att 
applicera en speciell variant på de metoder, 
Tage Eriksson med sitt team lärt sig behärska. 
Dr Lars Johansson, vars forskningsområde 
förts vidare av Eva Calleberg, gav institutio
nen möjligheter att från enskilda pollenkorn 
föra fram fullvuxna plantor (Figur 5). Dessa 
plantor får i detta fall bara könscellens enkla 
uppsättning av kromosomer, blir alltså haplo
ider. Eftersom vår vanliga potatis har fyra pri
mära kromosomsatser, fick Umaerus därmed 
möjligheten att enkelt korsa dylik dihaploid 
potatis med lågkromosomiga arter, dvs med 
också två primära kromosomsatser ( di
ploider). Vid sidan 0m detta eleganta sätt att 
överföra värdefulla gener, kunde korsnings-, 

Figur 5. Haploidisering av potatis, där olika faser stimuleras med olika hormontillsatser och närings
substrat. (A) vanliga potatisblommor; (B) ungt embryo utvecklat från ett omoget pollenhorn; (C) ett 
embryo skjuter upp från enskilt pollenkorn i en ståndare; (D) mogna embryon; (E) direkt utveckling 
av ett plantan/ag från ett embryo utan passage via callusbildning; (F) utveckling av d:o efter passerad 
callusbildning; (G) kuvösliknande drivning av groddplantor härstammande från pollenkorn; (H) di
hap/oid planta från ett pollenkorn och planta från den tetraploida ursprungssorten; (!) blommor från 
kloner härstammande från enskilda pollenkom, några spontant kromosomfördubblade, andra inte. 
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urvals- och hybridförädling ske på en gene
tiskt enklare nivå, innan en kromosomför
dubbling åter förde upp produkterna till den 
vanliga potatisens tetraploidi. Genom interna
tionella engagemang föddes därmed också 
tanken på att framställa hybridfröutsäde av 
potatis. Vinsten skulle främst ligga i ett mer 
varaktigt alternativt för att skaffa virusfritt 
material i stället för via meristemförökning. 
Sorter skulle utan risk för virusspridning kun
na föras över nationsgränser. I samarbete 
med SLU:s institution för hortikulturell växt
förädling vid Balsgård har tekniken även ut
nyttjats på frukt- och bärväxter. 

Inom forskargruppen med oljeväxter arbe
tar Lilian Nehlin med en variant på temat. Pol
lenkorn fås att börja dela sig men används för 
rekombinatoriska syften redan som på konst
gjort medium odlade, små embryon. Enskil
da, värdefulla gener, massproducerade ge
nom PCR-metoden, skjuts med en s k partikel
kanon in i dessa embryon med hopp om att 
de skall bli inkorporerade i deras arvsmassa. 
I förväg har det visats, att dessa embryon re
dan efter 3-5 veckors odling avslöjar samma 
fettsyresammansättning som den man finner 
hos motsvarande vanligt frö. Biokemiska tek
niker kan således användas för urval redan på 
tidig embryonivå. 

Växtf örädlingsforskningen blir 
även molekulär genetik och 
biokemi 
Behovet av ett gediget kunskapsuppbyggan
de kring exploatering av modern genteknolo
gi inom växtförädling föranledde som sagt, att 
Lars Rask och Tapio Palva med så småning
om var sin institution kom med i samman
hanget. Även dessa båda enheter följer upp 
intresset för odlingssäkerhet och kvalitet. En 
forskargrupp under Palva försöker i detalj 
förstå en växts sätt att svara på en osmotisk 
stress. Det är således fråga om någon form av 
dehydrering orsakad av kyla, torka, hetta el
ler höga salthalter. Försöksobjekten har 
främst varit modellobjektet backtrav samt 
potatis. 
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Viola Lång och Kerstin Nordin har kon
centerat sig på urvalsmetodik i samband med 
kyla, Kjell-Ove Holmström och Einar Mäntylä 
i samband med torka och höga salthalter. Hur 
signaler från en annalkande stress löser ut 
växtens försvarsmekanismer har intresserat 
Pekka Heino, Kerstin Nordin, Maria Nylander 
och Tiina Vahala. Vilka gener, som i de olika 
formerna av stress är involverade, har mer 
hört till Marcela Baudos, Abul Mandals, Åke 
Olsons, Jan Svenssons och Björn Welins 
forskningsuppgifter. Tillsammans har grup
pen lyckats karakterisera bl a ett tjugotal in
tressanta härdighetsresponsiva gener från 
backtrav och köldtoleranta, vilda potatisar
ter. Undersökning av hur dessa gener kan ut
nyttjas transgent, d v s överförda till agrart 
mer intressanta former, pågår. Samarbete har 
skett dels med Umaerus och främst en av 
hennes medarbetare Ingileif Kristiansdottir, 
som utnyttjat mer konventionella urvalsme
toder, dels med Glimelius och hennes medar
betare Marie Nyman, som använt somatisk 
hybridisering och urval på cellnivå. 

Acklimatiseringen mot köld eller torka be
tyder, att vissa molekyler bildas, som kan be
vara vattenbalansen eller skydda cellens 
komponenter och processer vid en högre 
stressnivå. De fungerar somt ex salt, när man 
vill sänka fryspunkten i järnvägens spårväx
lar. Gener, som kontrollerar bildning av dessa 
s k osmosskyddare, kan ha en så enkel funk
tion som att bryta ner stärkelse till socker. De 
finns nästan överallt inom växtriket och har 
isolerats från bl a bakterier och jäst. Gruppen 
har lyckats visa, att sådana gener kan trans
gent överföras och ge klart ökad tolerans mot 
köld, torka och höga salthalter (Welin et al. 
1996). 

Även till Palvas andra större forsknings
projekt har flera forskare varit eller är knutna 
såsom Robert Andersson, Anders Eriksson, 
Diana Flego, Riika Keikinheimo, Cecilia Nor
man, Tuula Palva, Minna Pirhonen, lnes Por
ce de Leon, Hannu Saarilahti och Sabina Vi
da!. Syftet är här att söka förstå relationsme
kanisrnen bakom en fakultativ, mycket ospe
cifik parasitism. Som försöksobjekt har man 
valt Erwinia carotovora, som orsakar blötröta 



och stjälkbakterios hos ett antal viktiga växt
slag. Det har visat sig, att resistens t o m kan 
utlösas rent kemiskt som t ex med salicylsy
ra. I verkligheten frigörs varningssubstanser 
(elicitorer) från växtens cellväggar, när pato
genen med sin enzymarsenal söker tränga sig 
in. Hur detta i detalj går till samt vilka gener, 
som är inblandade, vill man veta. Med dessa 
kunskaper kan en effektivisering av försvars
mekanismen kanske byggas upp t ex genom 
genteknologisk manipulation. Skulle en sådan 
resistens dessutom visa sig brett användbar, 
skulle den transgent kunna överföras till an
dra av patogenen hotade växtslag. 

Samma strävan att gå på djupet ser man 
hos forskargrupperna inom cellforskning un
der Lars Rask. Som ett delvis analogt projekt 
till det senast relaterade framstår studier 
kring en viktig form av zoologisk parasitism 
på raps. Alla korsblomstriga växter innehåller 
olika former av svavelhaltiga, lågmolekylära 
s k glukosinolater. När djur tuggar sönder 
dessa växter, bringas glukosinolaterna i kon
takt med och bryts därmed ner av en grupp 
enzymer (myrosinaser), som också finns i 
växten. Därmed bildas tiocyanater, cyanater, 
nitriler och andra matsmältningsrubbande, 
giftiga substanser. Man får se hela systemet 
som ett brett försvars- och avskräckningsva
pen mot olika djur (Xue et al. 1996). Vissa, på 
korsblomstriga växtslag specialiserade insek
ter har lyckats utveckla förmåga till enzyma
tisk detoxifiering. De använder t om berörda 
ämnen som attraherande igenkänningssub
stanser. 

Framställning av närmast glukosinolatfri 
raps har därmed ändrat förutsättningarna för 
olika av dess skadegörare. Jiaping Xue, An
ders Falk, Marit Lehman och Jan Taipalensu 
har isolerat myrosinaser och generna bakom 
dem och studerat, var olika isoformer är ut
tryckta och upplagrade. Man försöker i raps 
stänga av olika gener för myrosinas samt för 
två proteiner, som binder till myrosinas. I 
samarbete med SLU:s insektsekologer som 
Barbara Ekbom samt Glimelius' forskargrupp 
vill man studera, hur detta påverkar olika 
rapsbesökande insekters beteende. Därmed 
förväntar man sig bättre anvisningar kring hur 

resistensförädling rationellt bör läggas upp. 
Som ett samarbete med Amylogene HG i 

Svalöv har Lars Rask satt igång en forskar
grupp bestående av Håkan Larsson, Bo Ek, 
Jamshid Khoshnoodi och Clas-Tomas Lars
son för att få ett ökat grepp kring det genetis
ka reglaget bakom potatisstärkelsens biosyn
tes och uppbyggnad. Syftet är att på olika sätt 
genteknologiskt kunna modifiera stärkelse
kvaliteten efter industriella önskningar. Vid 
sidan av ett tidigare i potatis känt och av 
Amylogene påverkat förgreningsenzym, som 
skiljer på amylosens och amylopektinets 
strukturer, har ytterligare ett sådant enzym 
isolerats i potatis. 

Ett generellt problem med alla dessa artifi
ciella överföringar av gener från främmande 
arter är, att många av dessa gener endast 
skall agera under differentieringen av eller i 
funktionen hos vissa organ. Detta sker genom 
något, som kan liknas vid en påslagnings-och 
avstängningsknapp. Genen har vad som kal
las en promotor. Det är viktigt, att från art till 
art överförda gener får en rätt fungerande 
promotor, ibland lika viktig som genen själv. 
Lars Rask har samlat forskare som Lars-Gö
ran Josefsson, Mats Ellerström, Kjell Stålberg 
och Inez Ezcurra för ett modellstudium av 
promotorn till en av det femton tal gener, som 
kodar för napin, ett Iagringsprotein hos raps. 
Dessa gener uttrycks endast i det mognande 
fröet. Den ifrågavarande promotorn har de
taljstuderats med avseende på uppbyggnad, 
dess olika delars funktioner, hur den aktive
ras (kan ske med abscisinsyra) och hur den 
kan överföras. Den har visat sig speciellt 
kraftfull och därför av intresse i samband 
med trans gena överföringar med syfte att mo
difiera fettsyresammansättningen främst i 
raps och då dess frön. 

Avslutning 
Som synes har den uppsalienska växtföräd
lingsforskningen varit i stadig tillväxt sedan 
1930-talet, då den blygsamt var inrangerad i 
ärftlighetslära. Särskilt under de senaste de
cennierna har det varit en sjudande aktivitet, 
som internationellt fått alltmer uppmärksam-
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het. Mycket av vad som skildrats verkar mer 
nutid än en historisk överblick men så är 
knappast fallet. Magnhild Umaerus' professur 
har efter hennes pensionering inte återbe
satts. Redan innan detta kommer i tryck, tor
de professorerna Lars Rask, Tapio Palva och 
Arnulf Merker plus flera av deras respektive 
medarbetare ha lämnat Uppsala Genetikcen
trum. En hård ekonomisk åtstramning kom
mer att med undantag för Salix begränsa verk
samheten till petriskålar och växthus. Allt ta
lar för att växtförädlingen vid Ultuna nått en 
glansperiod, som blir mycket svår att bevara. 
Mot denna bakgrund har det känts rätt att 
inte bara ge den sakliga redovisningen utan 
även ett persongalleri. 
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Verksamheten vid SLU i Svalöv 
Roland von Bothmer 

Under lång tid, från 1920-talet och framåt, 
fanns ett nära samarbete mellan den genetis
ka institutionen vid Lunds universitet och 
dåvarande Sveriges Utsädesförening (Lund
qvist, 1997) men detta samarbete minskade 
under 1960- och 1970-talen. I samband med 
uppdraget att utreda svensk växtförädlings 
framtida organisation fick Åke Gustafsson 
(I 978) också i uppgift att föreslå förändringar 
beträffande genetik och förädlingsinriktad 
växtforskning. Utredningen konstaterade att 
det fanns ett stort behov i landet att stärka 
denna forskning. Åke Gustafsson lade därför 
fram förslaget att en ny enhet skulle inrättas 
som skulle verka i nära samarbete med de 
svenska växtförädlingsföretagen. Tanken 
fanns att ett branschforskningsinstitut skulle 
bildas med en samfinansiering mellan staten 
och näringen, men denna ide skrinlades dock 
till förmån för en rent statlig universitetsinsti
tution. Den 9 maj 1979 tog riksdagen beslutet 
om förändringar till organisationen av den 
statliga delen av den svenska kommersiella 
växtförädlingen (bildandet av Svalöf AB ur 
Sveriges Utsädesförening, Kuylenstjerna 1997) 
och upprustningen av växtförädlingsforsk
ningen. Den 1 juli detta år tillträdde Arne Hag
berg, tidigare föreståndare för Sveriges Utsä
desförening, professuren i kulturväxternas 
genetik och förädling vid den nya institutio
nen. 

Vid riksdagsbeslutet framförde riksdagen 
som sin mening, att den nya institutionen 
borde förläggas till Svalöv framförallt för att 
underlätta behovet av fortlöpande kontakter 
med den praktiska växtförädlingen. Så blev 
också fallet. Institutionen fick de första åren 

provisoriska lokaler, men därefter har nya la
boratorielokaler och växthusanläggningar 
byggts upp. Den första byggnadsetappen blev 
klar 1982 och den fulla utbyggnaden med 
avancerade laboratorier och ett stort växthus
komplex invigdes av dåvarande jordbruksmi
nistern Mats Hellström 1990 (Fig. 1). Som kon
torslokaler fungerar idag två äldre villor, som 
tidigare utgjorde tjänstebostäder för Utsädes
föreningens personal. Under åren har en 
mycket avancerad teknisk utrustning inför
skaffats till institutionen, med bland annat 
elektronmikroskop, full molekylärgenetisk 
apparatur, sofistikerade klimatkammare och 
kväveanalysator. 

Den organisation som den nya institutio
nen blev anknuten till blev Sveriges Lant
bruksuniversitet (SLU). Redan tidigare fanns 
en växtförädlingsinstitution vid SLU i Ultuna 
(Mac Key, 1997) och det beslöts att Svalövs
och Ultunaenheterna skulle utgöra en institu
tion, men med decentraliserat ansvar och 
funktion. Svalövsenheten skulle fungera som 
en forsknings- och utvecklingsinstitution och 
bedriva forskarutbildning, medan Ultunaen
heten dessutom skulle ansvara för grundun
dervisningen inom agronomprogrammet. 

Institutionens organisation, 
verksamhet och personella 
utveckling 
Arne Hagberg fick möjligheten att utveckla 
institutionen efter sina egna ideer. Han be
tonade att den nya institutionen skulle kom
plettera och inte konkurrera med forskning 
och utveckling vid företagen. Sju forskargrup-
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Figur I. Invigningen av SLUs nya laboratorier i Svalöv 1990. Från vänster Anders Holmgrenjordbruks
departementet, re!Uor Mårten Carlsson SLU, professor Waheeb Heneen SLU Svalöv, jordbruksminister 
Mats Hellström, dolaorand Marie Mattsson SLU Svalöv och professor Roland von Bothmer SLU Svalöv. 
- Foto: Kerstin Brismar. 

per planerades och forskningsledare anställ
des. Två av grupperna utgjordes av cytoge
netik, Arne Hagbergs egen avdelning, och 
cellgenetik med Waheeb Heneen som förste 
forskningsledare; han fick även en professur 
i ämnet 1981. De övriga blev populationsge
netik med Bengt Olle Bengtsson (från 1985 
professor i genetik vid Lunds universitet), 
molekylärgenetik med Tomas Bryngelsson, 
resistensgenetik med Mats Gustafsson, som 
1995 fick en professur vid institutionen för 
växtskyddsvetenskap i Alnarp, produktions
fysiologi med Tomas Lundborg och repro
duktionsgenetik med Roland von Bothmer, 
som 1985 efterträdde Arne Hagberg som en 
av professorerna vid institutionen. 1986 an
ställdes Heiko Becker från Hohenheim i Tysk-
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land, som forskningsledare i populations
genetik med biometri. Han erhöll dock den 
prestigefyllda professuren i växtförädling i 
Göttingen 1994. Institutionens senaste till
skott blev forskningsledare Sten Stymne, 
som flyttade från Ultuna och tog med sin 
forskargrupp i biokemi. Förutom professorer 
och forskningsledare finns f n också 8 dispu
terade forskare som ingår i de olika forskar
grupperna. Totalt består personalen i dag av 
ca 40 personer. Institutionen har 25 registre
rade forskarstuderande, varav dock flera är s 
k externa doktorander. 

Tanken med strukturen vid institutionen 
var att den forskningsledande personalen 
skulle rekryteras från olika grunddiscipliner. 
Verksamheten skulle effektiviseras genom att 



de olika forskargrupperna samarbetar inom 
olika forskningsprojekt med utgångspunkt i 
olika tekniker och angreppssätt. 

Samarbete och utåtriktad verk
samhet 
För att uppnå en slagkraftig verksamhet vid 
institutionen har det från början varit klart att 
man måste etablera ett stort kontaktnät. En 
relativt liten institution med forskargrupper 
på vardera 5-8 personer, varje grupp med sin 
egen inriktning, löper fara att inte uppnå till
räckligt stor s k "kritisk massa", dvs varje 
grupp i sig är för liten och sårbar för att kun
na arbeta optimalt. Medvetandet om dessa 
risker har gjort att man arbetat efter andra 
koncept än som är vanligt för en universitets
institution. 

En av de viktigaste principerna har under 
institutionens verksamhetstid varit att ett 
nära samarbete skulle etableras med de tidi
gare tre och sedan 1993 två svenska växtför
ädlingsföretagen. Detta samarbete bedrives 
på flera oHka plan, bland annat i gemensam
ma forskningsprojekt, seminarieserier och 
symposier. Möten mellan företagsleclningen 
och forskningsledande personal vid institu
tionen sker regelbundet. Ett mycket fruktbart 
samarbete har etablerats via de adjungerade 
professorer som knutits till institutionen från 
Svalöf AB genom Arnulf Merker (adjungerad 
1987-1990), W Weibull AB genom Gunnar 
Svensson (som också representerade det nya 
företaget Svalöf Weibull AB fram till 1995) och 
Hilleshög AB genom Nils Olov Bosemark 
(1986-1988) och Bengt Bentzer (1990-). De
ras insatser i forskning, handledning och 
kursverksamhet har varit mycket betydelse
fulla. En nära kontakt med företagen är också 
att flera av företagens anställda är knutna till 
institutionen som externa doktorander (se 
nedan). 

Till nära samarbetspartners och därmed 
ingående i institutionens "kritiska massa" 
måste man räkna in forskarna och förädlarna 
vid företagen, med vilka institutionens perso
nal har dagliga kontakter i gemensamma pro
jekt eller andra former för samarbete. Således 

har två diskussionsfora bildats, Brassica
klubben och kärntruppen. Den förra samlar 
alla som är intresserade av problem i oljeväx
ter vid företagen och institutionen för regel
bundna träffar och den senare dem som är in
tresserade av stråsädeskontakter. Institutio
nens forskare har också byggt upp stora na
tionella och internationella kontaktnät. Ge
nom åren har gästforskare och forskarstude
rande från ett flertal länder (från alla konti
nenter) arbetat vid institutionen under kor
tare eller längre perioder. Som mest har 14 
nationaliteter varit representerade samtidigt 
vid SLU-institutionen i Svalöv. Bland de ut
ländska forskare, som återkommit i flera pe
rioder, är den indiske professorn N.C. Subrah
manyam. Samarbetet med honom gällde kro
mosomeliminationsmekanismen i korn (Sub
ral1manyam & Bothmer, 1987) samt moleky
lärgenetiska studier av inducerade kromo
somstrukturella mutationer i korn (Subrah
manyam et al. 1994). Flera stora, internatio
nella forskningsprojekt med speciellt europe
iska och amerikanska samarbetspartners har 
genomförts. 

Institutionen har varit huvudansvarig för 
eller deltagit i organisationen för flera s tora 
internationella symposier, bland annat 1st 
Nordic Cell and Tissue Culture Symposium 
(Frostavallen, 1984), 6th lntemational Barley 
Genetics Symposium (Helsingborg, 1991) och 
1st International Triticeae Symposium (Hel
singborg, 1991). 

Forskningsinriktning och val av 
problemställningar 
Från början valde man vid institutionen att 
arbeta med två växtslagsgrupper som modell
organismer, nämHgen korn och Brassica (raps 
och kål) med närbesläktade vilclarter. De är 
båda viktiga för det svenska jordbruket och är 
välutvecklade som modellsystem. Senare har 
också vete ingått som modellorganism. Många 
andra, både inhemska och utländska växt
slagsgrupper har också bearbetats inom olika 
projekt, t ex sockerbetor (i samarbete med 
Hilleshög AB), sockerrör (i samarbete med 
Kuba), durra (i samarbete med Zimbabwe) 
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och oljeväxten Guizotia (i samarbete med 
Etiopien). 

Under senare år har inriktningen på forsk
ningen varit föremål för många diskussioner. 
En liten, låt vara välutrustad och effektiv en
het kan inte konkurrera med stora, internatio
nella forskningsinstitutioner. Det beslöts där
för i början av 1990-talet att Svalövsenheten 
skulle koncentrera sina resurser inom tre 
områden, nämligen: 1. Genetiska resurser, 2. 
Biotisk och abiotisk stress samt 3. Grödornas 
kvalitet och utbyte. Inom dessa områden har 
institutionen stor kompetens och erfarenhet, 
och inom dessa tre nischer skall man försöka 
vara ledande. Valet av modellgrödor blir här
igenom också mer beroende av problemställ
ningen. Även om Brassica, korn och vete fort
farande är de viktigaste växtslagen har andra 
artgrupper tex grönsaker blivit föremål för 
forskning. Inom samtliga tre forskningsområ
den sker också ett nära samarbete med växt
förädlingsföretagen. 

Bevarande och utnyttjande av 
genetiska resurser 
Inom detta område studeras kriterier och 
metodik för konservering och långsiktig, bär
kraftig användning av genkällor. Inom flera 
växtgrupper som innehåller kulturväxter är 
den taxonomiska kunskapen mycket bristfäl
lig liksom kunskapen om släktskapen mellan 
kulturformen och olika vildformer. Sådana 
studier har bedrivits framgångsrikt vid insti
tutionen i Svalöv, speciellt inom kornsläktet, 
Hordeum, där en monografi har publicerats 
(Bothmer et al. 1995) och många släktskaps
studier genomförts med olika tekniker (se 
Bothmer et al. 1995, för referenser). De asia
tiska arterna av det stora släktet Elymus har 
behandlats taxonomiskt (Lu, 1993). Kålgrup
pen, Brassica oleracea, och närstående, 18-
kromosomiga arter har också bearbetats i en 
monografi (Snogerup et al., 1990). 

Genom arbetet med de vilda genresurser
na i Triticeae-gruppen (korn, vete, råg och 
närbesläktade vildarter) och Brassica blev 
man tidigt klar över vikten av att använda ori
ginalmaterial i undersökningarna. Världsvida 
insamlingar av Triticeae-arter har företagits 
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under alla år, och institutionen har nu värl
dens största ex situ samling av dessa arter ( ca 
6 000 accessioner) och fungerar nu som en 
genbank. Principiella problemställningar för 
insamling samt ex och in situ bevarande har 
behandlats i flera publikationer (se Bothmer 
& Seberg, 1995). Genetisk diversitet som ut
gångspunkt för bevarande har studerats ingå
ende i t ex Brassica (Lanner-Herrera et al. 
1996). 

Pre-breeding är ett prioriterat område för 
institutionens forskning och utveckling. Det 
utgör mellansteget mellan materialet i gen
banker och de praktiska, kommersiella föräd
lings programmen. Bland annat har ett stort, 
mångårigt projekt genomförts som syftar till 
att överföra nya resistenskällor till korn från 
exotiskt material, d v s utländska lantsorter 
och vildformen av korn, Hordeum vulgare ssp. 
spontaneum. Institutionen har ansvaret för 
materialet, ett stort återkorsningsprogram 
och datahanteringen, medan Svalöf Weibull 
AB (tidigare de båda företagen tillsammans) 
har genomfört resistenstestema (Lehmann & 
Bothmer, 1988). 

Stress 
Växter kan påverkas av två typer av stress, 
biotisk och abiotisk. Den förstnämnda orsa
kas av olika sjukdomsalstrare och skadegöra
re, t ex svampar, bakterier och insekter. Abio
tisk stress orsakas av yttre faktorer såsom 
hög salthalt i jorden, torka, kyla etc. Även om 
de grundläggande faktorerna har olika ur
sprung är växternas biokemiska och fysiolo
giska reaktioner ofta likartade. Man kan såle
des studera olika former av stress med likar
tad metodik. Här sker ett nära samarbete 
mellan institutionens forskargrupper för mo
lekylärbiologi, produktionsfysiologi och resi
stensgenetik. 

Speciellt har interaktionen mellan korn och 
kommjöldagg studerats ingående. Ett tiotal 
proteiner, s k patogenesrelaterade (PR) prote
iner, som är involverade i resistensreaktio
nen, har upprenats och motsvarande gener, 
cDNA-kloner, har isolerats (Bryngelsson & 
Collinge, 1992). Dessa proteiner har mycket 
speciella biokemiska egenskaper och före-



kommer i en mängd likartade former. De har 
alla antibiotisk effekt på sjukdomsalstrande 
svampar. Gruppen har studerat när och var 
dessa proteiner bildas vid in okulering av korn 
med olika patogen. Dessutom har i samarbe
te med Svalöf Weibull AB två gener transfor
merats in i raps och morot med syftet att för
bättra den naturliga resistensen. 

Vad beträffar den abiotiska stressen har 
man koncentrerat sig på faktorer som påver
kar växtens upptag av kväve samt effekter av 
tungmetaller, speciellt kadmium. Denna är en 
starkt toxisk tungmetall som tas upp av väx
tens rotsystem och transporteras vidare till 
skottet inklusive kärnan. Vid användning av 
växter till livsmedel utgör kadmiuminnehållet 
ett problem, speciellt bland cerealierna där 
vete har en relativt hög halt kadmium i kär
nan. Särskilt studeras mekanismerna bakom 
den genetiska variationen i kadmiumhalt hos 
vete. En rad fysiologiska och biokemiska pro
cesser är involverade, från upptag och trans
port i rot och skott till inlagring i kärnan 
(Lundborg, 1994). Även aluminiumstress har 
studerats. 

Kvalitet och utbyte 
I takt med att samhällets krav har ändrats 
betonas kvalitetsaspekternas betydelse i pro
dukterna samt en bibehållen hög avkastning 
med begränsade odlingsinsatser. Utveckling
en av gentekniken i växter öppnar möjligheter 
att erhålla helt nya produktkvaliteter vilka 
inte är möjliga att åstadkomma med konven
tionell förädling. Institutionen har valt två 
huvudområden, proteiner och fetter. 

Kvalitetsaspekter på protein- och stärkel
seinnehållet i cerealier har studerats i flera 
projekt och undersökningar kring skördekva
litet och kopplingen till näringstillgången har 
resulterat i tre avhandlingar (Stenram, 1990; 
Johansson, 1995, i vete och Mattsson, 1992, i 
korn). Sambanden mellan å ena sidan abiotis
ka miljöfaktorer och växtens näringstillgång 
och å andra sidan proteininlagring och prote
insammansättning i olika genotyper av vete 
är f n ett prioriterat forskningsområde, liksom 
även kopplingen mellan specifika protein
grupper i kärnan och bakningskvalitet. De 

strukturella skillnaderna mellan olika kvalite
ter studeras i vete, korn och rågvete även 
med hjälp av elektronmikroskopi (Heneen et 
al., 1987, Figur 2). 

OlikaBrassica-arter har under åren varit en 
väsentlig del av institutionens verksamhets
område. Bland annat har nedärvningen av 
gulfröighet i raps (Chen, 1989) samt avkast
ningsparametrarnas relationer till kvalitetsas
pekter undersökts (Engqvist, 1993). 

Ett brett upplagt forskningsprogram avse
ende oljekvalitet, vilket kombinerar biokemi, 
molekylärbiologi och växtförädling, bedrivs i 
nära samverkan med Svalöf Weibull AB. Pro
jektet syftar till att med genteknik skapa helt 
nya fettkvaliteter i raps och andra oljeväxter, 
"skräddarsydda" för olika tekniska använd
ningsområden såsom smörjmedel, lacker och 
plaster (Stymne, 1995). Dessa oljor kommer 
att mer framgångsrikt än dagens vegetabilis
ka oljor kunna konkurrera med mineraloljeba
serade produkter och därmed betydligt öka 
den totala marknaden för jordbruksproduk
ter samtidigt som fossila råvaror ersätts med 
biobaserade, miljövänligare alternativ. 

Forskarutbildningen 
Redan från starten har institutionen betonat 
vikten av en god forskarutbildning. Den första 
disputationen i Svalöv ägde rum 1985 (Negas
sa, 1985) och speciellt under 1990-talet har 
examinationsfrekvensen varit hög. 1983 inför
de SLU återigen licentiatexamen och ett fler
tal studerande har funnit att detta har varit en 
bra form för studier, speciellt för att avsluta 
vissa forskningsprojekt. Även en internatio
nell mastersexamen har införts. Fram till och 
med juni 1996 har institutionen haft 17 dispu
tationer, 9 licentiatexamina och en mastersex
amen (se litteraturförteckningen). 

Flera av institutionens forskarstuderande 
är anställda vid växtförädlingsföretagen och 
i de flesta fall arbetar de med problemställ
ningar som är väsentliga också för den dag
liga gärningen som förädlare. Förhållandet 
med dessa externa doktorander är bra beträf
fande kontakten mellan universitet och nä
ringsliv, men situationen ställer stora krav på 
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Figur 2. Tvärsnitt av vetekärnor (sorten Holme) i olika förstoringar fotograferade i svepelektronmikro
skop. Studien ingick i projektet kvalitetsaspekter i cereafier. I bild c syns runda stärkelsekorn inbädda
de i proteinmatrix. - Foto: Kerstin Brismar. 
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den studerande. Det är inte alltid lätt att kom
binera ett heltidsarbete med forskarstudier 
och familj . 

Många områden har behandlats i licentiat
och doktorsavhandlingarna, speciellt inom de 
av institutionen prioriterade områdena, men 
också inom andra fält har avhandlingar lagts 
fram. Resistensproblematik har bearbetats i 
ärtor (Stegmark, 1992), potatis (Olsson, 1989), 
korn (Negassa, 1985; Liljeroth, 1990), vete 
(Kristiansson, 1995) och oljeväxter (Gröntoft, 
1988). Hit kan också hänföras en studie över 
släktskap mellan olika svamparter (Paulsson, 
1988). Olika aspekter inom genetiska resurser 
har belysts i korn (fhörn, 1992; Brooks, 1992; 
Andersson, 1993; Hintum, 1994), vete (Claes
son, 1996) och Elymus (Lu, 1993). Kvalitetsas
pekter har behandlats i vete (Stenram, 1990; 
Johansson, 1995), raps (Bengtsson, 1985; 
Chen, 1989; Cheng, 1995) och kom (Mattsson, 
1992). Genetiska problemställningar i korn har 
varit viktiga i institutionens verksamhet och 
avhandlingar har lagts fram beträffande re
kombination (Säll, 1989) och mutationer 
(Lundqvist, 1992). Andra förädlingsrelaterade 
undersökningar har gjorts i raps (Engqvist, 
1993) och sockerbeta (Sadhegian 1993). Cell
och vävnadsodlingsrelaterade studier har 
också presenterats i raps (Jarl, 1988; Rosen, 
1993; Vamling, 1994). 

Institutionen ordnar regelbundet dokto
randkurser i olika ämnen och deltar årligen i 
de nordiska doktorandkurserna i växtföräd
ling, som alternerar mellan de nordiska län
derna. Under de senaste tre åren är dessa 
öppna också för deltagare från de Baltiska 
länderna. Svalövsinstitutionen har stått som 
värd för dessa kurser tre gånger (1982 med 
ämnet Kromosommanipulering i växtföräd
ling), 1988 (Artkorsningar och ploidimanipu
lation i växtförädlingen) och 1993 (Resistens
förädling mot patogena svampar). 

Utvecklingen av verksamheten 
i Svalöv 
Under 1990-talet pågår en process att föränd
ra SLU, vilket även påverkar Svalövsenheten. 
Från att tidigare ha varit en enhet som kon-

centrerats kring forskning, utveckling och 
forskarutbildning har institutionen nu delvis 
fått andra uppgifter, nämligen att deltaga i 
grundutbildningen. Sedan 1993 har institutio
nen ansvaret för undervisningen i genetik och 
växtförädling inom hortonom-programmet i 
Alnarp och har utvecklat flera påbyggnads
kurser inom ämnesområdet (t ex Växtföräd
ling med molekylärbiologi och Kulturväxter
nas domesticering, utveckling och förädling). 
Planer finns att även deltaga i andra utbild
ningsprogram. 

Under 1990-talet har SLU fått kraftigt ned
skurna statsanslag. Detta har också drabbat 
Svalövsinstitutionen vilket resulterat i något 
minskad personalstyrka. Professuren i cellge
netik är indragen och kommer inte att återbe
sättas när nuvarande innehavaren, Waheeb 
Heneen, pensioneras 1997. Dock har forskar
na vid institutionen haft framgång med exter
na anslag från forskningsråd, de statliga stif
telserna och andra källor. Ungefär hälften av 
budgeten utgöres av dessa externa medel. 

Beslutet att förlägga en universitetsinstitu
tion i nära kontakt med kommersiella företag 
ansågs vid grundandet som mycket framsynt 
och institutionens forskare har också visat att 
man kan förena rollerna som opartiska sam
arbetare mellan olika företag med högklassig 
grund- och tillämpad forskning. Dock tog 
SLU:s styrelse 1995 beslutet att institutionen 
skall förflyttas till Alnarps campusområde, 
detta för att förstärka den vetenskapliga mil
jön här. Några ekonomiska besparingseffekter 
för universitetet kommer en flyttning inte att 
ge. I juni 1996 har dock flyttningsbeslutet 
ännu inte realiserats. 
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Gamla lantsorter 
- utnyttjande och bevarande 

Gösta Olsson 

Under 1800-talet dominerades åkern i ännu 
högre grad än i dag av stråsädesodlingen. 
Foder till djuren hämtades till största delen 
från den naturliga ängen. Av stråsäd odlades 
mest gamla sorter, som använts länge inom 
bygden. Det är dessa sorter, som brukar kal
las lantsorter. Men de var inte, som dagens 
sorter av vete, korn och havre, enhetliga och 
konstanta, utan blandningar av många olika 
typer. 

Från 1860-talet ökade intresset för utsädets 
beskaffenhet. Detta medförde bland annat att 
man införde utländska sorter såsom Square
headvete, Chevalierkorn och Propsteierhavre 
för odling här. Dessa sorter kunde ha högre 
avkastning än de svenska lantsorterna men 
också vara behäftade med vissa brister. Squ
areheadvetet hade hög avkastningsförmåga 
och bra stråstyrka men dålig vinterhärdighet 
och tydligt sämre bakningskvalitet än lant
vetena. Även om dessa sorter var relativt en
hetliga, då de togs in till odling här, blev de 
snart starkt uppblandade (Widen, 1891). 

Föreståndaren för Kemiska stationen i Kal
mar, fil dr Albert Atterberg, gjorde omfattan
de insamlingar och undersökningar av lant
sorter av havre och korn såväl i Sverige som 
i andra länder (Atterberg, 1889, 1891, 1899). 
Då växtförädlingsarbetet påbörjades vid Sve
riges Utsädesförening koncentrerades detta 
under de första 15-20 åren framför allt på 
vete, korn, havre och baljväxter. Uppgiften 
var att framställa enhetligare och högre av
kastande sorter. För dessa arbeten var de 

gamla lantsorterna och de senare införda ut
ländska sorterna det viktigaste utgångsmate
rialet. Kärnprover insändes direkt från odlare 
eller genom konsulenter till Sveriges Utsädes
förening. Intressant material kunde också till
varatagas vid de årligen återkommande fröut
ställningarna och vid resor. Särskilt givande 
var de insamlingar, som företogs av Pehr Bo
lin (1896) i södra Sverige, av Hjalmar Nilsson 
i Dalarna och av Åke Åkerman i sydvästra 
Småland. Det insamlade materialet utsåddes 
och bearbetades i Svalöv av skickliga syste
matiker, och lantsorternas heterogenitet 
framstod mycket tydligt för dem. Hjalmar 
Nilsson var också länge av den bestämda 
uppfattningen, att det fanns tillräcklig varia
tion i det ovannämnda materialet för växtför
ädlingens behov (Nilsson, 1896). 

Stråsäd och baljväxter 
Vete 
Redan i början av 1880-talet hade det engel
ska Squareheadvetet en relativt stor utbred
ning i sydvästra Skåne. Detta framgår av 
lanclshövdingeberättelsen för Malmöhus län 
1881-1885, där det står att "Squarehead-hve
tet visat sig vara mycket gifvande, i allmänhet 
lemnande en tredjedel högre afkastning än de 
vanliga hvetesorterna. Dess odling har därför 
spridt sig rätt betydligt, och som inga stränga 
vintrar under de senare åren inträffat, har det 
ej bortfruset" (citerat efter Lägnert 1949, s. 
127). I mellersta Sverige, där Squareheadve-
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tets vinterhärdighet var helt otillfredsställan
de, höll sig lantsorterna kvar mycket längre. 
Enligt Lägnert (1949 s. 220-221) var 1907 det 
allmännast odlade vetet mellan Västerås och 
Enköping "det gamla uppsvenska ludna, som 
led under rostens härjningar". I Åkers härad 
började de första förädlade sorterna odlas 
1908. Dessförinnan hade endast det gamla 
lantvetet förekommit, därför att en kvarn i 
Stockholm betalade tilläggspris för den va
ran. Alltså en bekräftelse på lantvetets bättre 
kvalitet. Inom andra socknar i Västmanland 
och Uppland skedde inte övergången från lant
vete ti!Lförädlade sorter förrän 1915-1920. 

De gamla lantvetesorterna hade låg pro
duktionsförmåga och dålig stråstyrka samt 
var känsliga för gulrost, stråknäckare och ve
temygga (Åkerman, 1948). De gav betydligt 
lägre skörd än Squareheadvetet. I de tidigas
te förädlingsarbetena var det därför urval i 
detta och det skotska Shiriffvetet, som resul
terade i nya sorter (SUF:s T., 1936 s. 338). En
dast ett par rena urval i lantvete marknadsför
des i början av 1900-talet. Det värdefullaste av 
dessa var Svalöfs renodlade Sammetsvete ur 
uppländskt lantvete. Sorten fick en rätt be
gränsad odling, men den har prövats i avkast
ningsförsök i Svalöv sedan 1890 (Åkerman, 

1948) och under långa årsserier även vid Ut
sädesföreningens filialer. 

Lantvetena hade emellertid tydliga förde
lar i sin bättre vinterhärdighet, högre gluten
halt och bättre bakningsförmåga. De kom där
för att flitigt utnyttjas i korsningsarbetet. Ett 
klassiskt förädlingsmål var länge att kombine
ra det engelska vetets höga avkastning och 
stråstyrka med lantvetets goda vinterhärdig
het och bättre bakningsegenskaper. 

När man fick möjlighet att välja efter bak
ningskvalitet gjorde man på 1920- och 1930-
talen nya urval i lantveten för att tillvarataga 
linjer med speciellt goda kvalitetsegenskaper. 
Som exempel på sådana linjer kan nämnas Sv 
28/1056 ur ett halländskt lantvete och Sv 36/ 
175 ur ett lantvete från Västergötland. Förut
om en utmärkt bakningskvalitet hade dessa 
linjer även en relativt hög avkastning (Åker
man, 1948). Även om lantsorterna generellt 
hade låg avkastning gick det alltså att ur dem 
välja linjer med betydligt högre avkastnings
förmåga. 

Lantsorterna av vårvete omfattade huvud
sakligen två typer, en med borstlösa eller en
dast svagt borstiga, bruna eller vita ax och en 
med bruna, borstiga ax. Den förstnämnda 
odlades bl a i Halland och den senare i Dalar-

Figur 1. Vinterhärdighetens stora betydelse belystes mycket tydligt i höstveteförsöken i Svalöv 1946-
1947. Lantsorter och korsningar med dessa klarade sig bra medan många utländslw sorter frös bort 
(Äkerman, 1948). 
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na (Åkerman, 1951). Nilsson-Ehle (1917 s. 73) 
skriver "att de tidiga landtvårhvetena trots 
små ax, svagstråighet, mottaglighet för gul
rost och relativt ringa afkastningsförmåga 
dock vissa år komma lika högt eller t o m hö
gre i afkastning än förädlade sorter som Kol
ben och V årpärl". Detta är särskilt fallet under 
kalla, sena år och beror tydligen på lantsor
ternas tidigare mognad. I en lång försöksserie 
omfattande åren 1908-1949 har halländskt 
lantvete i Svalöv gett något högre skörd än 
Svalöfs Kolben (Åkerman, 1951). 

Pedigreeurval i lantvete har gjorts "utan att 
dock något annat framsteg än större likfor
mighet därmed åstadkoms" (Nilsson-Ehle, 
1917 s. 72). Däremot har man lyckats utnytt
ja vårvetets kvalitetsegenskaper genom kors
ningar. Ett exempel härpå är Svalöfs Diamant 
vårvete uppdraget ur en korsning mellan Kol
ben och det halländska Steninge lantvetet. 

Här måste också sägas något om ett par an
dra vetearter. Studier av avtryck av sädeskär
nor i gamla lerkärl har visat, att då man under 
stenåldern började bedriva jordbruk i Sve
rige, var enkornsvetet (Triticum monococ
cum) det mest odlade sädesslaget. I slutet av 
stenåldern ersattes detta av emmervete (Tr. 
dicoccum). Under brons- och järnåldern un
danträngdes dessa i första hand av korn och 
brödvete (Tr. aestivum)). Enligt litteraturupp
gifter från 1700- och 1800-talen höll sig emel
lertid odlingen av enkornsvete kvar på Got
land. Hjelmqvist (1963) kunde redovisa 22 
odlingsplatser för enkornsvete från slutet av 
1800-talet och detta sekel. På några platser 
förekom odling av enkornsvete ännu på 1950-
talet och kanske ännu senare. Under samma 
period förekom odling av emmervete på fyra 
platser. Det är möjligt-även om det naturligt
vis inte går att bevisa- att dessa båda vetear
ter har hållit sig kvar i odling på Gotland ända 
sedan stenåldern. Härtill kan ha bidragit de
ras tolerans mot torra odlingsförhållanden 
och resistens mot sot. 

Även av det primitiva, hexaploida spelt
vetet (Tr. spelta) fanns odlingar på Gotland 
ännu på 1920-talet. På gården Kaupungs i 
Ardre socken hittade man så sent som 1965 en 
veteodling, avsedd för hemmabruk och sådd 

Figur 2. Från vänster till höger ax au lantsorterna 
Da!avåruete och Hallandsvåruete samt de föräd
lade sorterna Progressvårvete och Atleuåruete 
(Åkerman, 1951). 

med länge använt eget utsäde, bestående av 
en blandning av enkornsvete, emmervete , 
speltvete och vanligt brödvete (Hjelmqvist, 
1966). För växtförädlingsarbetet har dessa pri
mitiva arter dock inte haft någon betydelse. 

Korn 
De första kornförsöken i Svalöv omfattande 
åren 1886-1892 redovisades av Hjalmar Nils
son 1893. Försöken innehöll dels nyare till 
Sverige införda sorter och dels gamla lantsor
ter. Till den förstnämnda gruppen kan räknas 
Chevalierkorn, av vilket prövades inte mindre 
än 20 stammar, som visade skilja sig endast 
till namnet, samt Hanna-, Printice-och Plyma
gekorn. Urval i dessa sorter resulterade 
snabbt i egna sorter. 

Av inhemska lantsorter prövades både två
rads- och sexradskorn. Av de tvåradiga stam
marna var lantkorn från Gotland av störst in
tresse. Här hade man en stam, som "sedan 
långliga tider odlats på samma gotlänska 
gård, hvarifrån vi direkt förskaffat oss den
samma" (Nilsson, 1893 s.171). I försöken visa
de detta material hög avkastningsförmåga 
och bra stråstyrka. Men materialet var hete
rogent och Nilsson (s. 190) skriver: "De rika 
löften, som här sålunda föreligga, kunna dock 
tyvärr ej utan vidare göras till godo för prak
tiken. Först blir nämligen att afgöra, hvilken 
eller hvilka af de många egendomliga typer, 
som här finns blandade, i främsta rummet 
bidragit till denna ovanliga avkastning". Ur 
detta material erhölls Gutekornet (Allmänna 
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Svenska Utsädesaktiebolagets katalog, 1901), 
som dock inte marknadsfördes mer än åren 
1901-1908. Ett annat urval ur gotländskt lant
korn gav upphov till den värdefulla sorten 
Svalöfs Gullkorn, som marknadsfördes 1913-
1950. Tedin (1913 s. 27) skriver att den "upp
drogs enligt pedigreemetoden redan för 16 år 
sedan ur ett prof typrent nutans-B, som god
hetsfullt ställts till Utsädesföreningens förfo
gande af Dr. Albert Atterberg i Kalmar, och 
som af honom utsorterats ur gammalt Got
landskorn". 

Genom linjeurval i lantsorter av sexrads
korn har flera sorter erhållits nämligen Sva
löfs Vegakorn ur norrländskt lantkorn (mark
nadsfört 1920-1950), Svalöfs Briokorn ur 
skånskt sexradskorn (1924-1952), Svalöfs Do
rekorn ur en jämtländsk lantsort (1932-1947) 
och Svalöfs Stellakorn ur en lantsort från Boll
näs (1935-1962). 

I en reseskildring från en resa i södra och 
mellersta Sverige 1895 ger Pehr Bolin, som då 
var kornförädlare vid Sveriges Utsädesför
ening och senare överassistent vid Centralan
stalten för försöksväsendet på jordbruksom
rådet, en översikt över det clå odlade materi
alet av korn. Han gjorde även insamlingar av 
intressant material, och han säger "att jag 
kunde hemföra en ej ringa samling af företrä
desvis kom, hafre och hösthvete-former" (Bo
lin, 1896 s. 211). 

Beträffande odlingsmaterialet skriver han: 
"De kornsorter, som odlas hos oss i de södra 
och mellersta provinserna äro hufvudsakli
gen vanligt sexradigt, gammalt tvåradigt, Che
valier- samt Plymagekorn. Med undantag af i 
Skåne, hvarest under senare åren särskildt de 
från Danmark införda sorterna Printicekorn 
och Gold Thorpe-korn fått en ej ringa utbred
ning, torde inom våra kornodlande provinser 
endast mera tillfälligtvis andra sorter än cle 
ofvan anförda förekomma i större kultur" (Bo
lin, 1896 s. 213). 

Det sexradiga kornet dominerade odlingen 
på småländska höglandet. Då odlingarna här 
låg isolerade och främmande sorter sällan 
infördes, representerar det sexradiga kornet 
"ett af de mest sortrena, dvs ensartade säd
ena inom vårt land". 
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"I de provinser, der sexradigt korn ej odlas 
i större utsträckning, torde det gamla tvåradi
ga kornet ännu vara förherrskande. Särskilt 
på Gotland och Öland utgör detta ett mycket 
vigtigt säde, och det torde också derstädes 
vara att finna i sin ursprungligaste gestalt" 
(Bolin, 1896 s. 215-216). 

"Chevalierkornet, som under de senare 
åren fått en ganska stor spridning i synnerhet 
inom södra och mellersta provinserna, är så
som bekant ursprungligen kommit från Eng
land. - Hvad afkastningsförmågan beträffar, 
torde de flesta 'landtkornsformerna' och Che
valierkornet vara ungefär likvärda. Deremot 
är jag böjd för att tro, att Chevalierkornet ej 
står sig så väl mot torka som flertalet öfriga 
former af vanligt tvåradigt korn" (Bolin, 1896 
s. 220-221). Som maltkorn ansågs Chevalier 
utmärka sig av en finare kvalitet än det svens
ka lantkornet, men detta kan bero på större 
enhetlighet. 

"Plymagekornet odlas hufvudsakligen i de 
bördigare provinserna, inom andra trakter 
nästan uteslutande på mossjord, för hvilken 
jordmån det som bekant på grund af sin 
styfstråighet lämpar sig bättre än öfriga hos 
oss kända kornsorter" (Bolin, 1896 s. 222). 

Bolin är helt övertygad om att den form
rikedom, som man har i lantsorterna, beror 
på spontana korsningar mellan olika former. 

Havre 
Havre är som kulturväxt betydligt yngre än 
vete och korn, och den allmänt vedertagna 
uppfattningen är, att den först uppträdde som 
ogräs i dessa. Detta var förhållandet ute i Eu
ropa ungefär vid tidpunkten för Kristi födelse. 
Det är därför anmärkningsvärt, att Axel Ulan
der, som var föreståndare för Sveriges Ut
sädesförenings filial i Luleå 1906-1919, påträf
fade havre som ogräs i Norrbottenskorn 
(Granhall, 1938). Enligt undersökningar av 
Åke Åkerman är dessa havreformer av ut
präglad ogräskaraktär och av synnerligen 
primitiv typ med en utpräglad skörhet hos 
strået vid mognaden. Ur en korsning mellan 
denna ogräshavre och Orion Il uppdrogs den 
tidiga Samehavren (Åkerman, 1951). 



Figur 3 . Havreförsök i Svalöv 1984. Till vänster i främre raden Lanthavre från Älvsborgs län, Seger och 
Guldregn Il. I andra sängen ligger till vänster stråstyva, nyare sorter. Lanthavren och Seger ligger här 
till höger. Det äldre materialets sämre strås/yrka framgår myc/~et tydligt. 

Betydande insamlingar och beskrivningar 
av lanthavre har gjorts av Atterberg (1889, 
1891) och av Sveriges Utsädesförening (Gran
hall, 1938). 

Atterberg (1891) ger följande översikt över 
det under 1880-talet odlade havrematerialet 
(citerat från Granhall, 1938 s. 67): 

"Sverige kan indelas i två havredistrikt, 
nämligen vithavre- och svarthavreområdet. 
Svarthavredistriktet upptager södra Sveriges 
östsida samt landskapen kring Mälaren. Vit
havredistriktet omfattar Sveriges sydända 
samt västsidan, böjer sig därefter över mot 
östkusten och innefattar området mellan Gäv
le och Sundsvall. Norr om Sundsvall och i Jämt
land mognar ej havren varje år och inhemska 
havrevarieteter stå där knappast att finna, 
trots att havre odlas ända upp till Torneå. 

I vithavreområdet var tidigare den Nordis
ka vithavren förhärskande, här och där upp
blandad med Spethavre och Spetskornhavre. 
Numera undantränges elen allt mera av den 
från söder kommande Probsteierhavren, som 
nu är den förhärskande i de sydligare landska
pen. Längre mot norr, i Värmland, Dalarna 
och Hälsingland, odlas jämte den domineran
de Nordiska vithavren även tidigt mognande 
Kubbhavre. 

I svarthavreområdet är den av mig Svensk 
svarthavre benämnda havrevariationen den 
förhärskande. Dock är överallt och särskilt i 
söder den Svarta plymhavren allmänt ut
bredd. På kalkön Öland finnes en speciell, 
brunkornig Spethavre". 

Granhall (1938) indelar de inhemska popu
lationerna av vithavre i följande huvudtyper, 
vilka väsentligen överensstämmer med de av 
Atterberg angivna: Nordisk vithavre, Got
landshavre och Spethavre. Av gamla svarta 
lantsorter särskiljes Mellansvensk risphavre, 
Ölandshavre och Nordskandinavisk svarthav
re. Vid insamlingarna tillvaratogs också ett 
antal utländska, mer eller mindre förädlade 
sorter, som odlades här nämligen Probsteier
och Ligowoliknande stammar samt Svart 
plymhavre även kallad Svart tatarisk plym 
eller skotsk plymhavre. 

Det har varit svårt att i det inhemska hav
rematerialet finna odlingsvärda nya sorter. 
Endast två sådana har marknadsförts, Svalöfs 
Förädlade Oalahavre ur tidig Nordisk vithav
re (1913-1919) och Svalöfs Fyrishavre ur en 
mellansvensk svarthavrestam (Roslagshav
re) (1911-1921). 

Däremot gick det lätt att erhålla praktiskt 
värdefulla sorter ur de från Tyskland och Dan-
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Figur 4. Kärnprover från fyra plantor ur Små
tandshavre av vilka a är Ligowolik (ovan) och 
från fyra plantor ur Bolmshavre (nedan). Av de 
senare ära grå, b vit, c svart och d gul (Granhal/, 
1938). 
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mark införda Probsteierpopulationerna, vilka 
ägde stora företräden i fråga om såväl avkast
ningsförmåga som kärnkvalitet. Exempel på 
värdefulla sådana sorter är Guldregn och Seger 
ur Miltonhavren, som är en Probsteierform. 

Granhall undersökte också biotypvariatio
nen inom följande tre prover av Nordisk vit
havre: 

J. Ett prov från gården Ödmundetorp, Näs
hult, Jönköpings län. Erhållet 1925. 

2. Ett prov från Östra Mörk, Lommelanda, 
Göteborgs och Bohuslän. Erhållet 1927 och 
odlat på gården under flera generationer. 

3. Ett prov från Tisselberga, Dalsland. Er
hållet 1929. 

Proverna såddes ut i Svalöv. Ett stort antal 
plantor togs ut slumpvis och såddes som lin
jer för närmare undersökningar. Resultaten 
sammanfattas i tabell 1. 

Tabell 1. Antal funna biotyper i tre lantsorter av 
havre (Granhall, 1938). 

Population Antal undersökta Antal funna 
linjer biotyper 

Smålandshavre 536 136 
Bohushavre 635 137 
Dalslandshavre 434 120 

Men Granhall påpekar, att en fullständiga
re analys troligen hade avslöjat ett större an
tal biotyper. Kanske är alla linjerna olika. 

Ur praktisk växtförädlingssynpunkt är det 
värt att omnämna, att Bohus- och Dalslands
havren skadades betydligt mindre av fritfluga 
än Guldregn och Seger (Granhall, 1938). Även 
i undersökningar av Cunliffe har två svenska 
lanthavresorter, Sommarhavre från Gotland 
och Spethavre från Småland, visat god resi
stens mot fritfluga ( citerat från Granhall, 
1938). 

Det förelåg även skillnader i känslighet för 
manganbrist. En linje ur Smålandshavre och 
två ur Bohushavre var praktiskt taget oskada
de, då det övriga materialet var svårt skadat. 
Också den bruna Ölandshavren har relativt god 
resistens mot gråfläcksjuka (Granhall, 1938). 



Råg 
Ljung (1944 s. 308) skriver: "Då Utsädesför
eningen år 1901 började sina rågförädlings
arbeten, odlades i vårt land huvudsakligen 
oförädlade lantsorter av råg, exempelvis Öst
göta Gråråg, Wasaråg och liknande, samt vis
sa tyska sorter, såsom Probsteier och Zeelän
der, ävensom den danska sorten Bretagner. 
Därjämte hade tillkommit ett par förädlade 
sorter: Schlanstedter och Petkuser, båda er
hållna från Tyskland. Den sistnämnda av 
dessa hade både vid försök och i större od
lingar givit goda resultat. Det var därför natur
ligt, att man då rågförädlingsarbetet upptogs 
redan från början gjorde urval i denna sort". 
Petkuserrågen har fått mycket stor betydelse 
för svensk rågförädling och rågodling. 

Urval har även gjorts i lantrågsmaterial, 
men här är det endast urvalet i den finska Wa
sarågen, som lett fram till de marknadsförda 
sorterna Förädlad Wasa I (1918-1932) och 
Wasa Il (1929-1949). 

Ärter och vicker 
Ärter och vicker är gamla kulturväxter i Sve
rige. Förädlingsarbetet, som byggde på gam
la lantsorter och nyare utländskt material, 
togs också upp redan under Sveriges Utsä
desförenings första år. 
Åkerberg (1951) särskiljer följande typer av 

lantsorter av ärter: Den nordskandinaviska 
gråärten, som var småfröig, relativt sen och 
ansågs som den ursprungliga åkerärten i 
Skandinavien. Exempel härpå är Jämtländsk 
gråärt, Bredånger, Skedom, Rättviksärt m fl. 
Storfröiga gråärter som tex vanlig gråärt och 
Hyringa ärten. Gula ärter som t ex Östgöta gul 
och Holgersson ärt. Grönfröiga ärter som Öst
göta gröna, Fyris gröna och Balingsta. 

Av de olika lokalsorterna är framför allt de 
nordsvenska starkt modifierade genom miljö
selektion i blandsorter inom landet. 

De sorter, som marknadsfördes av ärter 
under de första åren, var urval i utländskt ma
terial. Senare har genom urval ur en stam av 
jämtlandsärter från Ragunda erhållits Svalöfs 
Bottnia gråärt (1934-1949) och genom urval 
ur en stam från Born i Rättviks socken Svalöfs 
Malmärt (1941-1948) (Torsell, 1941). Ur en 

korsning mellan Svalöfs Kapital II och en lin
je ur en gammal östgötaärt har erhållits både 
Gyllenärt och Torsdagsärt. 

Av vicker valdes tidigt en linje ur vanlig 
svensk sötvicker och marknadsfördes som 
Svalöfs förädlade sötvicker. Denna har varit 
marknadsförd 1900-1972. 

Vallväxter 
Rödklöver 
Inte förrän i slutet av 1700-talet torde rödklö
verodling ha förekommit i nämnvärd omfatt
ning i södra och mellersta Sverige, och röd
klöver blev inte allmänt odlad inom detta 
område förrän i mitten av 1800-talet. I Norr
land förekom rödklöver i odling i början av 
1800-talet, men den blev inte allmänt spridd 
förrän på 1880- och 1890-talen (Nilsson, 1934; 
Åkerberg &Julen, 1946; Julen, 1955). 

Odlingen av rödklöver byggde på vid olika 
tillfällen och från olika platser framför allt i 
mellersta och östra Europa infört frö. De in
förda utsädes partierna omfattade både tidigt 
(schlesiskt) och medelsent - sent material 
med varierande odlingsvärde. Tidighetstypen 
bestämmes av kravet på dagslängd för att 
blomma. Sen klöver är anpassad till längre 
dag än tidigklövern (Julen, 1977). Den införda 
klövern var populationer, som vid odling i 
Sverige selekterades efter inom de aktuella 
odlingsområdena rådande förhållandena. 
Sorterna har optimal avkastning inom sina 
anpassningsområden. 

I enstaka fall anses även vild, svensk röd
klöver, som är mycket tidig, ha givit upphov 
till odlat material. Så uppger Nilsson (1934) 
att t ex Österselsstammen, som han erhållit 
från hemmansägare 0. Westin, Östersel, Bjär
sta, Västernorrland, har uppdragits ur vild 
rödklöver redan så tidigt som år 1847. 

Av ekonomiska skäl producerade man ofta 
själv utsäde av den klöver man odlade. Förut
om att man slapp köpa nytt utsäde fick detta 
även en inverkan på klöverns odlingsvärde. 
Klöver är helt korsbefruktande, och om ett 
klöverparti odlas år efter år på samma gård 
eller inom ett begränsat område, kommer det 
att ske en selektion i materialet, så att detta 
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blir bättre anpassat till det aktuella odling
sområdet. Detta kan gälla vinterhärdighet, 
utvecklingsrytm eller sjukdomsresistens. 
Däremot torde korsningar med vild, svensk 
rödklöver inte ha spelat någon nämnvärd roll 
för denna anpassning av materialet (Åkerberg 
&Julen, 1946). 

De lokala stammarna har odlats olika länge 
inom sina områden. Witte (1913 s. 56) anger, 
att "några af mig försöksodlade stammar från 
Kronobergs län (nämligen de sk Lönnstorps
Skärsmo- och Brandtåsa-stammarna), hvilka 
äro de tidigaste svenska senklöfverstammar 
jag känner, med säkerhet odlats på respektive 
gårdar i mer än 75 år, hvilket är ungefär sam
ma tidrymd, som uppgifves, att vissa mycket 
'sena' senklöfverstammar odlats i Västergöt
land". Detta visar att en relativ tidighet kan 
bibehållas även vid långvarig odling i Sverige. 
Avde avTorsell (1931) redovisade lokalstam
marna är Härvsta odlad sedan 1870, Östra 
Karaby sedan 1880 och Ultuna sedan 1905 på 
sina respektive stamgårdar. Under extrema 
odlingsbetingelser kan anpassningen av od
lingsmaterialet ske relativt snabbt. Åkerberg, 
Grönberg och Wessen (1943) visade, att en 

Figur 5. Stamförsök med rödklöver vid Sveriges 
Utsädesförenings Ultunafilial år 1946, första årets 
vall. Till vänster mellansvensk stam med fullgott 
bestånd; till höger sydsvensk stam med starkt ut
tunnat bestånd (Åkerberget al., 1947). 
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blott treårig efterodling tydligt ändrade mate
rialets odlingsegenskaper. 

I början av 1900-talet hade man ett stort an
tal mer eller mindre avkastningsrika men 
dock till svenska förhållanden anpassade röd
klöverstammar. Då det var lättare att fröodla 
rödklöver i Centraleuropa än i Sverige, togs 
det emellertid kontinuerligt också in nytt ut
ländskt frö, som t om såldes som svensk röd
klöver (Bolin, 1911). Detta försämrade natur
ligtvis rödklöverns odlingssäkerhet. 

Under perioden 1918-1943 utfördes av frö
odlingsföreningar och hushållningssällskap 
samt vid Sveriges Utsädesförening och dess 
filia ler en omfattande provning av lokala 
stammar av rödklöver (Torsell, 1931; Åker
berg & Julen, 1946) . I den senare uppsatsen 
redovisas försök med 106 lokalstammar för
delade över hela landet. Dessa arbeten resul
terade i att de för olika områden bäst anpas
sade stammarna registrerades, och som kon
servatgårdar utvaldes de gårdar, där respek
tive stam odlats länge. De stammar, som regist
rerades 1946, var Karaby (Skåne), Sörby-Okna 
(Östergötland), Hassle Säby (Västergötland), 
Ultuna (Uppland), Norra Edsberg (Värmland), 
Litt. S och Litt. L (Gävleborgs län), Offer (Ånger
manland) och Kusträsk (Norrbottens län). 

Lokalstammarna har varit ett synnerligen 
värdefullt utgångsmaterial för svensk rödklö
verförädling (forsen, 1931; Åkerberg &Julen, 
1946). 

Timotej 
Timotej förekommer vild i nästan hela Europa 
och på många platser i Nordamerika. Den 
började odlas där under första hälften av 
1 700-talet av en person - eventuellt två - som 
hette Timothy i förnamn (Witte, 1915). Detta 
har gett växten dess namn. 1 Sverige har timo
tej förekommit vild på ängar, dikeskanter m fl 
platser, och fröet till de första direkta odling
arna under 1 700-talet insamlades med all sä
kerhet från vilda timotejbestånd (Sylven, 
1930). I början av 1800-talet odlades timotej 
tillsammans med rödklöver i anlagda vallar 
på många platser (Witte, 1915). 

"Till utgångsmaterial för timotejförädling
en på Svalöf utvaldes under de första åren 



(1905-1908) på dikes- och vägkanter, på ängar, 
betesmarker och artificiella vaJlar i olika delar 
af södra och mellersta Sverige ett rätt stort 
antal individ" (Witte, 1915 s. 33). Vid Weibulls
holm och i Hammenhög arbetade man på 
samma sätt (Undenäs, 1945), och många av 
våra bästa timotejsorter härstammar från in
samlat, vilt material (se avsnittet om vallväxt
förädling). 

Även i timotej har det differentierats ut lo
kalt anpassade stammar. Det norrländska 
odlingsmaterial, som var utgångsmaterial för 
Bottnia timotej, hade en utpräglad resistens 
mot utvintringssvampar såsom Sclerotinia 
borealis och Typhula graminum. Men timote
jen är inte lika dagslängdskänslig som rödklö
vern och därför är inte lokalstammarna av ti
motej lika utpräglade som hos klövern. 

Lantsorternas bevarande 
Tyvärr har de allra flesta av de gamla lokal
stammarna gått förlorade i samband med att 
de ersattes av högre avkastande sorter. Även 
om det, såsom tidigare påpekats, gjorts en hel 
del insamlingar av lantsorter, kom dessa sä
kerligen endast att omfatta en liten del av den 
totala variationen. Men även bevarandet av 
de insamlade lantsorterna blev mycket olika 
beroende på de enskilda förädlarnas intresse 
för detta material. Hjalmar Nilsson ansåg att 
lantsorterna var en oändlig guldgruva att ösa 
ur för förädlarna. Men också Åke Åkerman 
var mycket intresserad av de gamla lantsor
terna. Han insåg betydelsen av att bevara så 
mycket som möjligt av materialet, och vart 
tredje eller fjärde år utsåddes förökningar av 
de gamla sorterna, för att de inte skulle förlo
ra sin grobarhet. Inom andra växtslag har be
varandet fungerat sämre. Enlig Fröier (1951) 
har man inte lyckats bevara ett enda skånskt 
lantkorn av tvåradstyp. 

1979 bildades den Nordiska Genbanken 
med uppgift att bevara och dokumentera den 
genetiska variationen hos Nordens kulturväx
ter. Ett viktigt material att taga hand om var 
härvid gamla lantsorter samt äldre förädlade 
sorter. lnsändandet av gammalt material från 
växtförädlingsföretagen är emellertid ännu 

inte helt genomfört. Genbanken har t ex 24 
kollekt av svenska lantsorter av havre men 
endast 6 av svenskt vårkorn, 4 av höstvete och 
2 av vårvete. Av vete finns emellertid även 22 
höstformer och 14 vårformer bevarade på Sva
löf Weibull AB. Genbanken har också prover av 
enkornsvete och emmervete från Gotland. Av 
rödklöver har genbanken däremot 57 kollekt. 

Härtill kommer att allt material, som är in
sänt till genbanken, ännu inte bearbetats på 
ett sådant sätt, att man kan se, om det verkli
gen är gamla lantsorter. För att det gamla od
lingsmaterialet skall kunna bevaras ordentligt 
och bli till nytta i framtiden, borde insamling
en till genbanken fullföljas, och det insamlade 
materialet sås ut och bedömas av växtslags
experter. För närvarande går det inte att göra 
en tillförlitlig förteckning över tillgängliga 
gamla lantsorter. 
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Växtf örädlingsmetodikens och 
f örsöksteknikens utveckling 

Arne Hagberg 

När man för drygt hundra år sedan började 
med målmedveten växtförädling i Sverige, 
hade man mycket dunkla begrepp om hur oli
ka egenskaper nedärvdes. Man föreställde 
sig, att egenskaperna kunde påverkas i öns
kad riktning genom upprepat massurval på 
samma sätt som Lysenko ett halvsekel sena
re. Man skiljde inte mellan självbefruktande 
och korsbefruktande växtslag. Förädlarna i 
Sverige var inte heller medvetna om, att det 
av självbefruktare gick att framställa morfolo
giskt enhetliga och konstanta linjer, även om 
detta hade visats av Louis L. de Vilmorin i 
Frankrike redan under 1850-talet. 

Sedan dess har man lärt sig att genom 
korsningar kombinera värdefulla egenskaper 
från olika sorter. Genom mutationer kan man 
framställa nya arvsanlag. Nya kulturväxter, 
som t ex rågvete, kan byggas upp genom art
korsningar. Pollenmoderceller kan utvecklas 
till fördubblade haploider, som direkt ger ho
mozygota linjer. Och med modern genteknik 
kan arvsanlag överföras från vitt skilda arter, 
och nya DNA-sekvenser konstrueras. Samti
digt har en användba1· analysteknik för urval 
i viktiga kvalitetsegenskaper utvecklats. 

En intensiv mekaniseringsprocess har ock
så ägt rum inom den försöksteknik, som an
vändes i förädlingsarbetet. Detta har medfört, 
att förädlingsmaterialet har kunnat breddas 
dramatiskt. Därför har datorisering blivit en 
värdefull hjälp åt förädlaren vid hanteringen 
av den ökade informationen. 

Utvecklingen av kravformule
ringen och därmed målsättning
en för växtf örädlingsarbetet 
Målsättningen för hela växtförädlingsarbetet 
formuleras självfallet i en sammanvägning av 
de många olika krav, som ställs på odlingsma
terialet och den skördade produkten. En av 
växt förädlarens allra viktigaste uppgifter är 
att göra denna sammanvägning med hän
synstagande till tillgången på genetisk varia
tion, de genetiska kombinationsmöjligheter
na med antalet gener bakom de egenskaper 
som önskas kombinerade samt inte minst 
kostnadsaspekterna på de olika momenten i 
urvals processen. 

Då svensk växtförädling i modern mening 
startades på 1880-talet hade man stora för
väntningar på goda resultat. Kraven var dock 
inte särskilt väl preciserade- om än tämligen 
väl formulerade - i 1886 års årsberättelse för 
Sydsvenska föreningen för odling och föräd
ling af utsäde, som här citeras i utdrag: "För
eningen vill genom jemförande försök utröna 
värdet af hvad vi redan ega inom landet aI 
sädesvarieteter, som på grund af sina framstå
ende egenskaper kunna användas för fram
bringandet af nya förbättrade stammar. Här
vid gäller ej allenast att utröna sädens form, 
färg, vigt och grobarhet, utan äfven hvetets 
värde för bakningen, kornets för mältningen 
och hafrens större eller mindre värde vid ut
fodringen. Qväfvehaltens bestämmande, mjö
lighet eller glasighet, skalets förhållande till 
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kärnan, och andra härmed i sammanhang stå
ende frågor blifva dervid föremål för under
sökningar." 

Ett viktigt krav gällde bättre homogenitet, 
då odlings materialet utgjordes av heterogena 
lantsorter, som inte accepterades i den inter
nationella handel, som man i vårt land då såg 
en möjlighet att delta i. Så t ex borde svenskt 
höstvete vara homogent och kombinera egen
skaper som hög kärnavkastning och stråstyr
ka med god baknings duglighet och god vinter
härdighet. De genetiska förutsättningarna 
fanns. Det gällde att åstadkomma kombinatio
nen och att selektera fram de rätta kombinan
terna. 

Homogeniteten var till en början priorite
rad. Men det gällde ganska blygsamma krav 
på enhetlighet - ingalunda de stränga krav 
som dagens utsädeskontroll och UPOV-reg
lerna ställer. Enhetlighet var också ett viktigt 
krav från mälteriernas sida, då heterogena 
maltkornspartier ofta visar variation i gro
ningshastighet, vilket sänker utbytet och för
svårar groningsprocessen. 

Stora insatser gjordes för att mäta olika 
morfologiska karaktärer hos plantorna och 
sortera dem till ett massurval av lika plantor. 
I stora fältförsök kunde man göra sina obser
vationer. Men det var t ex inte alltid stränga 
vintrar och man missade då ofta möjligheten 
att göra urval för vinterhärdighet. Så småning
om fick man tillgång till laboratorier för frys
försök under kontrollerade betingelser och 
kunde komplettera dessa med försök på re
sistens mot olika utvintringssvampar. Liknan
de tester blev rutin för de flesta övervintran
de grödor. Ofta drev förädlarna på forskarna 
vid olika universitetsinstitutioner för att få 
vidgad kunskap och utveckla effektiva test
metoder. Särskilt Å Åkerman skapade labora
torieresurser för urvalsarbetet i de olika för
ädlingsleden. 

Detta gällde också i hög grad utvecklandet 
av tester på en egenskap som bakningsduglig
het. Här gällde det inte bara att skaffa kun
skap från universitetsforskningen utan främst 
att lära sig kvarnars och bageriers synpunk
ter på vilka egenskaper den skördade spann
målen skall ha och hur man kan skaffa fram 
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användbara testmetoder, som kan hjälpa för
ädlaren att selektera de önskade kvalitetssor
terna. Redan de allra första åren stod kvali
tetskravet klart för veteförädlarna, vilket J. 
Widen ger uttryck åt i en artikel (1891). Den 
inledes: "Ej ens i de nyaste och bäst inrättade 
qvarnarne kan av enbart svenskt hvete erhål
las ett mjöl, som är egnadt att konkurrera med 
de importerade bättre mjölsorterna." Men 
inte bara selektion för högre kvävehalt räcker: 
"Det är nämligen ej blott den absoluta mäng
den af qväveföreningar eller proteinämnen, 
utan deras egenskaper, som bestämma mjö
lets godhet." Problemen var i stort sett klara 
men skulle visa sig vara nog så komplicerade. 

Andra sådana egenskaper som industrins 
representanter krävde kunde gälla t ex malt
kornskvalitet, eller också kvalitetskrav på 
sockerbetor för en optimering av hela pro
duktionsprocessen från sådd av betfrö till det 
raffinerade sockret. På samma sätt kräver 
odlingen av oljeväxter som raps och rybs en 
optimering av produktionskedjan från frö till 
matolja och margarin. Här tillkommer ett nä
ringsvärdesmoment både vad gäller fettsyra
sammansättningen och restens - foderkakor
nas - halt av glukosinolater. Alla dessa och lik
artade problem kommer att diskuteras i de
talj växtslagsvis. 

Avsikten har här endast varit att belysa 
den utveckling som urvalsprocessen genom
gått under något över ett sekel. Förädlarnas 
uppgifter har successivt blivit alltmer kompli
cerade. Kraven på förädlingsmaterialet har 
ständigt skärpts. Förädlingslinjerna skall inte 
bara passera test i fältförsök utan måste ofta 
passera en rad olika urvalsmoment. Det må 
gälla kvalitetsmått eller sjukdomsresistens, 
alla måste de samordnas så att utsikterna till 
en framgångsrik selektion optimeras. 

För förädlarens vägande av den relativa be
tydelsen av olika framställda krav på sortma
terialet är det väsentligt vem som väljer sort. 
Förädlaren är givetvis helt beroende av att få 
avsättning för sina nyförädlingar. Det har of
tast varit jordbrukarens krav som varit av
görande för sortvalet. Därmed har i stor ut
sträckning avkastningsförmåga och odlings
egenskaper haft stor betydelse. 



Kvalitetskrav har man sökt få tillgodosed
da genom en kvalitetsbetalning, men denna 
har inte alltid haft genomslagskraft på sort
valet. Det har emellertid blivit allt vanligare 
att jordbrukarens odling sker på kontrakt 
med vissa avnämare. Ofta är där utsagt krav 
på att en viss sort eller typ av sort skall odlas 
under i kontraktet angivna former. En del in
dustrier har under årens lopp förstått att häv
da sina kvalitetskrav och försökt stimulera 
förädlarna att driva förädlingen i viss riktning. 
I undantagsfall har prissituationen inte kun
nat stimulera odlarnas intresse för det nya 
sortmaterialet och projektet har blivit ett 
misslyckande. Men i de flesta fall bevakar in
dustrin situationen, och många stora fram
gångar kan noteras med nytt sortmaterial t ex 
i sockerbetor och i oljeväxter, men också i 
spannmål. 

Förädlaren har alltså att som koordinatör 
ansvara för en mycket komplicerad urvals
process med hänsynstagande till de många 
önskade egenskapernas relativa betydelse 
samt kostnaden av de ingående testerna och 
givetvis hur mycket material det är möjligt att 
hantera i respektive test. Hur han lyckas i sitt 
kombinationsarbete hänger på hur skickligt 
han kan utnyttja kunskaper i sitt växtslags 
genetiska förutsättningar. 

Genetisk forskning som under
lag för förädlingsmetodiken 
En första förutsättning för ett framgångsrikt 
växtförädlingsarbete är en god tillgång på en 
genetisk variation. Detta förädlarnas behov 
av genetisk variation har under seklets lopp 
lett till en mängd insamlingsprojekt över hela 
världen. Bland de ledande personligheterna 
kan nämnas ryssen Vavilov, japanen Kihara 
och amerikanen Harlan. Men många andra 
deltog i detta arbete, som lett till mycket om
fattande material av våra kulturväxter och 
dem närstående vilda former. Detta finns nu 
bevarat i en serie genbanker världen över. En 
av dessa genbanker drivs som ett samnord
iskt projekt-den Nordiska Genbanken (NGB), 
som är förlagd till Alnarp. En övergripande 
samverkan mellan alla dessa genbanker orga-

niseras genom IPGRI - ett internationellt 
"Plant Genetics Resources lnstitute" inom det 
sk CG-systemet, vilket är sponsrat av bl a FN, 
världsbanken och olika nationella u-hjälpsor
ganisationer. Institutet är placerat i Rom. 

I början av svensk växtförädling på 1880-ta
let samlade man helt naturligt in en serie av 
lantsorter från olika delar av landet men ock
så från olika delar av våra grannländer och 
från andra delar av Europa. Gösta Olsson har 
i föregående avsnitt mera detaljerat skildrat 
hur man bearbetade dessa lantsorter. Detta 
innan man hade klart för sig innebörden i 
Mendels upptäckter om arvsfaktorerna -
generna. 

Massurval 
Lantsorterna var heterogena populationer. 
Man försökte selektera undan awikande, 
oönskade typer ur de heterogena popula
tionerna. Detta visade sig inte vara särskilt 
effektivt för att nå fram till ett homogent och 
stabilt sortmaterial. Hjalmar Nilsson (1901) 
beskriver hur han under vintern 1891/1892 
kunde konstatera att massurvalet upprepat 
under sex generationer inte hade lett till nå
gon större framgång. Nya egenskaper hade 
inte kunnat framställas, som t ex ett styvare 
strå hos det stråsvaga Chevalierkornet. Man 
var ännu inte klar över skillnaden i effekt av 
massurvalet i korsbefruktande och självbe
fruktande växtslag. Hjalmar Nilssons erfaren
heter då byggde i stort sett enbart på självbe
fruktarna korn, vete och havre. 

Nils Roll-Hansen (1986) har beskrivit ut
vecklingen i svensk växtförädling och särskilt 
berört insatserna av von Neergaard, Hjalmar 
Nilsson och Nilsson-Ehle vad gäller massur
val, pedigreeurval och kombinationsföräd
ling. 

Planturval med avkommebedömning 
- pedigreemetoden 
Hjalmar Nilsson (1901) och hans medarbeta
re försökte avhjälpa nackdelen med massur
valet genom att pröva planturval baserat på 
en avkommebedömning. De nådde hos själv
befruktarna med denna s k pedigreemetod 
betydligt mera enhetliga och konstanta linjer 

133 



och sorter än man tidigare hade fått med 
massurvalsmetoden. Det var redan på 1890-
talet, som Hjalmar Nilsson lanserade den nya 
metoden. Den blev internationellt uppmärk
sammad och utnyttjad inte bara av växtföräd
lare utan också av genetiker som tex Wilhelm 
Johannsen. Denne samarbetade gärna med 
Svalöfsgruppen, främst med Hans Tedin, i 
sina studier på rena linjer i bönor. Här hade 
man fått en effektiv metod att renodla önska
de sorter av de viktiga självbefruktarna. Me
toden fick stor betydelse både för teoretiskt 
genetiskt forskningsarbete och för framställ
ningen av nya sorter av vilka många - t ex 
kornsorterna Hanchen och Gull - nådde stor 
internationell ryktbarhet. 

Kombinationsförädling 
Växtförädlarna ville naturligtvis också kombi
nera goda egenskaper från olika linjer i en och 
samma genotyp. Redan sommaren 1887 hade 
föreståndaren i Svalöv, von Neergaard, växan
de i Svalöv en F2-generation i korn, vilken visa-

de klyvning i tre olika faktorspar: tvårads -
sexrads (V-v); "hooded" - normalt borst (K
k); svart- ljus kärnfärg (B-b ). Han kunde ock
så demonstrera de åtta möjliga kombinatio
nerna, som i form av axprov ännu finns beva
rade på institutionen i Svalöv (Fig. 1). 

En förädlare, som fortsatte korsningsarbe
tet i kom, var Pehr Bolin. Han kunde i ett före
drag i Stockholm vintern 1897 visa nedärv
ningsförhållandena för egenskaper - arvsfak
torer. Bolin konstaterade att F1- generationen 
var enhetlig, att vissa egenskaper dominera
de över andra, som alltså var dolda i F

1
, för att 

komma till uttryck i F2-generationen, i vilken 
formerna "representera alla möjliga kombina
tioner af föräldrarnes karaktärer och låta sig 
derför med nästan matematisk noggrannhet 
på förhand beräknas". Bolin kände då inte till 
de mendelska arbetena. Föredraget är publi
cerat på svenska 1897. Samtidigt och helt 
oberoende av Bolin presenterade Spillman i 
Pullman, Washington state i USA, liknande 
resultat från korsningar i vete. 

Figur I. Korn ax ur Neergaards korsningsmaterial år I 887: en F
2

- generation mellan två genotyper, som 
skiljer sig i de tre arvsfaktorparen tvårads - sexrads (V-v), normalt borst - "hooded" (k- K) och svarta 
kärnor- (iusa kärnor (B-b). Kornaxen utvalda för att illustrera de åtta möjliga egenskapskombinatio
nerna i den aktuella korsningen 
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Tiden var således väl mogen för att förstå 
och acceptera de mendelska lagarna då dessa 
åter introducerades samtidigt av tre forskare 
år 1900 (i publikationer av de Vries, Correns 
och von Tschermak). Samma år anställdes 
Herman Nilsson vid Sveriges Utsädesförening. 
För att kunna särskiljas från chefen Hjalmar 
Nilsson lade Herman Nilsson till namnet Ehle. 
Det fanns ytterligare en H. Nilsson bland sekel
skiftets växtförädlare, nämligen Heribert Nils
son. Denne kallade sig Nils Heribert-Nilsson. 
Som botanist arbetade han med släktet Salix 
och som växtförädlare huvudsakligen med råg. 

Nilsson-Ehle kom 1900 till ett växtföräd
lingsmaterial med renodlade, avkommebe
dömda linjer, i många fall avkommor från oli
ka korsningskombinationer att studera, nu 
med utgångspunkt från de mendelska lagar
na. Efter Pehr Bolin hade Hans Tedin fortsatt 
att göra korsningar förutom i korn också i är
tor och bönor. Det var forskare med sinne för 
botanisk systematik som skickligt hade han
terat och beskrivit materialet. Detta lockade 
den unga genetiska vetenskapens ledande 
forskare till besök på Svalöf. Det gällde bl a de 
tre återupptäckarna av Mendels arbeten och 
dansken Wilhelm Johannsen och många fler. 
Nilsson-Ehle kom alltså inte bara till ett intres
sant material utan kom också in i en forskar
atmosfär, som uppenbarligen var utomor
dentligt stimulerande. 

Medan Hjalmar Nilsson vidareutvecklade 
pedigreemetoden och intresserade sig för de 
Vries' mutationsteori baserad på dennes erfa
renheter av sina Oenothera-studier, ägnade 
sig Nilsson-Ehle åt studier av klyvande pop
ulationer efter korsningar. Nilsson-Ehle ville 
genom korsning kombinera de önskade egen
skaperna antingen man kunde visa att de var 
enkelt nedärvda eller att de hade en mera 
polygen bakgrund. Det var då ett stort tviste
ämne, huruvida de kvantitativa egenskaperna 
nedärvdes på samma vis som enkla arvsfak
torer. Nilsson-Ehle var övertygad härom och 
lyckades i sin doktorsavhandling visa exem
pel på sådan polygen nedärvning hos vete 
och havre (1909). Avhandlingen fick en enorm 
genomslagskraft och gjorde med ens namnet 
Nilsson-Ehle världskänt. 

Populationsgenetikens uppbyggnad 
Framför allt i USA och i England följde nu en 
intensiv forskning på matematiska modeller 
för urval i populationer av såväl korsbefruk
tare som självbefruktare. Amerikanerna 
Wright och lmmer och engelsmannen Fisher 
kan nämnas som pionjärer på det teoretiska 
planet. Olle Tedin från Svalöv studerade hos 
Immer i Minnesota och samverkade där ock
så med Fisher, vilket resulterade i en gemen
sam skrift. Vid hemkomsten omsatte Olle Te
din sina nyförvärvade kunskaper främst som 
rådgivare åt sina förädlarkolleger och i ett 
nära samarbete med Gert Bonnier, vilket bl a 
resulterade i deras lärobok Biologisk varia
tionsanalys (1940). I detta sammanhang kan 
det också vara intressant att nämna, att det 
var Olle Tedin som fick K. Mather intresserad 
av populationsgenetik och biologisk statistik, 
då denne vistades ett år i Svalöv för att lära 
cytologi. Mather åkte hem till England och 
blev en av världens ledande populationsgene
tiker. 

Medan man i Svalöv koncentrerat sitt in
tresse på självbefruktare som korn, vete och 
havre, var intresset i USA i stor utsträckning 
inriktat på den korsbefruktande majsen. Man 
var klar över fenomenet inavel och försökte 
finna former för att utnyttja korsningseffek
ten, som senare kom att sammanfattas under 
begreppet heterosis. Pionjärer i början av 
seklet var i detta utvecklingsarbete East och 
Jones men också Shull och flera andra. 

Baserade på främst populationsgenetiska 
fakta utvecklades två skolor av förädlingsme
toder, den ena, "Minnesota-skolan", med för
grundsfigurerna Hayes och lmmer (1942) och 
den andra, "Davis-skolan", med namn som 
Suneson, Harlan, Pope och Martini. Davis
gruppen förespråkade återkorsningstekniken 
ganska extremt, och detta var den egentliga 
skiljelinjen mellan de två. De svenska självbe
fruktarförädlarna hade att välja mellan flera 
olika system för sitt urval, och de kombinerar 
ofta olika moment som passar deras respek
tive försök till effektiv problemlösning. Varje 
förädlare presenterar således sin speciella 
metodik, som ibland varieras beroende på de 
problem som är mest aktuella att lösa. En 

135 



översikt över o lika tillgängliga metoder för 
förädlingsgång i högförädlat material av själv
befruktare har presenterats av J. Mac Key 
(1963). 

Något om korsbefruktarförädling och 
heterosis 
I svensk växtförädling använde man länge 
massurval i bearbetningen av olika korsbe
fruktande växtslag. I all korsbefruktarföräd
ling är kunskap om den genetiska bakgrunden 
till "inkompatibilitet" som garant för undvi-
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kande av självbefruktning av stor betydelse. 
Detta problemkomplex har framgångsrikt 
tacklats av Arne Lundqvist t ex i råg men ock
så i många andra korsbefruktande växtslag. 
Vid påtvingad självbefruktning hos en korsbe
fruktare blev man i USA, där det särskilt gäll
de förädling av majs, tidigt varse problemen 
med inavelsdepression. Nilsson-Ehle studera
de speciellt inavelseffekten i råg. Liknande 
studier i sockerbetor och foderbetor ledde 
tidigt till försök att utnyttja heterosiseffekten 
vid samkorsning av en blandning av utvalda, 
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Figur 2. Exempel på inavel resp. korsningseffekt (heterosis). Korsning inom och mellan linjer av Ga
leopsis tetrahit (T-B, linje från Skåne och T-C linje från Lettland). T-B plantor självbefruktande skiljer 
sig inte signifikant från plantor erhållna efter korsningar inom den inavlade linjen T-B (T-B x T-8). 
Korsningar mellan de båda linjerna T-B och T-C ger klart signifikant heterosis över de båda föräldra
linjerna både mätt som planthöjd och som planvikt. Däremot blir det inga signifikanta skillnader mel• 
Ian de reciproka korsningarna T-B x T-C och T-C x T-B (Hagberg, 1952, sid 58). 
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lätt inavlade familjer. Många s tudier av pro
blematiken kring heterosis har förvisso ge
nomförts. Ett försök till en sammanfattning 
har gjorts i Sverige (Hagberg, 1953) och i USA 
(Gowen, 1952). Därefter har ett flertal konfe
renser behandlat olika delmoment av en ut
veckling av vår kunskap om hansterilitet och 
"restorer" gener att användas för produktion 
av F1-sorter av både korsbefruktare och s jälv
befruktare. Stora ansträngningar har gjorts för 
att utveckla system mer eller mindre kompli
cerade både för korsbefruktare som socker
betor, råg, och raps, och för självbefruktare 
som vete och korn och flera andra grödor. I 
vissa fall har man lyckats väl, i andra inte alls. 
Detta behandlas närmare under respektive 
växtslag. 

Kromosomer och polyploidi i svensk 
växtförädling 
Under det första decenniet av vårt sekel fick 
man några få indikationer på att vissa arvsfak
torer inte nedärvdes fritt från varandra. De 
visade koppling. Under det andra decenniet 
framkom flera data om kopplingsfenomenet 
och man började tala om kopplingsgrupper. 
Pionjärinsatsen gjordes med den omfattande 
karteringen av geninnehållet i bananflugans 
kopplingsgrupper av T. H. Morgan och hans 
forskargrupp. Morgan fick för sina insatser 
Nobelpriset i fysiologi. Samtidigt fann man att 
färgbara kroppar i cellerna vid dessas delning 
betedde sig som man skulle vänta sig att arvs
faktorsbärarna borde göra. Man kunde visa 
att kromosomerna i cellkärnan var bärare av 
generna. Intensivt studium av kromosomerna 
kunde avslöja att hos bananflugan, som var 
bäst känd beträffande kopplingsstudier, stäm
de antalet kopplingsgrupper med antalet kro
mosomer. 

Dansken Winge (1917) kunde i sin doktors
avhandling avslöja, att clet i växtriket ofta 
fanns multipla kromosomtal bland närbesläk
tade arter. Vetet visade sig ha 42 kromosomer 
medan närbesläktade former hade 28 respek
tive 14, d vs 2x7, 4x7 och 6x7. Man talade om 
en serie med 7 som grundtal och diploida, 
tetraploida och hexaploida former - en poly
ploid serie. Den svenske cytologen Artur Hå-

kansson kunde visa att vissa Oenothera-arter 
hade en onormal kromosomparning vid köns
cellbildningens reduktionsdelning. Kromo
somerna hängde samman i ringar beroende 
på en serie translokationer. Plantorna var 
heterozygota för translokationema - ett sys
tem för att bevara he terozygoti utvecklat av 
naturen. Om nu ringen av någon anledning 
bröts, uppstod avvikande avkommor - så
dana som de Vries kallat mutationer och som 
var basen för hans mutationsteori. Detta visa
de sig vara ett specialfall och kunde inte ut
göra grunden för en allmängiltig teori om stark 
variation via mutation, som de Vries och Hjal
mar Nilsson menade två decennier tidigare. 

Arne Miintzing (1932) var den förste som 
kunde återframställa en i naturen förekom
mande te traploid art Galeopsis tetrahit (2n 
=32) genom att kombinera genomen hos de 
diploida arterna Galeopsis speciosa och pube
scens med vardera 2n = 16. Miintzing försök
te utnyttja kunskapen att polyploidi spelat en 
betydande roll i utvecklingen av nya arter i 
växtriket. Uppenbarligen hade redan vete och 
havre och flera andra kulturväxter utvecklats 
på detta sätt som s k allopolyploider. Redan 
på trettiotalet påbörjades försök att kombine
ra vetets och rågens genom. Man framställde 
rågvete, men först 30-40 år senare fann man 
kombinationer som kunde marknadsföras 
som ett nytt växtslag. Allra mest framgångsri
ka var förädlarna med att nyframställa den 
allotetraploida rapsen genom en kombination 
av genomen från rybs och kål. Många fler ex
empel finns på utnyttjandet av aJlopolyploidi 
i växtförädlingsarbetet. Inte minst har man 
utnyttjat polyploidernas flexibilitet och tole
rans för kromosomavvikelser, vilke t kunnat 
utnyttjas vid kombinationsförädling med 
överförande av arvsanlag från närbesläktade 
arter, t ex sjukdomsresistens inom släktet Tri
ticum eller släktet Avena. 

Jämsides med allopolyploidi har man ock
så försökt framställa autopolyploider. Detta 
arbete fick en verklig stimulans, sedan man 
funnit att en behandling med colchicin satte 
kärnspindeln ur funktion vid celldelningarna. 
Effekten av colchicin och flera andra kemiska 
substanser s tuderades i vårt land främst av 
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Figur 3. T. H. Morgan och H. Nilsson-Ehle vid besök på Svalöv. Morgon fick nobelpriset i fysiologi år 
1933 för sin kartläggning av bananflugans gener i dess kromosomer. 

Levan. Vid behandling med colchicin fick man 
en delning av kromosomerna men utan att 
två dotterceller bildades. Det dubbla antalet 
kromosomer blev resultatet, alltså tetraploi
di i stället för diploidi. Den fysiologiska effek
ten blev större celler och ofta större plantor. 
Hos kulturväxter där skördeprodukten var 
vegetativa delar av växten kunde man utnytt
ja polyploidieffekten som t ex i betor, klöver 
och rovor. Tyvärr är fertiliteten ofta störd hos 
autopolyploider och ibland är triploiderna 
inte livsdugliga. Ett undantag från regeln att 
frö- eller kärnskördegrödor vore dåliga auto
tetraploider är råg. Autotetraploid råg visade 
sig vara ganska lovande ur odlingssynpunkt, 
men den kunde inte etableras som en gröda 
i vårt land av ett hanteringsmässigt skäl. 
Kvarnarna- bagarna kunde inte hantera tetra
rågen i sina renserier därför att den hade 50% 
större kärnor än normal diploid råg. 

Vid-fröodling av autotetraploida sorter 
mötte ofta stora problem, inte minst på grund 
av svårigheten att undvika inblandning med 
haploidpollen vid befruktningen. Hos klöver 
tex kunde man finna att pollinerande insekter 
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hade problem med den större blomstorleken 
hos de tetraploida sorterna o s v Många av 
dessa problem har belysts av arbeten vid kro
mosomavdelningen eller cytogenetiska avdel
ningen vid Utsädesföreningen i Svalöv. 

Vid försöken att utnyttja autopolyploidi är 
det väsentligt att ha bredast möjliga variation 
i utgångsmaterialet. Hos cliploiderna kan man 
bygga sin heterosiseffekt på två alleler i varje 
locus, medan man hos autotetraploiden kan 
få kombinationer med fyra olika alleler i var
je locus. Det tar naturligtvis flera generationer 
hos tetraploiden att nå optimal heterozygoti. 
Detta är ett förhållande som förädlarna ofta 
förbiser, då man försöker utnyttja polyploidin 
i sitt förädlingsarbete. 

En sammanställning av arbeten vid kromo
somavdelningen under dess trettio första år 
(1931-1961) har publicerats av Ellerström 
och Hagberg (1962). Andra viktiga arbeten 
inom polyploidi-problematiken har pubUce
rats avt ex Merker (friticale), Olsson (Allopo
lyploidi i Brassica) samt Sjödin och Eller
ström (Autopolyploidi i vallväxter) i Svalöf 
1886-1986. 



Figur 4. Exempel på en polyp/oid serie i timotej 
med kromosomtalen: 21, 28, 35, 42, 4.9, 56, 63, 70, 
77, 84, .91, alltså med grundtalet 7. (Levan, 1.948, 
sid58) 

Haploidtekniken 
I många fall önskar förädlaren genom att fram
ställa haploider från korsningspopulationer 
och kromosomtalsfördubbla dem få fram ho
mozygota linjer (dihaploider) i ett steg. Här
igenom elimineras behovet av ett antal in
avelsgenerationer i förädlingsarbetet både 
med självbefruktare och korsbefruktare. Mål
sättningen kan också vara att i förädlingen 
producera absolut rena sorter (elitförädling) 
av självbefruktare, en viktig målsättning för 
att motsvara kraven i frökontroll enligt UPOV
reglerna om enhetlighet. Ett annat mål kan 
vara att producera enhetliga inavelslinjer för 
produktion av en väl definierad, godkänd F( 
sort med konstanta egenskaper. 

Förädlaren kan också dra fördel av de för
bättrade möjligheterna till urval, som för
dubblade haploider ger, då även t ex recessi
va gener kommer till uttryck tidigt i föräd
lingsprocessen. I genetiskt karteringsarbete, 
tex med molekylära markörer, finns ytterliga-

re en viktig tillämpning av haploidtekniken. 
Den genetiska analysen förenklas genom att 
klyvningsförhållanden i F2-generationen lätta
re analyseras. Slutligen ger användning av ha
ploid vävnad vid transformationsexperiment 
bättre möjligheter att utvärdera resultaten. 

För framställning av haploider i korn an
vändes till en början kromosomelimination 
efter korsning med Hordeum bulbosum. Em
bryoräddningsteknik krävdes sedan för att 
haploida plantor skulle utvecklas. Betydligt 
högre utbyte av haploider får man med olika 
metoder för mikrosporodling på näringsmedi
um. I stråsäd dominerar i dag ståndarodling, 
medan i bl a raps odling av isolerade mikro
sporer används. Kromosomeliminering kan 
fortfarande vara ett alternativ i en del växt
slag, t ex vete x majs. 

I korn har man också funnit en gen (hap-ge
nen), som ger en relativt hög frekvens av hap
loider och spontant fördubblade dihaploider 
i avkomman. Frekvensen spontant uppkomna 
dihaploider är mellan 2 och 3 gånger högre än 
frekvensen rena haploider. 

För att fördubbla kromosomtalet till dip
loid nivå används behandling med alkaloiden 
colchicin. I flera växtslag underlättas situatio
nen, liksom vid användning av kornets hap
gen, av spontan kromosomtalsfördubbling, 
som ofta ger mer än 70 % dihaploider. 

Inducering av mutationer 
Hjalmar Nilssons starka hävdande av muta
tionernas roll under det första decenniet av 
detta sekel ledde Nilsson-Ehle till studiet av 
spontant uppträdande avvikelser hos det 
självbefruktande och diploida kornet. Samti
digt började Hans Tedin att studera kopp
lingsfenomenet i korn och att bygga upp kun
skapen om kornets kopplingsgrupper tillsam
mans med sin son Olle Tedin. När Muller 
(1927) och Stadier (1928) publicerade sina 
arbeten om mutationer inducerade med hjälp 
av röntgenstrålning, började Nilsson-Ehle vid
ga sina studier av spontana mutationer i korn 
till inducering av mutationer med röntgen. 
Det var naturligt för honom att välja korn som 
modellväxt: dels var det en diploid växt med 
endast sju kromosompar, dels hade man bör-
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Figur 5. H. J. Muller vid sitt besök i Svalöv i sam
band med mottagandet av sitt nobelpris i fysiolo
gi år 1946. Muller arbetade med bananflugor bl a 
tillsammans med Morgan och kunde visa att be
handling med röntgenstrå/ar inducerade mutatio
ner hos bananflugan. 

jat få grepp om kopplingsgrupperna och Nils
son-Ehle hade övertagit ansvaret för vä.xtför
ädlingsarbetet med korn. Nilsson-Ehle intres
serade sig särskilt för axtäthetsmutationer, 
som han kallade erectoider. Han kunde i ett 
föredrag i Halle, Tyskland, år 1939 presentera 
två olika loci med axtäthetsmutationer och 
visa att dessa mutationer hade en polygen 
effekt på axtätheten (Nilsson-Ehle, 1939). Det
ta stämde med hans erfarenheter från vete 
och havre, där hans kritiker hävdat att den 
polygena effekten var ett resultat av hexa
ploidin i dessa växtslag. Liknande resultat 
nådde även H. Wexelsen med en genetisk ana
lys av den spontana variationen av axtäthet i 
korn (Wexelsen, 1934). I en vidare analys av 
den stora serien av inducerade axtäthetsmu
tationer, som studerats av Hagberg och Pers
son (1968), kunde det fastställas att de spon
tant förekommande axtäthetsgenerna, likaväl 
som de många inducerade mutationerna, 

Figur 6. Exempel på inducerad variation i en kvantitativ egenslwp som kornets axinternodlängd - ax
täthetsmutationer eller erectoider. 
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kunde inordnas i en genetisk modell av kvan
titativ nedärvning omfattande minst nio loci, 
alla med effekt på kornets axtäthet eller axin
ternodlängd. 

Åke Gustafsson, som samarbetade med 
Nilsson-Ehle med inducering av mutationer 
under trettiotalet, började under fyrtiotalet 
bygga upp ett mutationsforskarteam för att 
utreda effekter av olika mutagena behandling
ar, doser och tidpunkten för behandlingen un
der ontogenesen jämfört med behandling av 
frö eller kärna. Man använde liksom Nilsson
Ehle korn som modellväxt. Man jämförde 
korn med polyploida växtslag och med växter 
med helt andra kemiska sammansättningar 
av fröet, t ex lin som visade sig tåla mycket 
högre doser osv (Gustafsson et al., 1954). 

Den genetiska analysen av erhållna muta
tioner genomfördes liksom vid ovannämnda 
erectoider med en hel rad olika mutanttyper 
såsom olika klorofyllmutationer och olika 
vaxlösa mutationer, s k eceriferumtyper 
(Udda Lundqvist, 1992). Särskilt intresse äg
nades åt tidighetsmutanter och mjöldaggsre
sistenta mutanter. Det viktigaste resultatet av 
dessa undersökningar var utan tvivel den 
ökade kunskap man fick om växtmaterialet. 
Men många av de framställda mutanterna 
användes direkt i förädlingsarbetet. De fanns 
ju framställda i en arvs bakgrund som var väl
anpassad och högavkastande. De flesta nya 
sorter i korn sedan sextiotalet innehåller en 
eller flera inducerade muterade gener. 

Hittills har endast morfologiskt avvikande 
mutanter behandlats här. Det var emellertid 
mycket vanligt att finnna kromosomstruktu
rella förändringar efter behandling med joni
serande strålning. De som överlevde några 
meioser och således kunde isoleras i andra 
eller tredje generationen efter behandlingen 
var i regel inversioner och reciproka translo
kationer. De senare var de överlägset vanli
gaste och visade sig vara goda hjälpmedel att 
klara upp kornets cytogenetik och bygga upp 
kornets kromosomkartor (Fig. 7). Man kan 
säga att de spelat något av samma roll som 
monosomserierna i vete, havre och raps och 
andra polyploida kulturväxter. Serien av trans
lokationer hos korn kunde också användas till 

Figur 7. Kromosomer från T6-7p i rotspetsmitos 
med brott i satelliten på kromosom 6, som bytt ett 
litet segment med ett lika litet från den distala 
ändan av långa armen på kromosom 7. De trans
lokerade kromosomerna är svåra att skilja från 
standardkaryotypen. 

produktion av duplikationer i korn (Fig. 8). De 
cytogenetiska studierna av inducerade struk
turella mutationer i korn har pågått sedan 
1945 och har publicerats löpande under hela 
perioden. De viktigaste arbetena finns citera
de av Hagberg (1994). 

Molekylärgenetisk forskning 
Mutationsforskarna arbetade med bristande 
kunskap om DNA- molekylernas uppbyggnad 
och rumsterade därför omkring med sina 
mutagens mer eller mindre i blindo bland kro
mosommaterialet. Man lärde emellertid kän
na kromosomkartor och lärde sig hantera 
kromosomernas grövre struktur. Såt ex fann 
man, att i en diploid växt som korn tolereras 
knappast deletioner eller deficiencies. De sål
las i regel bort redan på gametnivå. Detta 
innebär att de stora områden i de proximala 
kromosomerna (närmast centromererna), 
som ibland har angivits som innehållande 
nonsensinformation, innehåller DNA som är 
livsnödvändigt för plantan. Detta område del
tar inte i rekombinationsprocessen och är 
således oåtkomligt för växtförädlarna i deras 
konventionella förädlingsmetodik (Jfr. fig. 8). 
Det är bara atthoppas, att den moderna gen
tekniken kan ge nya möjligheter att behärska 
och utnyttja dessa proximala delar av kromo
somerna i förädlingsarbetet. 
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Figur 8. ldiogram av kromosom 7 hos korn med 
brottpunkter för translokationer, som givit dupli
lwtioner i en lwrsningsserie med T6-7 transloka
tioner. Genkartans kopplingsgrupp anger lokali
seringen för T6-7 ak och T6-7p som proximal 
medan särskilt T6-7p på den morfologiska kro
mosome11 har ett mycket distalt läge med endast 
lffomosomsegment 78 uta11för. I detta segment är 
uppenbart nästa11 alla koppli11gsgruppens kända 
ge11er belägna. Vid den mörka kromosom 7 (t h) 
markeras de segment som duplicerades i de 51 
kombinationer, som givit duplikationer. I c/e11 lju
sa kromosom 7 ( mitte11) har segme11te11 rzumre
rats (51-78). Läget för de båda högavlwstande 
duplikationerna, D4/ (58-60) samt D38 (68-72) 
har indikerats. Det antyder att även DNA-seg
ment, som inte deltager i rekombinationsproces
sen, innehåller väsentlig genetisk information. 

Försöksteknikens utveckling 
Låt oss efter denna översiktliga genomgång 
av förädlingsteknikens samspel med den ge
netiska forskningens fortskridande återknyta 
till den inledande diskussionen om utveck
lingen av kraven på växtförädlingsprodukter
na. En allt viktigare faktor i växtförädlarens 
planering är tiden. Det krävs ofta åtskilliga 
generationer för att åstadkomma den efterlys-
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ta kombinationen av gener i ett sortmaterial. 
Kan den tiden kortas bara med ett eller några 
år, är naturligtvis detta betydelsefullt. Nils
son-Ehle visade stor förtjusning och stolthet 
när han kunde demonstrera nya växthus med 
belysning och uppvärmning, så att han kunde 
dra upp en vintergeneration av sitt kornmate
rial i början av trettiotalet. Man lärde sig mer 
och mer om relationen ljus och värme i 
växthusen och särskilt om betydelsen av kva
liteten hos olika ljuskällor. Man hade så små
ningom också tillgång till mer eller mindre so
fistikerade klimatkammare för odling av mate
rialet under fullt kontrollerade betingelser. 

När önskemålen om vintergeneration av 
alltmer omfattande förädlingsmaterial fram
kom, försökte man först på Kanarieöarna men 
övergick efter ett par år till en station nere i 
södra delen av Chile. Denna byttes sedan till 
en station på Nya Zeeland. Genom att flyga 
ned utsädet efter skörd och urval i Sverige, 
hinner man sedan ta hem det på Nya Zeeland 
skördade materialet med flyg för vårsådden 
här hemma. Ofta önskar man testa ett mate
rial som har en övergripande resistens eller 
tolerans mot en viss sjukdom, t ex gul rost hos 
vete och korn. Man gör då detta genom att 
odla ett prov av varje förädlings linje i ett om
råde där man säkert kan räkna med starka 
angrepp. Man kasserar därefter alJa linjer som 
inte visar acceptabel tolerans mot angreppet. 

Av den växtslagsvisa redovisningen fram
går hur förädlarna i sina urval är beroende av 
hela serier av laboratorietester på sina föräd
lingslinjer. Dels har förädlaren tillgång till cen
trala laboratorier, dels har han enklare tester, 
som han själv med egen personal kan genom
föra. Det gäller att kunna samordna de olika 
urvalsmomenten, inte minst sjukdomsresi
stenstester, så att det finns tillräckligt med va
riabilitet kvar i slutfasen av urvals processen. 
1 denna slutfas finns oftast de stora jämföran
de fältförsöken, där man måste kontrollera att 
växtodlingsegenskaperna är de önskade och 
att avkastningsförmågan är på topp. 

Fältförsöken har under hela seklet varit 
ryggraden i urvalsarbetet. De var i början ännu 
mera utslagsgivande än de är i dag. Man hade 
ett med dagens mått mycket begränsat antal 



linjer att testa. Försöken sköttes helt och hål
let för hand. Man hade stora krav på försöks
jordens jämnhet och bearbetning. Såt ex kun
de jordbearbetningen skötas med häst t o m 
fyrtiotalet, och det var i vissa sammanhang 
förbjudet att köra med traktor eller bil på för
söksfälten, ja tom cykel var förbjuden på Sva
lövsfälten innan skörden hade börjat. Små par
celler skördades med skära och stora med lie, 
säden bands i kärvar och krakades på stör i 
respektive ruta. När säden var torr stoppades 
den i stora säckar (dromar), som kördes in 
och tröskades på speciella parcelltröskverk. 

På femtiotalet började mekaniseringen 
göra sig gällande: man fick motordrivna spe
cialsåmaskiner för olika parcelltyper. Man till
lät ogräsbekämpningsmedel och ofta en va
rierad kvävegödselgiva i de olika blocken för 
att säkert få utslag för stråstyrka. Parcellerna 
skördetröskades på fält med speciella parcell
skördetröskor, och de olika parcellskördarna 
i sina säckar torkades direkt före vägning och 
provtagning. Hela arbetet blev snabbt moto
riserat, vilket innebar att man med samma 
eller minskad personalstyrka kunde bearbeta 
ett mycket större förädlingsmaterial. Detta 
ställde ett oerhört ökat krav på förädlaren, 
som ju helst skulle känna sitt förädlingsmate
rial utan och innan. 

Datahantering 
Lösningen på det ovannämnda problemet 
med starkt vidgat förädlingsmaterial, om vil
ket det löpte in mycket mer information om 
varje linje, heter naturligtvis datahantering 
med computors av olika slag. Det finns nu 
speciella program utvecklade för varje föräd
lingsuppgift. Risken för förädlaren är att han 
hamnar vid skrivbordet i stället för att ha alla 
sina data med sig ute på fältet, där det ofta 
fordras snabba beslut baserade på en sam
manvägning av en mängd information. Det 
må gälla kassation i det yngre förädlingsmate
rialet eller att skaffa sig en minnesbild av någ
ra av de tilltänkta favoriterna innan skörde
tröskan går över fältet. Sedan tillkommer data 
från alla uteliggande försök från olika landsde
lar. De skall också sammanvägas med tidiga-

re data från prövningen åren närmast innan. 
Till sist skall en slutlig presentation göras av 
den sort valet har fallit på att presenteras 
växtsortnämnden för beslut om godkännan
de som ny sort. Det slutliga godkännandet 
gives av kunderna, i första hand odlarna, om 
de blir nöjda med den nya sortens presta
tionsförmåga och om odlarna i sin tur får av
sättning för sin skörd av sorten till avnämar
na i handel och industri. 
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Rost- och mjöldaggsresistens 
hos stråsäd 

Per Lundin 

Under senare delen av 1800-talet växte känne
domen snabbt om svampar och andra skade
görare på våra kulturväxter. Växtpatologin 
utvecklades till en självständig vetenskap. 
Efter återupptäckten av de mendelska lagar
na år 1900 kom resistensförädlingen att bli en 
viktig faktor för kontroll av växtsjukdomar. 
Vår svenska resistensförädling har under 
1900-talet arbetat med många grödor och 
med ännu många fler patogener. Några vikti
ga par av värdväxter/patogener, kan spegla 
en del av den utveckling som skett. 

Svartrost (Puccinia gram in is) 
År 1889 drabbades elen svenska havreodling
en av mycket starka svartrostangrepp. De 
beräknades ha orsakat skador för 16 miljoner 
kronor - en mycket betydande summa i en 
tid, då månadslönen till en forskare med dok
torsgrad kunde uppgå till något över 100 kr<r 
nor. 

Angreppen medförde aktivitet på många 
håll. Jakob Eriksson, då föreståndare vid 
Kungl. Lantbruksakaclemiens botaniska för
söksanstalt på Experimentalfältet, beviljades 
1890 10 000 kronor för en treårig undersök
ning om stråsädesrosternas utveckling. I sam
arbete med fil dr Ernst Henning kom Eriksson 
att producera resultat som fortfarande får 
anses vara något av det främsta som gjorts 
inom svensk växtpatologi. 

Det är i år (1996) 100 år sedan Erikssons 
och Hennings stora verk "Die Getreideroste" 

Figur I. Professor Jakob Eriksson (1848-1931). 
Botanist, växtfysiolog och växtpatolog vid Lant
bruksalwdemiens experimentalfält 1876 och 
1886 föreståndare vid dess botaniska försöksan
stalt och dennas efterföljare till 1913. 

utkom av trycket, men redan tidigare publice
rades en del kortare rapporter (Eriksson, 
1894; Eriksson & Henning, 1894). Det mest 
kända resultatet är upptäckten att Puccinia 
graminis och andra rostarter kunde delas upp 
i enheter, formae speciales, som skiljer sig i 
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förmåga att angripa olika värdarter. Av svart
rost på stråsäd påvisades tre olika f.sp., näm
ligen tritici, secalis och avenae. 

Eriksson och Henning menade att svart
rost inte kunde övervintra i uredostadiet i 
Stockholmstrakten. Eriksson (1896) ansåg 
dock, att berberisförekomsten i Sverige knap
past kunde förklara de allmänna svartrostan
greppen. Han sökte andra vägar att förklara 
svampens övervintring men rekommendera
de ändå en utrotning av berberisen. En lag om 
berberisutrotninginfördes 1918. År 1975 mås
te en berberisutredning konstatera, att bus
ken då hade i stort sett samma utbredning 
som när bekämpningsplikt infördes. Berberis
lagen avskaffades år 1994. 

Svartrosten har med ett undantag haft be
gränsad betydelse under 1900-talet. År 1951 
uppträdde mycket starka angrepp på vete. 
Vetet var sent detta år, och de första angrep
pen noterades redan omkring den 20 juni. 
Spridningen blev omfattande och skadorna 
stora. De uppskattades till den för sin tid sto
ra summan 150 miljoner kronor. Analyser 
under senare år visar, att angreppen 1951 tro
ligen orsakades av fjärrspridning av svam
pen, vars sporer fördes av vinden stegvis från 
Medelhavsregionen, öster om Alperna över 
Rumänien och Polen till bl a Sverige. 

Än en gång blev svartrostangrepp anled
ning till omfattande växtpatologiska arbeten. 
De blev också startpunkten för en upprust
ning av den svenska resistensförädlingen. 
Speciella laboratorier inrättades vid Statens 
Växtskyddsanstalt och de två stora växtför
ädlingsföretagen. 

Resistensarbetet lades i stor utsträckning 
upp efter amerikanska förebilder med rasana
lyser, med en precis och strikt genetisk plane
ring och med stor vikt på ras specifik resistens 
(Mac Key et al., 1963). Eftersom svartrosten 
varit en direkt anledning till utbyggnaden äg
nades den till en början rätt stort intresse. 
När många decennier gått sedan de två stora 
svartrostangrepp som initierade arbetena, 
måste det konstateras att utbytet i form av 
svartrostresistenta marknadssorter varit 
magert. De nya systemiska fungiciderna har 
medfört att sporadiskt uppträdande rostan-
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Figur 2. Professor Ernst Henning (1857-1929). 
Botanist ochjordbruksforslwre. Lektor vid Ultuna 
lantbruksinstitut 1898. Engagerad vid Utsädesför· 
enirigens filial under Ultwwtiden. Erikssons efter
trädare som föreståndare för /antbruksbotaniska 
avd. vid Centra/anstalten för försöhsväsendet på 
jordbruksområdet 1914-1923. 

grepp lätt kan bekämpas. Resistensarbetet 
har efter hand länkats in på andra problem, 
som bedömts vara av större vikt. 

Svartrost har i norra USA och i Kanada an
setts höra till de allvarligaste vetesjukdomar
na. Genom att i sorterna bygga samman många 
resistensanlag (pyramidbyggande) har man 
där nu i ungefär 40 år effektivt kunnat kontrol
lera rostangreppen (Line & Chen, 1995). 

Gulrost (Puccinia striiformis (glu
marum)) 
Eriksson och Henning ägnade i "Die Getreide
roste" stort utrymme åt gulrosten, som de 
ansåg vara långt viktigare för vår veteodling 
än svartrosten. Under decennierna kring se
kelskiftet uppträdde starka gulrostangrepp i 
snitt vart fjärde år i Skåne. I mellersta Sverige 
var angreppen oftast inte fullt så starka som 



i söder, men de var allmänna även där. Eriks
son och Henning fann, att gulrosten knappast 
kunde övervintra i uredostadiet i Stockholms
trakten under normala år, och denna rost har 
ju ännu ingen känd alternativvärd. Ett speci
ellt avsnitt i "Die Getreideroste" ägnades åt 
sorternas varierande mottaglighet för svam
pen. Under åren 1890--1893testades 134vete
sorter, som kunde delas in i tre grupper med 
olika resistens. Författarna framhåller med en 
viss stolthet, att man nu för första gången 
säkert kunnat visa skillnader i sorternas mot
taglighet för gulrost. Senare undersökningar 
vid Svalöv och i Ultuna bekräftade, att stora 
sortskillnader fanns i resistens. 

Nilsson-Ehle och Pansar 
Herman Nilsson-Ehle var vete- och havreför
ädlare i Svalöv 1900--1915. Han hade stort in
tresse för växtsjukdomar. Under sitt aktiva 
första decennium vid Svalöv beskrev han för
utom stråsädesrosterna så skiftande patoge
ner som stråknäckare, rotdödare, havrecyst
nematoder, vetemygga, klöverröta och klö
vernematod. 

1904 var ett år med starka gulrostangrepp 
i södra Sverige. I Nilsson-Ehles material fanns 
då linjer i unga generationer från korsningar 
som gjorts redan år 1898. Tiden var alltså 
mogen för att den lovande unge mendelisten 
skulle kunna studera gulrostresistensens ned
ärvning. Han gjorde också själv korsningar i 
syfte att kombinera gulrostresistens med an
dra viktiga karaktärer. Analyser av gulrostre
sistens i klyvande material kom att bilda en 
viktig del av hans klassiska avhandling "Kreu
zungsuntersuchungen an Hafer und Weizen. 
Il" (1911). 

År 1903 gjordes en korsning mellan sorter
na Kotte och Grenadier, som kom att få stor 
betydelse. Kotte kom från ett urval ur skånskt 
lantvete och hade hög gulrostresistens och 
vinterhärdighet men svagt strå, dålig kärnkva
litet och känslighet för stråknäckare. Grena
dier var ett urval ur Shiriffvete av Square
headtyp med tidig mognad, hög avkastning 
och styvt strå men bara medelmåttig härdig
het och gulrostresistens. I F 2 år 1905 selekte
rades 36 plantor efter en hård vinter. Dessa 

plantor gav gulroståret 1906 upphov till 36 F3-

parceller, där 60 plantor ur de bästa 6 par
cellerna valdes ut. De 60 plantavkommorna 
undersöktes på nytt för gulrostresistens i F4 

år 1907, men rostanreppen var detta år gan
ska svaga. Utvalda linjer intogs i förberedan
de avkastningsförsök redan år 1908. Linjen 
0801 var även senare år "särdeles Iofvande" 
(Nilsson-Ehle, 1912), och den marknadsför
des år 1915 under namnet Pansar. 

Den beskrivna korsningen låg tillsammans 
med många andra som grund för Nilsson-Eh
les studier av gulrostresistensens nedärv
ning. Som sammanfattning drar han slutsat
sen, att klyvning i rostresistens alltid uppträ
der efter korsningar. Klyvningen var i hans 
försök alltid komplicerad och gav upphov till 
transgressioner åt både det mottagliga och 
det resistenta hållet. Resistensen måste för
klaras genom inflytande av flera mendlande 
faktorer. Det styrkte alltså Nilsson-Ehles teo
ri om kvantitativa egenskapers nedärvning. 

Pansarvetet blev en stor sort i södra Sve
rige, Danmark och norra Tyskland. Praktiskt 
förädlingsarbete hade visat hållbarheten av 
vetenskapliga teorier, och Nilsson-Ehles rykt
barhet spreds i vida kretsar. 

Europeiska arbeten med gulrost 
Nilsson-Ehle blev dock inte först att lägga 
fram resultat om gulrostresistensens nedärv
ning. Redan 1905 och 1907 beskrev Biffen i 
Cambridge en resistensform, som styrdes av 
en enkel, recessiv gen. Han korsade vetesor
ten Ridit, som tidigt var känd för att ha en 
hållbar resistens, med de mottagliga sorterna 
Michigan Bronze och Red King. Biffens mest 
kända förädlingsresultat är den klassiska sor
ten Little Joss, som tack vare sin höga och 
hållbara gulrostresistens varit av intresse i 
undersökningar även i modern tid (Johnson, 
1978). Han intresserade sig också för andra 
typer av resistens, bl a mot mjöldagg. Tack 
vare dessa tidiga undersökningar har Biffen 
kommit att bli betraktad som grundläggare av 
den genetiskt baserade resistensförädlingen. 

Även i andra europeiska länder har funnits 
stora vetesorter, som visat en hållbar gulrost
resistens. Exempel är Caribo i Tyskland, Wil-
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Figur 3. Kraftigt gulrostangripet veteblad. 

helmina i Holland, Hybride de Bersee och 
Cappelle-Desprez i Frankrike. Sistnämnda 
sort var nära att underkännas vid sin pröv
ning i England p g a alltför mycket rost, men 
den kom sedan att dominera den engelska 
odlingen under två decennier från mitten av 
1950-talet. Till dess starka ställning bidrog 
också en hållbar resistens mot stråknäckare. 

Nya raser på Pansar 
Pansars resistens var inte hållbar. Redan 1916 
fann man en del mycket gulrostkänsliga linjer 
i Pansar, och även 1921 noterades angrepp. 
År 1923 blev sorten mycket svårt angripen, 
antagligen på grund av ändringar i gulrost
populationens sammansättning (Åkerman, 
1923; Hassebrauk, 1962; Hermansen, 1968). 

Varken Eriksson, Henning eller Nilsson
Ehle tycks ha slagits av tanken, att ytterligare 
variation i angreppsförmåga skulle kunna 
uppträda hos patogenerna. Eriksson och 
Henning, som visat förekomsten av formae 
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Figur 4. Jämförande aukastningsförsök i hös/vete 
med tydliga resistensskillnader. Starka angrepp av 
gulrost i den mottagliga sorten till höger på bilden. 

speciales i rostarterna, nåddes av rapporter 
om att svenska sorter med känd resistens vi
sat sig mottagliga för gulrost vid odling i Aus
tralien. Den skicklige genetikern Nilsson-Ehle 
noterade att sorterna Bore och Pudel var re
sistenta i Ultuna men mottagliga i Svalöv, 
medan det motsatta gällde för linjen 0716. 
Dessa variationer hänfördes till tidighetsskill
nader och miljöinflytande. 

Redan 1911 beskrev Barrus fysiologiska ra
ser av bönfläcksjukans svamp, men först med 
arbeten av Stakman och hans medarbetare 
från mitten av 1910-talet blev förekomsten av 
raser av stråsädens rostarter mer allmänt 
känd (Stakman, 1914; Stakman & Piemeisel, 
1917). Först på 1940-talet började insikten 
komma om ett direkt samband mellan resi
stensgener i värdväxten och virulensgener i 
patogenen. Flors arbeten med linrost (1942; 
1956), som ledde till gen-för-gen-teorin, har 
haft stort inflytande på resistensförädlingen 
under seklets senare hälft. Hassebrauk (1962) 
och andra framstående tyska rostforskare har 
dragit artskillnaden mellan formae speciales 
och fysiologiska raser i tvivelsmål, men de 
senaste årens DNA-analyser tycks stödja 
Erikssons och Hennings indelning (Chen et 
al., 1995). 

En senare tids förädlare drar av klyvnings
talen i Nilsson-Ehles korsningar slutsatsen, 
att bara några få gener ofta kunde förklara de 
iakttagna resultaten. Kottevetet nådde självt 
inte fram till marknadsföring, och det kan inte 



ha satts någon nämnvärd press på dess resi
stens. Hela Kottes resistens var inte heller 
överförd till Pansar. År 1923 hade Kotte fort
farande en hög resistens, medan starka an
grepp drabbade Pansar (Åkerman, 1923). 

Nilsson-Ehle var vid sina roststudier hänvi
sad till observationer vid naturliga angrepp 
på fält. De första rosturval, som ledde till Pan
sar, gjordes i F

3 
år 1906. Resistensgener från 

Kotte, som betingat god reaktionstyp men 
svag täckningsgrad, skulle delvis ha kunnat 
homozygotiseras redan i F2 och därigenom 
maskerat en svag bakgrundsresistens. Pan
sars fall understryker vikten av att genetiska 
och växtpatologiska analyser görs redan i ti
diga generationer vid arbeten med flera resi
stensgener. 

Berg nådde bestående resultat 
Det blev på sikt inte den store genetikern som 
kom att göra gulrosten till en okänd sjukdom 
för flera generationer veteodlare. Det blev i 
stället "en trägen arbetare i grannens vingård" 
- den framgångsrike veteförädlaren Sven Otto 
Berg vid Weibullsholm. Berg arbetade fram till 
1925 samman med botanikern och genetikern 
Birger Kajanus. Tillsammans gjorde de Stan
dardvetet (1921) från en korsning mellan ldu
na och Tystofte Smaahvede. Båda komponen
terna i den korsningen var selekterade från 
plantor, som övervintrat i Squareheadfält ef
ter den hårda vintern 1900-1901. Båda hade 
också en relativt god gulrostresistens. Sedan 
Berg ensam övertagit ledningen av veteföräd
lingen, marknadsfördes år 1929 Saxovetet, 
som härstammade från plusvarianter i gul
rostresistens, selekterade ur Tystofte Smaa
hvede. Berg torde vid denna tidpunkt ha varit 
medveten om att han valt en hållbarare resi
stenstyp än konkurrenterna i Svalöv (Berg, 
1929). Han varnade senare också sin efterträ
dare för att använda resistens av Pansartyp 
(Fajersson, personlig kommentar). Till hans 
misstro bidrog, att resistent material från 
hans egna Pansarkorsningar genomgående 
ärvt Pansars svaga kärnkvalitet. 

Däremot kom både Standard och Saxo att 
få stor betydelse i det fortsatta förädlingsar
betet. Deras resistenstyp, som syns nedärvas 

genom gener med additiv effekt (Jönsson, 
1978), har alltsedan mitten av 1920-talet skyd
dat svensk veteodling från starkare gulrostan
grepp. Den additiva resistensen är i linje med 
Nilsson-Ehles slutsatser, men klyvningstalen 
i dennes avhandling måste bedömas med 
stor försiktighet. De kommer från material i 
olika generationer, som bedömts i fält under 
år med högst varierande angrepp. Rostan
grepp är ofta miljöbetingade och kan variera 
även inom enstaka parceller med rena linjer. 
Särskilt klyvande linjer måste ha varit svåra 
att bedöma korrekt. 

Med reservation för dessa svårigheter i 
Nilsson-Ehles material syns det som om den 
goda resistensen i sorten Extra Squarehead 
skulle ha haft en bredare genetisk bas än den 
i en del svenskt material med lantvetebak
grund. Intressant är att sorterna Tystofte 
Smaahvede, Standard, Saxo och holländska 
Wilhelmina alla härstammar från Squarehead
material. Det verkar dock klart, att variation i 
resistens förekom även i sådant material. Sor
ten Grenadier, som var en rödkärnig form ur 
Squarehead, bedömdes av Nilsson-Ehle som 
bara tämligen resistent, och sorten Topp Squ
arehead var mycket mottaglig. Tystofte Smaa
hvede har i holländska försök under senare år 
inte visat speciellt hög resistens (Van Silfhout, 
1993). 

Gulrostangrepp under senare decennier 
Resistensen från Saxo är överförd till senare 
svenska sorter av höst-och vårvete som Star
ke, Kosack, Ring och Dragon. Denna typ av re
sistens framträder inte på groddplantstadiet, 
men ökar gradvis i successivt bildade blad 
(Mares & Couzen, 1977). Den är inte komplett 
ens på senare stadier. Odling av den tyska 
sorten Kranich i Danmark och Skåne medför
de ett högt infektionstryck av gulrost under 
några år i början av 1970-talet. Rätt kraftiga 
angrepp kunde då observeras även på Starke
vetet, speciellt i närheten av infektionskällor. 
Ännu starkare angrepp drabbade Holmevetet, 
vars resistens inte riktigt visade sig nå upp till 
önskad nivå. I England angreps den svenska 
sorten Sleipner hårt av gulrost år 1988, sedan 
dess specifika resistens satts ur spel. 
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Figur 5. Mjöldaggskolonier på veteblad. 

Att de flesta svenska vetesorterna så 
många år uppehållit en god resistensnivå, kan 
delvis bero på att gulrosten har svårigheter 
att övervintra under nordliga förhållanden, 
något som visades redan av Eriksson och 
Henning. Hermansen och Stapel (1973) påpe
kade, att blad med synliga angrepp är myck
et frostkänsliga. Däremot är inkubationstiden 
lång vid låga temperaturer, vilket åtminstone 
under danska förhållanden kan ge svampen 
möjlighet att en del år övervintra i mycelsta
diet. Åkerman (1923) påpekade också, att de 
svåra gulroståren i Skåne under decennierna 
runt sekelskiftet följt efter milda vintrar. I 
Sverige är gulrostangrepp numera oftast sena 
och oregelbundna, vilket kan tyda på fjärr
spridning från sydligare länder. 

Denna spridningsbild för svampen är av 
stor betydelse för resistensens hållbarhet. 
Här övervintras knappast inokulum, som bör
jat anpassas till svenskt sortmaterial. Varje 
nytt år med angrepp möter svampen en resi
stensmekanism som den inte är anpassad till. 
Vid en eventuell övergång till odling av höst
vetesorter med sydligare ursprung måste 
stor uppmärksamhet ägnas åt materialets re
sistenstyp. 

Mjöldagg på stråsäd (Erysiphe 
graminis) 
Vid förra sekelskiftet ansågs inte mjöldagg på 
stråsäd vara av större betydelse. Nilsson-Ehle 
(1906) menade, att mjöldagg på vete troligen 

150 

Figur 6. Klimatstyrda växthuskammare för resi
stensförädlin.g i stråsäd. I bakgrunden agronom 
Jan Jönsson. 

inte hade nämnvärt inflytande på avkastning
en. I takt med ökad odling av korn och vete i 
nordvästra Europa och framför allt med en 
stegring av kvävegödslingen har mjöldaggs
angreppen ökat. Mjöldaggen har efterhand 
övertagit gulrostens roll som dominerande 
stråsädespatogen. Redan Berg gjorde speciella 
korsningar för att förbättra mjöldaggsresi
stensen i vete, och tack vare urval i fält har våra 
vetesorter en relativt bra ospecifik resistens. 

Många av den "nya" resistensförädlingens 
första produkter framställdes genom åter
korsningar, där enstaka gener överfördes till 
väl prövade sorter. Vi fick på detta sätt par av 
nära-isogena linjer, där komponenterna i var
je par skiljde sig nästan enbart i vissa resi
stensegenskaper. I slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet prövades sådana par i 
omfattande försöksprogram. Resultaten av 
dessa prövningar gav en god bild av de aktu
ella patogenernas effekt på olika karaktärer 
under skilda miljöförhållanden. 

Dessa jämförelser bekräftar den gamla erfa
renheten, att mjöldaggen i allmänhet är allvar
ligast i Skåne och i sydöstra Sverige. Något för
vånande var, att mjöldaggens effekter syntes 
vara minst lika stora i höstvete som i vårvete. 
I andra försök har effekterna i vårvete varit 
mycket stora. Nya försök med resistenta sor
ter och med systemiska fungicider visar, att 
mjöldaggen fortfarande kan ha stor betydelse. 

De allmänna mjöldaggsangreppen i korn 
och vete kom att motivera en kraftfull forsk
nings- och föräcllingsinsats. Från början av 



1960-talet gjordes omfattande undersökning
ar av rasspektrum och av tänkbara resistens
källor av bl a Leijerstam i vete (1971) och Wi
berg i korn (1974). Vid SLU har Mac Key och 
makarna Umaerus ägnat resistensfrågorna 
stort intresse. Det nordiska samarbetet med 
bl a årliga symposier på stråsädessidan har 
varit av stort värde för vår svenska resistens
förädling. Speciellt har danska arbeten av Jör
gensen och hans kolleger vid Forskningscen
ter Risö givit viktiga resultat. Jörgensen 
(1985) har i korn delat in resistenstyperna 
mot mjöldagg i rasspecifik resistens, partiell 
resistens och mlo-resistens. 

Rasspecifik resistens 
I vete provades många tidigare kända resi
stenskällor, och de mest lovande generna ut
nyttjades i återkorsningsprogram. Dock visa
de till en början endast de två syskonlinjerna 
Cl 12632 och Cl 12633, som härstammade från 
korsningar med Triticum timopheevi, resi
stens mot alla prövade mjöldaggskollekt vid 
tester på groddplantstadiet. Leijerstams un
dersökningar ledde fram till en del nya resi
stenskällor i vete med god täckning mot aktu
ellt rasspektrum. Av hans resistenta, hex
aploida linjer, hade flera timopheevi-bak
grund. Tetraploida sorter som Khapli och 
Vernal visade sig ofta ha sin resistens upp
byggd av flera gener. Bara ett fåtal av de ge
ner, som nu är tillgängliga, ger både god täck
ningsgrad och hög resistens. En rad sorter 
med rasspecifik resistens har framställts , 
framför allt då i vårvete. 

I korn har många arbeten - kanske alltför 
många- inriktats på alleler i Mla-locus på kro
mosom 5. En lång rad sorter med resistens 
betingad av skilda alleler i detta komplexa 
locus (.lörgensen, 1992 a) har marknadsförts 
både i Sverige och i andra nordvästeuropeis
ka länder (Jensen et al., 1992). Till en början 
var resistensen i sådana sorter oftast styrd 
enbart av en gen, men efter hand kombinera
des Mla-resistens med gener i andra loci. Ty
värr sattes i de flesta fall resistensen i sådana 
kombinationer snabbt ur spel genom nya, 
mer virulenta raser av mjöldaggen. Resisten
sen blev rasspecifik. 

En intressant gen för mjöldaggsresistens i 
korn är den s k laevigatum-resistensen, Mila. 
Den isolerades från en korsning mellan Hor
deum Laevigatum och den gamla Svalöfssor
ten Gull (Oros, 1957) och har använts i Dan
mark i flera decennier. Dess resistens har va
rit hållbarare än väntat, vilket man sökt förl<la
ra som en effekt av en intermediär reaktions
typ (.Jörgensen, 1983). 

I Sverige har Mila använts bl a i de stora 
sorterna Alva, Flare, Mette och Golf, och även 
hos oss har hållbarheten varit god. I Mette 
har Mila kombinerats med andra resistensge
ner, och mjöldaggsangrepp av betydelse har 
knappast registrerats på sorten under dess 
effektiva tid på marknaden. Golf har varit den 
senaste av de nämnda sorterna, och dess re
sistens har börjat svikta under de senaste 
åren. 

Vi har länge vetat, att Laevigatums resi
stens betingas av en dominant gen, men det 
har varit svårt att lokalisera den till någon be
stämd kromosom. Genom arbeten vid Risö 
står det nu klart, att denna resistens är loka
liserad till ett segment på kromosom 2 och är 
nära kopplad till en gen, som ger förlängd la
tensperiod för kornrost (Jensen & Jörgensen, 
1992). Mjöldaggsresistensen är dessutom 
kopplad till en gen för strimsjukeresistens 
med ungefär 20 procent rekombination. Ty
värr begränsas användbarheten av detta in
tressanta segment av att det även innehåller 
anlag för försämrad maltkvalitet (Swanston, 
1987). 

Kopplingen mellan mjöldaggs- och rost
resistens har vid Weibullsholm använts vid 
förädlingen av Mette och andra sorter, där ad
dering av Laevigatum-resistens till redan goda 
genotyper underlättats av rostresistensen 
som värdefullt markör. Denna rostresistens är 
relativt lätt att bedöma på fält under de flesta 
år. På liknande sätt kan man genom att välja 
skilda alleler i Mla-locus påverka mottaglighe
ten för både gulrost och vanlig kornrost. 

Laevigatum-resistensen kan också bli ett 
av de första objekten för DNA-analyser. Flera 
markörer är redan påvisade i segmentet (Gie
se et al, 1993). Då även elen allmänt använda 
genen Rha2, som ger resistens mot havrecyst-
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nematod, är kopplad med markörer i denna 
region, bör det vara ett lockande område för 
RFLP- eller RAPD-analyser. Nematodtesterna 
är annars tids- och arbetskrävande och be-
gränsade till tider för nematodernas äggkläck
ning. 

Mio-res is tens 
I början av 1940-talet fann tyska förädlare en 
mjöldaggsresistent mutant i sorten Haisa 
(Freisleben & Lein, 1942). Denna mutation vi
sade sig vara recessivt betingad och hade 
som pleiotropa effekter en tendens till nekroti
ska fläckar på bladen och en något nedsatt 
avkastning. Den muterade genen har beteck
nats mlo. Man har senare funnit åtskilliga lik
nande alleler i samma locus, både i andra in
ducerade mutanter och i primitiva introduk
tioner från bl a Etiopen (Jörgensen 1992 b). 

Denna resistens har visat sig hållbar mot 
praktiskt taget alla prövade isolat under lång 
tid. De flesta förädlare har dock varit skeptis
ka mot mlo-genen på grund av de pleiotropa, 
negativa egenskaperna. Hos oss har Refoma, 
en resistent mutant ur Fornakornet, och sena
re även utländska sorter med mlo-resistens 
haft svårt att konkurrera med andra sorter i 
avkastning, speciellt i mellersta Sverige med 
lågt mjöldaggstryck. 

Under senare år har det visat sig möjligt att 
genom urval minska de negativa effekterna av 
mlo. Sorter med denna resistens har fått en 
vid spridning i Europa. År 1993 täckte sorter 
med mlo-resistens 76 % av vårkornarealen i 
England och Wales (Mitchell & Slater, 1995). 
Genen används intensivt vid praktiskt taget 
alla växtförädlingsföretag och torde snart bli 
allmän även i höstkornsorterna. Mjöldaggs
isolat med förhöjd infektionseffektivitet på 
mlo-resistenta sorter har dock påvisats under 
de senaste åren (Lyngkjaer et al., 1995). 

Partiell resistens 
Vid partiell resistens hämmas patogenens 
utveckling men hindras inte fullständigt. Både 
i korn och vete är många sorter kända, som 
har bättre partiell resistens än normal-sorter
na. Nedärvningen är ofta styrd av många ge
ner, och överföring av resistensen till nya lin-

152 

jer blir arbetskrävande. Ofta är resistensen 
högre på senare stadier av plantornas utveck
ling än på grodd plantstadiet. Det som nume
ra betecknas "partiell resistens" har tidigare 
med viss variation i definitionerna ofta beskri
vits under andra begrepp. 

Pyramider 
Många forskare har haft svårt att finna princi
piella skillnader mellan gener för rasspecifik 
resistens och gener för ospecifik eller partiell 
resistens. Man menar, att det bara finns gener 
för resistens, som då kan skilja sig i hållbarhet 
och i kvantitativa och kvalitativa effekter på 
patogenernas utveckling. Ibland kan också 
"förbrukade" gener ha en kvardröjande effekt, 
när huvudeffekten satts ur spel genom nya 
raser. Olika typer av samspel mellan gener 
kan vara av mycket stor betydelse för den 
totala effekten. Genom att i sorterna bygga 
samman många resistensanlag (pyramidbyg
gande) har man ofta fått en mer hållbar resi
stens. Detta kan gå relativt snabbt genom 
upprepat urval i korsbefruktande populatio
ner, där omkombination av anlag sker i varje 
generation. Även för "svåra" sjukdomar som 
vissnesjuka i lusern och klöverröta har uppre
pat urval gett snabba förädlingsresultat. Däre
mot är de flesta av våra nuvarande förädlings
metoder i självbefruktarna illa anpassade för 
att snabbt ansamla många resistensgener i en 
enda genotyp. Här kan upprepade korsningar 
öka framkomligheten (Lundin, 1991, 1993). 
Det bör då observeras, att det ofta är lättare 
att bygga upp en hög bakgrundsresistens 
runt någon gen med intermediär effekt än till
sammans med gener, som betingar mycket 
hög resistenstyp. 

Sedan det i slutet av 1960-talet börjat stå 
klart, att enstaka gener på sikt inte skulle lösa 
mjöldaggsproblemet i korn och vete, har vi 
försökt göra sorter någorlunda enligt denna 
filosofi. Det finns dock exempel på att en pa
togen kan adapteras till en polygent betingad 
resistens (Leonard, 1995). 

För att nå en hållbar resistens, baserad på 
polygena system, måste förädlaren vara be
redd att sätta in betydande resurser och in
tresse (Knott, 1988). Få andra områden torde 



dock ha givit så stort utbyte i förhållande till 
insatta medel som resistensförädlingen (Ho
genboom, 1993). 
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Genteknik i växtf örädlingsarbetet 
Nils Olof Bosemark 

Alltsedan återupptäckten av Mendels lagar 
har växtförädlingsmetodiken utvecklats pa
rallellt med och under starkt inflytande av 
utvecklingen inom genetiken. Till en redan 
omfattande arsenal av växtförädlings metoder 
med ursprung inom den klassiska genetiken, 
har på senare tid tillkommit nya tekniker och 
verktyg baserade på molekylär genetik och 
genteknik. Medan i den klassiska växtföräd
lingen den allt dominerande källan till ny ge
netisk variation är korsningar inom arten eller 
med släktingar sexuellt kompatibla med den
na, kan med genteknik i princip varje gen, 
oavsett ursprung, introduceras i ett givet 
växtslag. Vid traditionell korsningsförädling 
för man samman hela genom eller kromosom
komplement från de bägge korsningsföräld
rarna, också i de fall då syftet med korsning
en är att introducera en enstaka egenskap 
styrd av endast en gen. Resultatet är ofta ett 
tidsödande och kostsamt återkorsnings- och 
urvalsarbete innan de icke önskvärda egen
skaper, som åtföljde den avsedda egenska
pen, avlägsnats. Med genteknik överförs en
dast den avsedda genen, vilket i de flesta fall 
innebär att behovet av återkorsning blir vä
sentligt mindre. Denna på genteknik baserade 
genöverföring eller transformation är, jämte 
olika typer av DNA-markörer, genteknikens 
hittills viktigaste bidrag till växtförädlingen. 

Metoder för genöverföring 
Den första och mest använda metoden för 
överföring av genetiskt material till växter 
baserar sig på användning av Ti (fumor-indu
cing) plasmiden från jordbakterien Agrobacte-

rium tumefaciens som vektor. Virulenta stam
mar av A. tumefaciens kan infektera ett myck
et stort antal arter och ge upphov till tumörer. 
Sjukdomen uppstår när den s k T-DNA (frans
ferred DNA)-regionen hos Ti plasmiden inte
grerats i växtgenomet och tumörgenerna i 
plasmiden uttrycks. För att erhålla en vektor, 
som kan användas för överföring av främ
mande DNA, har man fått avlägsna alla gener 
i T-DNA-regionen ansvariga för tumörbild
ningen. I deras ställe kan en valfri DNA-sek
vens sättas in och överföras till en växtcell. 
Agrobacterium-vektorn har visat sig vara ett 
utomordentligt utvecklingsbart system för 
transformation av växter, som också har den 
fördelen att DNA kan introduceras direkt i 
växtvävnad utan att man behöver ta omvägen 
över protoplaster. Det är dessutom en relativt 
precis metod eftersom det DNA, som integre
ras i mottagargenomet, begränsas av speciel
la sekvenser i T-DNA:s ändregioner. Nästan 
alla dikotyledoner och några monokotyledo
ner kan nu transformeras med hjälp av Agro
bacterium-metoden (Hooykaas, 1989). 

DNA kan nu också överföras till växter via 
elektroporering eller med en s k partikelka
non, som skjuter DNA-övertäckta tungstens
eller guldpartiklar direkt in i växtcellens kär
na. Med den senare metoden har man under 
de senaste åren framgångsrikt transformerat 
ett flertal växtslag som tidigare varit oåtkom
liga med Agrobacterium-vektorn, bl a alla de 
stora sädesslagen (Christou, 1994). Fortfaran
de ger vissa växtslag större problem vid den 
efterföljande regenereringen än andra, och 
ofta måste ett stort antal oberoende transfor
manter regenereras och utvärderas innan 
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man finner någon där den införda genen är 
stabilt och korrekt uttryckt, samtidigt som 
mottagargenotypen inte förändrats negativt i 
andra hänseenden. Ändå gäller i princip, att 
de flesta grödor, inklusive de viktigaste ärt
växterna och sädesslagen, nu kan transforme
ras tämligen rutinmässigt. 

Identifiering och isolering av 
gener 
Möjligheterna att identifiera och isolera in
tressanta gener är av avgörande betydelse för 
användningen av genteknik i växtförädlingen. 
Under förutsättning att man känner det prote
in en gen kodar för, eller genens nukleotidsek
vens, är vanligtvis isolering och kloning av 
genen i fråga ett relativt okomplicerat arbete. 
Strategier har emellertid utvecklats som möj
liggör isolering och karakterisering också av 
gener vilkas existens är känd endast genom 
en mutantfenotyp eller genom sin belägenhet 
på en genkarta. I det förra fallet använder man 
sig av mutationer förorsakade av introducera
de T-DNA-segment eller av transposoner. Ge
ner muterade och märkta genom integrerat T
ONA resp transposoner ( s k gene tagging) kan 
sedan identifieras och isoleras med T-DNA 
resp transposonen som hybridiseringsprob. 
1 det fall då man känner genens belägenhet på 
en genkarta gäller det att identifiera tätt kopp
lade DNA-sekvenser på ömse sidor om genen. 
Dessa kopplade sekvenser användes sedan 
som startpunkter för kloning av den kromo
somregion där genen är belägen (Xoconostle
Cazares et al., 1993). 

De sistnämnda metoderna lämpar sig 
emellertid mindre väl för många av våra van
ligaste kulturväxter som ofta är stora och 
otympliga, har långa generationstider och 
stora genom och dessutom inte sällan är po
lyploida. Därför koncentreras numera en stor 
del av arbetena med identifiering och isole
ring av gener till två modellväxter, Arabidop
s is thaliana (backtrav) för dikotyledoner och 
ris för monokotyledoner. Anledningen till att 
man valt dessa arter är främst att bägge har 
små genom med mycket lite repetitivt DNA 
och följaktligen är lätta att hantera rent mole-
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kylärbiologiskt. Att analysera komplexa egen
skaper och identifiera bakomliggande gener 
har till stor del möjliggjorts genom utveck
lingen av molekylära markörer som RFLP och 
RAPD samt alltmer automatiserade DNA-se
kvenseringsmetoder. Med de internationella 
projekt för sekvensering, mutationsframkall
ning och transformation, som nu pågår i 
Arabidopsis och ris, kommer för växtföräd
lingen värdefulla gener att isoleras i en allt 
raskare takt. För Arabidopsis räknar man med 
att inom en 10-årsperiod ha sekvenserat hela 
genomet och bestämt funktionen hos samt
liga gener. Genernas funktion skall bestäm
mas, dels genom jämförande DNA-sekvens
analyser baserade på information från växter 
och andra organismer, inklusive bananfluga 
och människa, dels genom studier av muta
tioner framkallade och märkta via antingen T
DNA eller transponer (Flavell, 1995). 

En mycket viktig upptäckt, som är en följd 
av de omfattande sekvenserings- och karte
ringsarbetena i olika grödor, är att den lineära 
ordningen av DNA-markörer och gener i stor 
utsträckning har bevarats under evolutionen 
och följaktligen i många arter är densamma 
över stora kromosomsegment. Jämför man 
t ex kromosomsegment i olika arter tillhöran
de familjen Gramineae, finner man att samma 
segment, med i stort sett samma genordning, 
är representerade i samtliga arter, men att de 
genom translokationer, inversioner och dupli
kationer förekommer i en mängd olika konst
ellationer (Moore et al., 1995) (Fig. 1). En mot
svarande bild framträder vid jämförelser 
mellan arter inom familjen Brassicaceae. 
Dessa upptäckter kommer att få mycket stor 
betydelse för framtida växtförädling då infor
mation om belägenheten av en viss gen i ett 
växtslag ger information om var man skall 
söka efter en ekvivalent gen i ett annat växt
slag. 

Genexpression och geninaktive
ring 
För att kunna marknadsföra växtsorter i vilka 
egenskaper införts med hjälp av genteknik, 
måste man vara övertygad om att den över-
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Figur 1. Jämförande genomanalys med hjälp av lwpplingssegment hos ris. (A) Risets kromosomer pre
senterade som kopplingssegment. (B) Vetekromosomer återskapade som serier av riskromosomseg
ment. Valet av segment är baserat på överensstämmelse i den lineära ordningen hos markörer inom 
dessa segment och homeologa sekvenser hos vetekromosomerna. (C) Majskromosomer återslwpade 
med hjälp av samma uppsättning r issegment och efter samma principer som för vete. Förbindelselin
jerna visar belägenheten av duplicerade segmen.t i majskromosomerna. (D) En ursprunglig "cerealie
kromosom" lwnstruerad på grundval av iakttagelse11 att många av kopplingssegmente11 hos ris före
kommer i liknande kombinationer i majs- och vetekromosomer. (Figuren reproducerad h-ån Moore et 
al., 1995, med benäget tillstånd av G. Moore, John Innes Centre, Norwich, UK.) 
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förda genen uttrycks korrekt och stabilt ock
så i efterföljande generationer. Medan man 
kunnat experimentellt studera och analysera 
promotorer och olika regulatoriska DNA-se
kvenser i stor detalj, har det inte varit möjligt 
att på motsvarande sätt studera hur en trans
gens expression påverkas av var och på vilket 
sätt den integrerats i en mottagarkromosom. 
Redan tidigt hade emellertid studier av funk
tionen av T-DNA visat, att det fanns en korre
lation mellan DNA-metylering och inaktive
ring av T-DNA-gener, och att T-DNA, som inte
greras slumpmässigt i ett mottagargenom, 
uppenbarligen metyleras på vissa ställen i 
kromosomerna (Amasino et al., 1984). Vidare 
fann man att inaktivering, åtföljd av metyle
ring, var speciellt vanlig när flera kopior av 
transgenen integrerats i ett och samma locus 
eller på olika ställen i genomet. Ett annat inak
tiveringsfenomen upptäcktes när två olika 
strukturgener, som försetts med samma pro
motorsekvens, infördes vid två på varandra 
följande transformationstillfällen. Helt ovän
tat visade det sig då, att generna i den först 
införda genkonstruktionen blev inaktiverade 
och metylerade. Ytterligare ett exempel på 
homologiavhängig inaktivering eller co-su
pression har upptäckts i samband med försök 
att öka expressionen av en inneboende gen 
genom att med genteknik införa ytterligare en 
kopia av genen ifråga. Det har då visat sig att 
inte sällan expressionen av både transgenen 
och den endogena genen undertrycks. Orsa
ken till inaktiveringen anses i dessa senare fall 
vara en post-transkriptionell nedbrytning 
snarare än en metylering. Det förekommer 
också att enstaka kopior av transgener ibland 
hamnar i starkt metylerade kromosomregio
ner och att metyleringen då kan sprida sig till 
transgenen och inaktivera dess transkription. 
Denna positionsspecifika inhibering kan vara 
olika utpräglad och ibland leda till fullständig 
utsläckning, ibland till reducerad eller varia
bel genexpression. Det händer också att en 
transgen uttrycks stabilt i den primära trans
formanten för att bli metylerad och inaktive
rad först i senare generationer, speciellt om 
plantorna utsätts för stress av ett eller annat 
slag (Meyer, 1995). 
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Av vad som sagts ovan framgår att identi
fiering av transformanter, där den införda ge
nen uttrycks stabilt och är opåverkad av oli
ka miljöförhållanden, kräver omfattande labo
ratorieundersökningar såväl som fältförsök. 
Samtidigt har studierna av dessa problem vi
sat på möjligheter att minska uttrycket av en 
oönskad eller skadlig inneboende egenskap. 
I traditionell växtförädling har dessa möjlig
heter begränsats av tillgänglig genetisk varia
tion och inducerade mutationer. Med gentek
nik kan detta uppnås via s k antisense-mRNA
inaktivering. När DNA, som kodar för en gen, 
transkriberas, sägs den läsas i sense-riktning
en och producerar sense-mRNA. För att mins
ka uttrycket av en gen med antisense-teknik, 
introduceras en gen som, när den transkribe
ras, producerar ett mRNA som är komple
mentärt till det normala sense mRNA, sk anti
sense-RNA. Detta leder till hybridisering eller 
baspars-parning mellan de båda RNA-sekven
serna med inaktivering av translationen som 
följd. Denna metod, liksom en på co-supress
ion baserad metod för reduktion av genut
tryck, har fått stor praktisk betydelse. 

Växtf örädlingsframsteg med 
hjälp av genteknik 
I början av 1980-talet, när utvecklingen av 
genöverföringstekniken nått så långt att den 
medgav transformation av de första jord
bruksväxterna, kom fortfarande de flesta väl
karakteriserade generna från enkla organis
mer som bakterier och vira, där det är lättare 
att identifiera, isolera och karakterisera ge
ner. Detta påverkade de egenskaper som man 
kunde angripa och ledde till att merparten av 
de tidiga transformationsförsöken kom att 
gälla herbicidtolerans samt resistens mot 
virussjukdomar och insekter. Det kan därför 
vara lämpligt att börja med att beskriva någ
ra sådana projekt. 

Tolerans mot herbicider 
Sedan mitten av 1950-talet använder vi i jord
bruket selektiva, kemiska ogräsbekämpnings
medel, s k herbicider, som eliminerar ogräsen 
utan att skada grödan själv. Utvecklingen av 



selektiva herbicider har möjliggjorts genom 
att olika växtarter skiljer sig med avseende på 
såväl upptagning och translokation som ned
brytning och avgiftning av kemiska substan
ser. Det är emellertid både svårt och dyrbart 
att utveckla effektiva, selektiva och miljövän
liga herbicider för en mängd olika grödor, 
speciellt som vissa kulturväxter har relativt 
nära vilda släktingar som är allvarliga ogräs. 

En annan kategori herbicider utgöres av 
icke-selektiva s k bredspektrumherbicider, 
som är effektiva mot ett mycket brett spek
trum av växtslag. I växtodlingssammanhang 
kan dessa herbicider vanligtvis användas 
först efter skörd av en gröda eller i samband 
med träda, och endast om inga rester av pre
paratet finns kvar i jorden när efterföljande 
gröda sås. I dag kan vi emellertid göra en 
bredspektrumherbicid selektiv för en gröda, 
som normalt är känslig, genom att i denna 
införa en gen som ger tolerans mot herbici
den. Genen i fråga kan ha uppkommit som en 
spontan eller inducerad mutation och kan ha 
isolerats i en växtcellkultur eller från en jord
bakterie. Toleransen kan, i sin tur, bero på en 
avgiftnings- eller nedbrytningsmekanism i 
växtcellen eller vara resultat av en förändring 

av den gen, som styr den metaboliska pro
cess som herbiciden normalt stör eller avbry
ter. Under förutsättning att man kan reda ut 
hur herbicidverkan respektive toleransen 
kommer till stånd, kan man isolera den bak
omliggande genen och införa den i ett växt
slag som normalt är känsligt för herbiciden 
(Kishore et al., 1992). De flesta av de mycket 
effektiva bredspektrumherbicider, som finns 
på marknaden, har det gemensamt att de in
terfererar med enzym som styr syntesen av 
för växterna essentiella aminosyror. Dessa 
herbicider har vanligtvis låg toxicitet för män
niskor och djur, bryts snabbt ner i jorden och 
är verksamma vid mycket låga koncentratio
ner. De belastar följaktligen miljön i väsentligt 
mindre grad än merparten av de gamla selek
tiva herbiciderna. 

Eftersom det visade sig vara relativt lätt att 
isolera och överföra gener för herbicidtole
rans till viktiga jordbruksväxter, satsades in
itialt mycket stora resurser på sådana arbe
ten. Med den, speciellt utanför jordbruket, 
vanliga uppfattningen att alla jordbrukskemi
kalier är av ondo, mötte dessa arbeten ofta 
häftig kritik från både myndigheter och all
mänhet. Med stigande insikter om att kombi-

Figur 2. Sockerbetorna till vänster har transformerats med en gen som ger tolerans mot herbiciden 
Roundup. Betorna till höger är inte transformerade. Samtliga betor har sprntats med en normaldos av her
biciden. (Foto llllhandahållet av P Tenning, Hilleshög AB.) 
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nationen nya, effektiva lågdosherbicider och 
herbicidtoleranta grödor inte bara leder till 
effektivare produktion utan också, i de allra 
flesta fall, torde resultera i mindre miljöbelast
ning, har på senare tid motståndet väsentligt 
minskat. Sålunda har tillstånd för obegränsad 
odling av ett antal herbicidtoleranta grödor 
redan givits såväl i USA som i Kanada och 
Europeiska Unionen, och ett flertal nya ansök
ningar väntar på behandling. Till dessa hör en 
ansökan till EU från Hilleshög NK, moderbo
lag till Hilleshög AB, avseende sockerbetssor
ter med tolerans mot den välkända bredspek
trumherbiciden Roundup (Tenning, 1995) 
(Fig. 2). Det finns därför anledning att tro, att 
grödor som gjorts herbicidtoleranta med gen
teknik kring sekelskiftet kommer att odlas på 
ansenliga arealer, också i Sverige. 

Resistens mot virussjukdomar 
De vanligaste sätten att hindra spridning och 
skador av virus i olika grödor innefattar an
vändning av insekticider för att bekämpa vi
rusvektorn, bekämpning av ogräs som kan 
tjäna som värdväxt samt användning av cer
tifierat virusfritt utsäde. Att med traditionell 
växtförädlingsmetodik uppnå tillfredsställan
de resistens kan vara svårt, då resistensen 
ofta är polygent betingad. 

För mer än 60 år sedan observerade man 
emellertid att tobaksplantor, som infekterats 
av en viss stam av ett virus, kunde motstå in
fektion av en annan, obesläktad stam. Som 
förklaring till detta fenomen, som kom att kal
las cross-protection och som påvisats för ett 
flertal vira, föreslogs att det s k höljeproteinet 
hos det "skyddande" viruset störde infek
tions- och uppförökningsmekanismen hos ett 
efterföljande närbesläktat virus. Eftersom ett 
virusgenom innehåller mycket få gener, om
givna endast av tidigare nämnda proteinhöl
je, var det relativt lätt att isolera och överföra 
den gen, som ansvarar för bildandet av hölje
proteinet hos ett bestämt virus, till växter. På 
detta sätt kunde amerikanen Beachy och 
hans medarbetare 1986 visa att uttryck av 
höljeproteingenen från tobaksmosaikvirus 
(fMV) i tobak gav ett avsevärt skydd mot 
TMV-sjukdomen (Powell-Abel et al., 1986). 
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Sedan dess har på motsvarande sätt mer eller 
mindre fullständig resistens rapporterats för 
över 20 olika virussjukdomar i ett stort antal 
växtslag, bl a tobak, melon, squash, ris, pa
paya, potatis och sockerbeta. Den ursprung
liga föreställningen, att mängden höljeprote
in i den transgena växtens celler direkt påver
kar graden av resistens, har emellertid visat 
sig gälla endast i vissa fall. Ibland förekommer 
överhuvudtaget ingen sådan korrelation, och 
det är då sannolikt graden av transkription av 
virusgenen, inte höljeproteinet, som styr re
sistensen. Sannolikt beror den resistens som 
kommer t ill stånd genom introduktion av en 
höljeproteingen ofta på flera mekanismer, 
som kan ingripa i olika stadier av virusinfek
tions process (Reimann-Philipp & Beachy, 
1993). Även om den nu beskrivna höljepro
teingenbetingade virusresistensen är den 
som hittills varit mest framgångsrik, så finns 
det flera viktiga virusgrupper där metoden 
inte fungerar. Följaktligen arbetas det inten
sivt också med resistens betingad av andra 
sekvenser i virusgenomet. Förhoppningsvis 
kommer dessa olika resistensstrategier, var 
för sig eller i kombination, att på sikt kunna 
erbjuda skydd mot de flesta av de allvarliga 
virussjukdomar som drabbar våra kulturväx
ter (Gielen, 1995). 

Resistens mot insekter 
Insekticider är globalt den största gruppen 
jordbrukskemikalier. Även om kemisk be
kämpning av insekter varit mycket framgångs
rik, så uppgår fortfarande de skördeförluster, 
som insektsangrepp förorsakar, till 5-15 % av 
den totala jordbruksproduktionen. Dessutom 
finns bland insekticiderna många produkter 
som inte bara är toxiska utan kan förmodas 
vara också mutagena, cancerogena eller tera
togena. Kan sådana preparat ersättas med 
resistenta växtsorter, framställda med klas
sisk växtförädlingsmetodik eller med gentek
nik, vore detta en stor vinst. Identifiering, iso
lering och överföring av gener, som ger resi
stens mot insektsangrepp, har följaktligen 
givits stort utrymme inom växtbiotekniken. 

Hittills har de flesta av dessa arbeten rört 
Bacillus thurengiensis (Bt), en jordbakterie 



som producerar ett kristallint protein, som 
när det bryts ner i matsmältningskanalen hos 
vissa insekter bildar en för dessa toxisk sub
stans. Eftersom Bt kan odlas i fermentorer, 
kan stora kvantiteter produceras till relativt 
låg kostnad, och Bt-preparat har använts för 
bekämpning av insekter sedan 1950-talet. 
Merparten av alla Bt-stammar producerar ett 
toxin som är specifikt för larver av ordningen 
Lepidoptera, dvs fjärilar. Under senare år har 
man emellertid funnit stammar som produce
rar toxin som är specifika för insekter av ord
ningen Diptera, dvs flugor och myggor, med
an andra producerar Coleoptera-specifika 
toxin som är aktiva mot skalbaggar, inklusive 
viktiga skadegörare som coloradoskalbagge 
och bomullsvivel. 

Med tillgång till olika St-stammar verksam
ma mot en rad olika skadeinsekter har dessa 
mikrobiella insekticider blivit mycket värde
fulla alternativ till kemiska preparat. Gener 
som kodar för ett antal intressanta St-protein 
har nu klonats, införts och uttryckts i bl a to
bak, tomat, bomull, majs och potatis. Medan 
de först isolerade generna producerade myck
et små mängder av St-protein i växtcellerna 
och gav en motsvarande låg grad av resistens, 
uttrycks nya, optimerade gener mycket bätt
re och ger fullt tillfredsställande resistens, 
också under svåra förhållanden (Perlak et al., 
1991). I dag finns potatis med St-resistens 
mot coloradoskalbagge och majs med resi
stens mot "European corn borer" på markna
den i USA och har där godkänts för obegrän
sad odling. Ansökan om tillstånd för odling av 
St-resistent bomull i USA och Bt-resistent 
majs i Europeiska Unionen behandlas för när
varande av respektive myndigheter. 

Ett annat sätt att åstadkomma insektsresi
stens hos växter med genteknik baserar sig 
på introduktion av gener vilka styr produktio
nen av specifika växtproteiner som stör insek
ternac; matsmältning. Bäst studerat är "Cow
pea trypsin inhibitor" (CpTi), som stammar 
från vignaböna (Vigna unguiculata), en balj
växt som odlas i Västafrika och Sydamerika. 
Ett annat exempel är ett lektin från snödrop
pe (Galanthus nivalis), som visat sig ge resi
stens mot sugande insekter. Hittills har de 

nämnda växtproteinerna inte givit lika hög
gradig resistens som Bt, men de är heller inte 
lika artspecifika i sin verkan som de senare. 

Växter, som producerar sina egna insekti
cider, utgör ett betydande växtförädlings
framsteg, som, förutom att det innebär en 
klar vinst för miljön, har den fördelen framför 
alternativet att spruta eller pudra plantorna 
med bekämpningsmedlet, att man blir obero
ende av variabler som sol, vind, regn och be
handlingstillfälle. 

Resistens mot svampsjukdomar 
När en växt angrips av en svamppatogen, 
framkallar angreppet ofta en lokal celldöd 
som leder till att patogenen kapslas in och 
oskadliggörs. Samtidigt utlöses i kringliggan
de vävnader syntes av antimikrobiella prote
iner som kitinaser, glukanaser och olika s k 
PR(pathogenesis related)-proteiner. Förlop
pet, som är en hypersensitivitetsreaktion, är 
typiskt för de flesta fall av rasspecifik resi
stens. Trots att den rasspecifika resistensen 
ofta är monogent betingad, är det först på all
ra senaste tid som man har lyckats identifie
ra och klona sådana gener. I stället har svamp
resistens i transgena växter baserats på ut
tryck av gener som kodar för kitinaser och 
glukanaser. Gener som kodar för olika typer 
av de nämnda enzymen har klonats och intro
ducerats i växter, där de kan uttryckas ende
ra konstitutivt eller enbart vid ett sjukdoms
angrepp. Tidiga arbeten gällde huvudsakligen 
kitinas och resulterade vanligtvis i relativt 
blygsam resistens. I senare arbeten har det 
visat sig att samtidigt uttryck av kitinas och 
glukanas resulterar i högre resistens än ende
ra enzymet ensamt (Zhu et al., 1994). 

Samtidigt har, som nämnts, de första natur
ligt förekommande resistensgenerna hos väx
ter isolerats och karakteriserats. Bland det 10-
tal sådana gener som klonats finns tre gener 
för rasspecifik resistens mot Cladosporium 
fulvum i tomat, som isolerats och karakterise
rats vid Sainsbury Laboratory i Norwich, Eng
land. Mycket tyder på att dessa resistensge
ner, som visat sig vara komplexa multigener, 
kan ge resistens också mot andra patogen än 
Cladosporium. Man gör nu stora ansträngning-
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ar för att reda ut hur generna igenkänner oli
ka patogen och aktiverar olika försvarssys
tem, involverande bl a kitinaser, glukanaser 
och PR-proteiner. Genom att kombinera flera 
olika typer av resistensgener hoppas man 
kunna konstruera komplexa försvarssystem 
som skall göra det svårt för en mutantpatogen 
att bryta resistensen. De kunskaper, som man 
på detta sätt förvärvar i en art och för en pa
togen, kommer att underlätta förståelsen ock
så av andra system och utveckling av på gen
teknik baserad resistens i andra, besläktade 
såväl som obesläktade arter. 

Förändrin[J av kvalitet och använd
ningsomrade 
Förmågan att transformera växter med nya 
eller modifierade gener, alternativt att stänga 
av existerande gener, öppnar möjligheter att 
ändra eller avbryta biosyntesvägar och där
igenom få växter att producera nya typer och 
kvaliteter av stärkelse, vegetabiliska oljor och 
lagringsproteiner anpassade till livsmedelsin
dustrins krav såväl som till övrig industriell 
användning. De mest påtagliga resultaten har 
hittills erhållits när det gäller stärkelse och 
vegetabiliska oljor och fetter. 

Stärkelse består av två slags kedjor av 
glykosmolekyler: relativt korta, lineära, som 
kallas amylas, och mycket längre, starkt för
grenade, som kallas amylopektin. De flesta 
nativa stärkelsesorter består till 20-30 % av 
amylos, till 70-80 % av amylopektin. Två hu
vudtyper av enzym är involverade i syntesen 
av dessa polymerer: stärkelsesyntas (SS), 
som adderar glykosmolekyler till den växan
de kedjan och ett förgreningsenzym ( starch 
branching enzym, SBE), som är ansvarigt för 
förgreningar av polymeren. Också små skill
nader i proportionerna av amylas och amylo
pektin kan påverka stärkelsekornens form, 
stärkelsens löslighet och dess lämplighet för 
olika industriella processer. Det har därför 
legat nära till hands att försöka att med gen
teknik påverka de nämnda enzymen och där
igenom den resulterande stärkelsen. Sådana 
arbeten pågår också på flera håll. Ett gott ex
empel utgör de arbeten som bedrivs av Sva
löf Weibull AB och Sveriges Stärkelseprodu-
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center. Arbetena syftar till att framställa pota
tissorter med stärkelse, som, i stället för av en 
blandning av amylos och amylopektin, består 
till 100 % av amylas, resp 100 % amylopektin. 
Strategin har varit att med antisenseteknik 
sätta SBE- resp SS-enzymen ur spel och där
igenom förhindra produktion av det förgrena
de amylopektinet, resp ackumulering av line
ärt amylas. Arbetena har varit mycket fram
gångsrika och en sort, vars stärkelse består 
till 100 % av amylopektin, förväntas kunna 
marknadsföras redan 1998, medan "högamy
losklonen '' för närvarande utvärderas i fält
försök (Erjefält & Hofvander, 1995). Liknande 
arbeten pågår med ärt vid John Innes Centre 
i England, där man inte bara söker modifiera 
stärkelsesammansättningen utan också söker 
drastiskt minska stärkelsemängden för att i 
stället kunna öka halten av protein och olja. 

Den industriella användningen av vegetabi
liska oljor begränsas idag av att oljorna i våra 
vanligaste oljeväxter innehåller endast 5-6 
dominerande fettsyror i varierande propor
tioner. För att få en enhetlig kemisk produkt 
med önskade egenskaper måste växtoljor 
därför ofta konverteras genom hydrogene
ring, omestring eller fraktionering. Ett av olje
växtförädlingens mål, där gentekniken kom
mer in, är oljor med ett vidgat spektrum av 
fettsyror; ett annat är oljor bestående av, i 
görligaste mån, endast en fettsyra. Som resul
tat av omfattande biokemiska och molekylär
genetiska studier har man nu så god känne
dom om fettsyra- och oljebiosyntesen och 
bakomliggande gener, att man kunnat dras
tiskt modifiera fettsyrasammansättningen i 
flera oljeväxter, bl a i raps. Detta har skett 
endera genom att en gen blockeras eller 
stängs av med antisenseteknik, genom att en 
gen överuttrycks, resulterande i högre en
zymaktivitet, eller genom introduktion av ge
ner involverade i biosyntesen av en speciell, 
ej tidigare producerad fettsyra. Ett exempel 
på den sistnämnda vägen är en transgen raps
sort med ca 55 % laurinsyra, som framställts 
av företaget Calgene och som godkänts för 
obegränsad odling i USA. Sannolikt kommer 
genetiskt modifierade vegetabiliska oljor att 
inom en snar framtid allvarligt konkurrera 



med mineralolja som råvara för diverse indu
striprodukter (Stymne, 1995). 

Vad gäller lagringsproteinerna pågår sedan 
länge omfattande arbeten i alla de stora 
sädesslagen syftande till att reda ut de bio
kemiska förloppen, definiera olika kvalitets
parametrar och isolera och karakterisera de 
bakomliggande generna. Hos vete bestäms 
bakningsdugligheten till stor del av mängden 
och kvaliteten hos de olika glutenproteinerna 
i kärnan. Även om alla glutenproteinerna på
verkar glutens beteende, har en grupp suben
heter av gluteniner med hög molekylvikt 
(HMW-GS) blivit mest uppmärksammade ef
tersom bakningsdugligheten visat sig vara 
korrelerad med sammansättningen av dessa. 
Genetiska studier har visat att de gener, som 
kodar för HMW-GS, ligger i långa armen av 
kromosomerna lA, 1B och 10, och genomiska 
kloner har nu isolerats för ett flertal olika 
HMW-GS, inklusive allelvarianter korrelerade 
med såväl bra som dålig bakningskvalitet. På 
lite sikt bör detta göra det möjligt att förbätt
ra bakningsdugligheten i vete genom att in
föra ytterligare gener för HMW-GS. Man bör 
också kunna transformera vete med modifie
rade gener för HMW-GS och därigenom an
passa glutenstrukturen och fröproteinsam
mansättningen för olika ändamål (Shewry et 
al., 1994). Att detta är en realistisk tanke har 
helt nyligen visats av Blechl och Anderson 
(1996). 

När det gäller maltkorn bestäms kvaliteten 
inte så mycket av de proteiner, som inlagras 
under kärnmognaden, utan mer av enzymer 
som syntetiseras under groningen och som 
till stor del bestämmer vilken mängd extrakt 
som erhåJles vid mättningen. Även om ytter
ligare arbete krävs för att reda ut den mole
kylära bakgrunden till mältningskvalitet, kom
mer möjligheterna att direkt studera effekter
na av olika gentekniska förändringar, som till
gången till fungerande transformationsmeto
der för sädesslagen nu erbjuder, att öka fram
stegstakten högst väsentligt. 

Stress tolerans 
Beräkningar av amerikanen Boyer (1982) har 
visat att i praktisk växtodling genomsnittligt 

så mycket som 60-65 % av den genetiska av
kastningspotentialen förloras på grund av oli
ka abiotiska stressfaktorer som ljusintensitet, 
temperatur, jordstruktur, vattentillgång, pH, 
salthalt och näringstillgång. Resultaten, som 
baserar sig på studier av åtta av de viktigaste 
jordbruksgrödoma i USA, antyder att det bör 
vara möjligt att öka avkastningen högst be
tydligt genom att öka växternas tolerans mot 
en eller flera av dessa stressfaktorer, utan att 
öka avkastningspotentialen som sådan. På 
motsvarande sätt som för sjukdomar, är de 
molekylära mekanismerna för anpassning till 
abiotiska stressfaktorer som låga temperatu
rer, torka, hög salthalt etc korrelerade med 
induktion och uttryck av specifika gener. 
Omfattande forskning, som syftar till att för
stå de fysiologiska, biokemiska och cellulära 
mekanismerna för adaption och stresstole
rans och isolera de bakomliggande generna, 
pågår på många håll bl a vid Institutionen för 
molekylär genetik vid SLU, Uppsala, och vid 
Avdelningen för tillämpad biokemi vid Lunds 
universitet (Baudo et al., 1996; Lilius et al., 
1996). 

Hansterilitet för hybridfröproduktion 
Under många år har cytoplasmatisk hansteri
litet kunnat användas i ett antal grödor som 
Sorghum, sockerbetor, solros och råg för att i 
dessa producera högavkastande hybridsor
ter. Många andra växtslag med goda förutsätt
ningar för hybridförädling saknar emellertid 
en fungerande cytoplasmatisk hansterilitet, 
och endast i majs och ett fåtal andra grödor är 
kastrering för hand eller med maskin möjlig. 

Nyligen har möjligheterna att via genteknik 
introducera hansterilitet öppnat vägen för 
hybridfröproduktion i ett stort antal korspol
linerande grödor. Det första och hittills bäst 
dokumenterade av dessa nya hansterilsys
tem har utvecklats av Plant Genetic Systems 
N.V. (PGS) i Belgien i samarbete med Univer
sity of California, Los Angeles, USA (Mariani 
et al., 1990), (Fig. 3). Systemet baserar sig på 
en genkonstruktion bestående av en antär
specifik promotergen (TA29) kopplad till en 
ribonukleasgen (RNase). I växter, som trans
formerats med denna genkonstruktion, för-
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Figur 3. Normal, hanfertil blomma från en icke transformerad rapsplanta (a), hansteril blomma från 
rapsp/anta transformerad med en TA29-RNase-gen (b). (Foton tillhandahållna av Plant Genetic Sys
tems N. V., Gent, Belgien) 

störs selektivt tapetcellerna i ståndarknap
parna, vilket leder till fullständig hansterilitet. 
Honfertiliteten påverkas inte. Eftersom de 
införda generna är dominanta måste man, för 
att få till 100 % hansterila bestånd för hybrid
fröproduktion, kunna avlägsna de 50 % nor
mala, hanfertila plantor, som erhålles vid sex
uell förökning av plantor med dominant, nu
kleär hansterilitet. Detta problem har man 
löst genom att till TA29-RNase-genen koppla 
en likaledes dominant gen för herbicidtole
rans. Följaktligen kan man i en klyvande av
komma avlägsna alla hanfertila plantor ge
nom att spruta beståndet med herbiciden 
ifråga. Samma forskarteam har också identi
fierat en restorergen (barstar), som inhiberar 
effekten av RNase-genen och medger produk
tion av till 100 % hanfertila F

1
-avkommor, vil

ket är nödvändigt i grödor där skördeproduk
ten är frön. 

PGS hybridiseringssystem har redan intro
ducerats i ett flertal grödor, bl a tobak, ciko
ria, raps och majs. I vårraps prövas PGS hy
brider i Kanada, England och Sverige. Två 
sådana hybrider är redan registrerade och 
godkända för odling i Kanada. I EU har sorter 
med PGS hybridiseringssystem godkänts för 
allmän odling, men man räknar med att det 
dröjer ytterligare ett par år innan man har 
vårrapshybrider på sortlistan klara för mark
nadsföring (Svensk, 1995). 
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Molekylära markörer 
Framstegen inom molekylärbiologien och 
gentekniken har lett till avsevärt bättre för
ståelse av det genetiska materialets organisa
tion och funktion. Allt eftersom denna kun
skap ökar, kommer den att påverka också 
planläggning och genomförande av mera tra
ditionella korsnings- och urvalsarbeten. Av 
speciellt intresse i dessa sammanhang är till
gången till olika typer av molekylära markö
rer såsom RFLP, RAPD, AFLP och mikrosatel
liter. Dessa markörer, som kan produceras i 
nära nog obegränsat antal, kan användas för 
konstruktion av genkartor och kan, som re
dan nämnts, användas för s k kartbaserad 
genkloning. DNA-markörer kan emellertid 
också, när de är starkt korrelerade med en 
önskad egenskap, användas som indirekt ur
valskriterium och göra det möjligt att redan 
bland växthusodlade småplantor identifiera 
individ som är bärare av elen gen som styr 
egenskapen ifråga. Detta ökar såväl snabbhe
ten som precisionen med vilken elen önskade 
egenskapen kan överföras mellan olika linjer 
och sorter och från olika icke-adapterade gen
källor till kommersiellt intressanta sorter. 
Finns en genkarta med tillräckligt tätt med 
markörer kan man bland avkommeplantor 
från en korsning, i vilka man identifierat den 
önskade genen, för fortsatt återkorsning väl
ja de plantor som i övrigt är genetisk så lika 



elitföräldern som möjligt. På detta sätt kan 
flera återkorsningsgenerationer sparas in. 

Detaljerade kopplingskartor, mättade med 
molekylära markörer av ett eller annat slag, 
har nu tagits fram för ett stort antal grödor, 
bl a tomat, potatis, majs, ris, korn, raps och 
sockerbeta, och har redan använts för att 
identifiera och överföra gener för egenskaper 
som insektsresistens, virusresistens, svamp
resistens samt tolerans mot torka och nä
ringsmedelsstress. Omfattande arbeten på
går också med syfte att identifiera s k QTL 
(Quantitative Trait Loci), dvs gener som styr 
typiskt kvantitativa egenskaper som avkast
ning, proteinhalt och oljehalt. Andra moment 
i förädlingsarbetet vid vilka genetiska markö
rer kan bidra med värdefull information är 
skattning av graden av genetisk diversitet och 
släktskap mellan olika förädlingsmaterial 
samt utarbetande av genetiska fingeravtryck 
för sorter och sortkomponenter. 

Av de molekylärbiologiska verktyg, som nu 
står till växtförädlarnas förfogande, är DNA
markörerna det generellt mest användbara. 
De flesta större växtförädlingsorganisationer 
har också skaffat sig tillgång till eller själva 
utrustat sig med de laboratorier och den sak
kunskap som krävs för storskalig, kostnadsef
fektiv insats av markörbaserade metoder i 
förädlingsarbetet. 

Integrering av molekylär och 
klassisk växtförädling 
Trots den stora och i många stycken omväl
vande påverkan på växtförädlingen, som gen
tekniken redan haft, kommer den inte att er
sätta den klassiska växtförädlingsmetodiken 
och inte heller förminska dennas värde. Tvärt
om kommer ytterligare förfining av dessa 
metoder och bättre kunskaper i klassisk gene
tik att utgöra förutsättningar för ett rationellt 
utnyttjande av nya verktyg som molekylära 
markörer. Ett ännu bättre argument för en in
tegrering av molekylär och klassisk växtföräd
ling erbjuder de tidigare omnämnda studierna 
av genexpression och geninaktivering, som 
visat att inaktivering av transgener ofta beror 
på förändringar i deras kromatinstruktur och 

att denna sannolikt påverkas av såväl den inre 
som den yttre miljö i vilken transgenen ham
nar. En transgen, som är inaktiv i en genotyp, 
kan mycket väl vara aktiv i en annan genetisk 
bakgrund och odlingsmiljö, och stabiliserings
processen kommer då till stor del att få base
ras på klassiska förädlings- och urvalsproces
ser, innefattande också omfattande fältpröv
ning (Meyer, 1995). 

Integrerad med de klassiska förädlingsme-
toderna kommer gentekniken att påskynda 
förädlingsprogrammen och på ett avgörande 
sätt påverka våra möjligheter att utveckla 
växtsorter som kan producera tillräckligt 
med föda för mer än dubbelt så många män
niskor som i dag, bygga upp en industri och 
en ekonomi baserad på förnyelsebara råvaror 
och samtidigt skydda miljön. En förutsättning 
för detta är emellertid att man kan få ett brett 
stöd bland allmänheten för växter som modi
fierats med genteknik och livsmedel baserade 
på sådana grödor. Detta kräver riskbedöm
ningar och regelverk som inger förtroende 
hos såväl växtförädlare som gemene man. I 
Sverige har vi sedan 1994 en övergripande lag 
och en regeringsförordning som reglerar an
vändningen av genetisk modifierade organis
mer och som ansluter till EU:s genteknikdirek
tiv. En särskild Gentekniknämnd ansvarar för 
den övergripande bevakningen och skall ge
nom rådgivande verksamhet främja en säker 
och etiskt försvarbar tillämpning av gentekni
ken (Brunius, 1995). Det kommer ändå sanno
likt att ta tid och kräva betydande upplys
ningsverksamhet från såväl vetenskapssam
hället som industrin, innan man helt övervun
nit allmänhetens misstro mot gentekniken. 
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Veteförädlingen i Sverige 
Gunnar Svensson 

Höstveteförädlingen 
Under de första åren efter det att veteföräd
lingsarbetet inletts i Svalöv 1886 ägnade man 
sig åt att renodla aktuellt vetematerial genom 
massurval. Resultatet blev bl a Svalövs renod
lade Squarehead från engelskt utgångsmate
rial (1894) och renodlat Sammet från svenskt 
lantvete (1910). Under Hjalmar Nilssons led
ning övergick man ganska snart till pedi
greeurval med individuell avkommebedöm
ning. Med den metoden fick man fram sorter
na Grenadier I (1898), Extra Squarehead 
(1900) och Bore (1902), samtliga med bak
grund i engelskt Squareheadvete samt Sol I 
(1911) ur svenskt lantvete. Dessa urval gav 
enligt en analys, gjord av Herman Nilsson
Ehle (1906), en förbättring av avkastningen 
med ca25 %. 

Tanken låg nära att försöka förena lantvete
sorternas härdighet och goda kvalitet med 
Squareheadmaterialets höga avkastning och 
styvare strå. Redan 1891 gjordes under Hjal
mar Nilssons ledning de första korsningarna 
(Åkerman, 1951) och 1898 utfördes ett 30-tal 
kombinationer. Herman Nilsson-Ehle, som tog 
över veteförädlingen år 1900 och ledde den 
fram till 1915, utförde mer planmässiga kors
ningar baserade på kunskapen om de åter
upptäckta mendelska lagarna och framför allt 
på egen forskning, som ledde fram till avhand
lingen om kvantitativa egenskapers nedärv
ning (Nilsson-Ehle, 1909). 

Extra Squarehead Il (1909) och Sol Il (1916) 
var resultat av kombinationsförädlingens tidi
ga försök att sammanföra positiva egenska
per från lantvete- och Squareheadmaterial 
(Åkerman, 1951). Denna grundide kom att 

prägla förädlingsarbetet vid Svalöv ända in på 
1950-talet. Viktiga resultat i detta arbete var 
bl a sorterna Pansar (1915) samt Skandia Il 
(1939) och Skandia lII B (1949) (Åkerman, 
1944) som fick stor betydelse i den sydsven
ska höstveteodlingen. 

I Mellansverige ledde arbetena bl a vid Ul
tunafilialen under ledning av Robert Torsell 
till Thule-och Sveasorterna, som genom star
kare inslag av lantvete hade bättre härdighet 
och kvalitet. En god kvalitetssort var också 
Gluten (1939). En korsning mellan Gluten och 
Ergo gav sorten Odin (1949) (f orsseU & Åker
berg, 1950), som blev en dominerande sort i 
den mellansvenska höstveteodlingen. Genom 
arbetena vid Skarafilialen producerades bl a 
sorten Borg och vid Östgötafilialen sorten 
Gyllen Il. 

Åke Åkerman tog över ledningen för vete
förädlingen i Svalöv 1915 och ledde den med 
stor framgång fram till mitten av 1950-talet. 
Han insåg problemen med den minskande 
vinterhärdighet som introduktionen av Squa
reheadmaterialet medförde. Tillsammans 
med Lindberg utvecklade han en artificiell 
härdighetstest, som syftade till att öka föräd
la rnas möjligheter att nå en god vinterhärdig
het hos höstsäden (Åkerman, 1927). 

En annan hjärtesak för Å. Åkerman var kva
litetsfrågan. Han bidrog starkt till att Cereal
laboratoriet kunde invigas 1931. Där samla
des det kunnande som styrde veteförädlingen 
mot sorter med förbättrad bakningskvalitet. 
År 1951 kunde den nya ändamålsenliga labo
ratoriebyggnaden invigas. Professor Åker
man var också mycket aktiv utanför Utsädes-
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Figur I. Professor Åke Ål?erman ansvarade för 
vete- och havreförädlingen i Svalöv från år 1915 
och var dessutom chef för Sveriges Utsädesfören
ing från år 1939 fram till 1.955. 

föreningen såväl inom landet vid start av för
söksringar som i det nordiska samarbetet 
med NJF:s bildande. För mer information om 
denna epok i svensk veteförädling hänvisas 
till Åkerman (1951) och Johansson (1986). 

På WeibuUsholm, i Landskrona, hade 1910 
under Walter Weibulls ledning den första ve
tesorten lduna tagits fram, baserad på ett ur
val bland de få plantor i ett Squareheadfält, 
som överlevt den hårda vintern 1900-1901 
(Lundin et al., 1970). År 1907 anställdes Birger 
Kajanus och han initierade en rationell kors
ningsförädling och gjorde 1911 de två första 
korsningarna i höstvete. Den ena av dessa 
kombinationer, lduna x Tystofte Smaahvede, 
ledde till sorten Standard, marknadsförd 
1921. Standard fick stor spridning i södra 
Sverige och Danmark. 

1911 fick Kajanus en medarbetare, agro
nom Sven Otto Berg. De två samarbetade 
mycket bra under 14 år. S.O. Berg tog över 
ansvaret för veteförädlingen 1925. 
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En ökande import av nordamerikanskt 
vete med bättre malnings- och bakningskvali
tet visade på behovet att förbättra kvaliteten 
hos det svenska vetet för att förbättra dess 
konkurrenskraft. Sven Otto Berg påbörjade år 
1928 (Lundin et a l., 1970) ett målmedvetet 
återkorsningsarbete, där han introducerade 
ungersk kvalitet från Bankuti 178 i svensk 
höstvetebakgrund. Efter ett intensivt fälturval 
varvat med bakningstester, bl a hos H. Jörgen
sen i Köpenhamn, ledde arbetet fram till sor
ten Eroica (1943), som blev en betydelsefull 
sort i Sydsverige och i Danmark. Bakningstes
ter gjordes också hos svenska kvarnföretag i 
Malmö och Stockholm, ett fruktbart samarbe
te som fortsatte in på 1990-talet. För Mellan
sverige tog Sven Otto Berg bl a fram sorterna 
Ergo, som fick bred spridning, samt Virtus, 
som hade mycket god vinterhärdighet. Berg 
lät strax före sin bortgång år 1946 göra en 
korsning mellan (Eroica x Virtus) x (W 1731 x 
Ankar Il), en lyckad kombination som hans 
efterträdare Fajer Fajersson bearbetade in
tensivt och som 1959 resulterade i sorten 
Starke. Tack vare sina framstående egenska
per tog denna sort över huvuddelen av odling
sarealen i Sverige; den täckte 95 % under en 
följd av år och dominerade också i Danmark. 
Den fick en efterföljare i Starke TI och blev en 
viktig byggsten i den fortsatta veteförädlingen 
i Nordeuropa (Fajersson, 1964, 1971). 

I det fortsatta förädlingsarbetet tog Fajer 
Fajersson fram sorter som den stråstyva sor
ten Holme och den härdiga Folke, som blev 
aJlmänt odlade sorter efter Starkeperioden. 
Den senare blev på 1990-talet den mest odla
de höstvetesorten i Norge. Fajer Fajersson 
ägnade sig framgångsrikt åt att bygga ut växt
förädlingsorganisationen, bl a med en resis
tensavdelning som under Per Lundins led
ning fick stor betydelse för det fortsatta vete
föräd lingsarbete t. Under Fajerssons ledning 
startade det samarbete med DeKalb i USA, 
och senare också Desprez i Frankrike, som 
syftade till att ta fram hybridvetesorter. I det
ta lärorika projekt fick undertecknad sin intro
duktion i internationellt veteförädlingsarbete. 
Även Jan Jönsson började som hybridvete
förädlare för att senare ta över som resistens-



Figur 2. Agronom Sven Otto Berg, framgångsrik veteförädlare och kvaiitetsforsfwre, verksam vid Wei
bu/lsholm 1911 till 1946. Här vid sitt skrivbord med kvam och förädli11gsmaterial nära till hands. 

förädlare. Hybridveteprojektet vid Weibulls
holm lades, liksom flertalet andra i Europa, 
ner utan att ha givit några konkurrenskraftiga 
hybridsorter. 

Det blev i stället Fajerssons klassiska intro
duktion av en sort från Ukraina, Mironovskaja 
808, i återkorsningar med mjöldaggsresistenta 
Starke- och Holmelinjer, som blev nästa stora 
framsteg. Sorten Kosack marknadsfördes 1986 
och är fortfarande den dominerande brödve
tesorten tio år senare (Fajersson &Svensson, 
1985). Den är ytterligare ett lysande exempel 
på transgressioner i viktiga egenskaper såsom 
avkastning och stråstyrka (Fajersson, 1994). 
För ytterligare information om den framgångs
rika veteförädlingen vid Weibullsholm hänvi
sas till Lundin et al. (1970) och Fajersson 
(1983, 1994). 

I Svalöv leddes veteförädlingen under åren 
1958 till 1962 av professor James MacKey. 
Han hade arbetat tillsammans med Å. Åker-

man sedan 1944 och länge satt sin prägel på 
veteförädlingen. Gösta Olsson ledde veteför
ädlingen under åren 1963-1976 och Thore 
Denward under åren 1977-1983, innan Nils 
Johansson flyttade ner från Ultunafilialen och 
fick ansvaret 1984. Under denna tid mark
nadsfördes bl a sorten Seba 1969 - en kors
ning med en tysk sort. Kvarnarna hade svårt 
att klara dess mjuka kärnstruktur. Mer fram
gångsrik blev sorten Virgo (1970) (Olsson, 
1970) som, trots att den härstammade ur en 
korsning med en holländsk sort, hade en bra 
härdighet. 1973 introducerades sorten Solid, 
ur korsningen (Banco x Werla) x Starke. Den 
fick en inte obetydlig spridning i Sydsverige 
och blev en viktig sort i Danmark. Sorten Hil
dur marknadsfördes 1978 och blev omtyckt 
av vissa kvarnar som betalade en premie för 
denna sort under många år. Det senaste till
skottet är höstvetesorten Rental, som framför 
allt i sydöstra delen av landet hävdat sig väl. 
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Även i Svalöv inleddes ett hybridförädlings
program (Lehmann, 1986), men detta ledde ej 
till några praktiska resultat. 

Resistensförädlingen under Jan Jönssons 
ledning har lett till Europas första stinksot
resistenta höstvetesorter Tjelvar och nu se
nast Stava. Den senare är en återkorsning till 
Kosack och har förutsättningar att överta 
dess plats som ledande brödvetesort, främst 
i östra Mellansverige. 

Ett ökat intresse för att använda vete i fo
derblandningar, i kombination med en rad 
milda vintrar 1988-1994 samt öppnade EU
gränser, har inneburit en "invasion" av högav
kastande fodervetesorter på den sydsvenska 
marknaden. Sorter som Pagode, Florida, 
Nova, Konsul och nu senast Haven och Ritmo 
kompletterar brödvetesorterna i Sydsverige. 
Den långa, kalla vintern 1995/96 har dock 
markerat var nordgränsen går för flera av 
dessa sorter. Några utländska brödvetesorter 
med tillfredsställande härdighet såsom To
ronto, Tarso och Ebi är nu också upptagna på 
den svenska sortlistan. Den sedan 1993 kraft-

samlade svenska förädlingen under Svalöf 
Weibulls flagga i SLR:s ägo kommer inte att 
sakna konkurrens. 

V årveteförädlingen 
Vårveteförädlingen i Svalöv kom i gång på all
var sedan Åkerman tagit över ledningen för 
veteförädlingen 1915. Extra Kolben I (1919) 
och Extra Kolben Il (1926) härstammade båda 
ur en korsning mellan Svalöfs Kolben och en 
linje ur den tyska sorten Emma (Johansson, 
1986). En korsning mellan halländskt lantvete 
och Svalöfs Kolben gav den något tidigare 
sorten Diamant (1928). Denna hade god kva
litet och fick en stor spridning. Tio år senare 
tog Åkerman fram sorten Diamant Il, som 
blev en allmänt odlad sort under en lång pe
riod. Man sökte höja avkastningen genom 
korsningar med utländska sorter, ofta senare 
och med sämre kvalitet. Man gjorde också 
korsningar med höstveten med samma syfte. 

En sådan korsning mellan vår- och höstve
te låg bakom den första vårvetesorten från 
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Diagram I visar relation i brödvolym och sedimentation, enligt Zeleny, mellan vårvetesortema Svenno 
och Ring och en rad samtida europeiska sorter. 
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Figur :t T.h. professor Fajer Fajersson med bröd av två av sina ballbrytande vårvetesorter. Han ansva
rade för veteförädlingen vid Weibullsholm från 1946 till 1976 och var chef för Växtförädlingsanstalten 
från 1964 till 1980. T.v. författaren till detta avsnitt, Gunnar Svensson, som hade förmånen att sam
arbeta med Fajer Fajersson under mer än 30 år. 

Sven Otto Bergs förädling vid Weibullsholm. 
Atle (1936) härstammade ur en korsning mel
lan Extra Kolben och höstvetesorten Saxa 
(Lundin et al., 1970). Den odlades förutom i 
Sydsverige även i England och Irland, där 
man värdesatte dess goda axgroningsresi
stens. Sven Otto Berg gjorde en avancerad 
fyrvägskorsning mellan Extra Kolben och hal
ländskt lantvete, den kanadensiska sorten 
Marquis och den franska "Hative inversable". 
Urval ur denna kombination gav sorten Kärn 
(1946) och Kärn Il något senare. Fajer Fajers
son fortsatte urvalen och lanserade den tidigt 
mognande sorten Svenno (Fajersson, 1955), 
som fick en bred spridning förutom i Sverige 
också i flera europeiska länder som Finland, 
England, Schweiz och Österrike. Ytterligare 
en av Sven Otto Bergs framsynta korsningar 

kom att bearbetas av Fajersson, som 1961 lan
serade sorten Ring. Denna sort tog över en 
del av arealen efter Svenno, men den blev 
också en viktig korsningsförälder. Ur en kors
ning, Ring x Svenno, togs många värdefulla 
linjer fram, bl a sorten Pompe, som blev den 
ledande vårvetesorten under 1970-talet. Den 
blev mycket omtyckt av kvarn- och bageriindu
strin p g a sin välbalanserade, stabila kvalitet. 

Resistensförädlingen gav under Per Lun
dins ledning, i samarbete med Fajer Fajers
son, sorten Rang, med tyvärr ganska kortli
vad mjöldaggsresistens. Drabant hade ett par 
mjöldaggsresistensgener, som också ganska 
snart sattes ur spel. Kvaliteten var inte helt i 
klass med företrädarnas. Sorten Kadett hade 
ett starkt men något stumt gluten, som inte 
passade den utveckling som den svenska ba-
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geriindustrin fick. Sorten höll sig kvar längre 
i länder som Finland, Tyskland och Österrike. 

Den 1989 lanserade sorten Dragon innebar 
en återgång till den smidiga, lättbearbetade 
glutenkvaliteten som kännetecknat Pompe, 
och sorten har blivit mycket uppskattad av 
bageriindustrin. Dragon har 4-5 mjöldaggs
gener pyramidiserade, och dess mjöldaggsre
sistens håller relativt bra ännu 1996. 

Vårveteprogrammet i Svalöv under Mac
Keys ledning gav sorter som Prins, lanserad år 
1965. Amy (1973) (Olsson, 1974) väckte upp
märksamhet med sin höga glutenkvalitet. Den
na kom inte till sin rätt med i Sverige domine
rande bakningsteknik, men ger i blandning 
med höstvete ett bra blandningsvärde. Amy 
har också en utmärkt axgroningsresistens. 

Det svenska vårveteprogrammet har också 
producerat betydelsefulla sorter för grann
länderna, såsom Satu, som under en period 
var en omtyckt kvalitetssort i Finland, samt 
Tjalve som dominerat odlingen i Norge och 
nu tar en stor del av den finska arealen och 
också breder ut sig i de baltiska länderna. 

Avkastningsframstegen i vårvete har varit 
mindre än i höstvete. Bakningskvaliteten har 
stått i centrum, och där har de svenska sor
terna ett gott rykte. Diagram 1 visar att Sven
no och Ring överträffade många samtida eu
ropeiska vårvetesorter med bred marginal i 
Zelenytal och brödvolym. Under 1970-talet 
gjordes korsningar med högproteinveten 
som identifierats vid Nebraskas universitet. 
Bl a användes en linje med ryskt ursprung. 
Jan Jönsson gjorde målmedvetna planturval 
och återkorsningar i detta material, och det
ta ledde till sorterna Dacke och Sport som har 
ca 1 resp 2,5 % högre proteinhalt än Dragon. 

På senare år har de svenska vårvetesorter
na också uppmärksammats internationellt för 
sin goda sjukdomsresistens. Det gäller bl a 
Lavett i Tyskland, Avans i England och Domi
no på den nyzeeländska marknaden. 

F örädlingsframsteg 
Flera arbeten har visat på stora framsteg i 
höstvetets avkastning (Nilsson-Ehle, 1906; 
Åkerman, 1951; Johansson, 1986). Dessa fram-
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steg har fortsatt de senaste åren med sorter
na Folke, Solid, Kosack, Rental och inte minst 
med de nyligen introducerade fodervetesort
erna. Förädlingsframstegen har skett paral
lellt med förändrad odlingsteknik. Intensiva
re gödsling, som gjorts möjlig tack vare kor
tare och styvare strå, är en mycket viktig för
utsättning för det lyft som höstveteskördarna 
uppvisat sedan år 1960. 

Det kortare strået har inneburit en höjning 
av "harvest index"; andelen kärna av den 
mogna plantans vikt har ökat. Fotosyntes
apparaten har vi inte förbättrat men väl struk
turerat om plantan till att producera mer kär
na i stället för halm. 

De moderna sorterna har också en förmåga 
att växa och ge fertila ax i tätare bestånd. 600 
ax per m2, som är ett mål i dagens bestånds
uppbyggnad, var inte tänkbart med äldre sor
ter. De blev då alltför långstråiga och veka. 

Har kärnavkastning och stråstyrka stän
digt förbättrats, så finns det andra viktiga 
egenskaper som inte alltid gått i samma rikt
ning. Flera arbeten (Åkerman, 1951; Jamalai
nen, 197 4; Larsson, 1982) har visat, att vår in
troduktion av vetesorter söderifrån i odling 
och i korsningar ofta inneburit en kräftgång i 
vinterhärdighet. Vi har svårt att nå upp till de 
gamla lantvetesorternas vinterhärdighet. 
Thule och Virtus ligger inte så långt efter, 
medan andra sorter med sydsvensk utbred
ning inneburit markanta steg tillbaka. Det har 
ökat riskerna i höstveteodlingen. Ändå fram
står de svenska sorterna Kosack, Rental och 
Stava som mycket härdiga i jämförelse med 
flertalet av de kontinentala sorter, som intro
ducerats de senaste åren. 

Kvaliteten har också varierat genom åren. 
Åkerman (1951) visar att bara någon enstaka 
sort (Gluten) kommer i närheten av de gamla 
lantvetesorterna i bakningskvalitet. Strävan 
att höja avkastningen genom korsningar med 
Squareheadveten och senare med andra sor
ter från England och kontinenten har ofta 
skett på bekostnad av kvaliteten. Målmedvet
na satsningar, som introduktionen av unger
ska kvalitetsgener, har dock förbättrat situa
tionen. Inte minst viktigt var att vi med dem 
fick en hård kärnstruktur med goda förmal-



ningsegenskaper, som så småningom slagit 
igenom i all svensk brödveteförädling. 

Den höjda kärnavkastningen har inneburit 
en successiv sänkning av proteinhalten. En 
väg att möta detta har varit att genom en ef
fektivare kvävegödsling, med högre givar och 
delade givar, få en högre proteinhalt. En an
nan strategi har varit att försöka förbättra 
proteinkvaliteten, så att man med en något 
lägre proteinhalt kan nå samma bakningskva
litet. Detta skulle vara en ekonomiskt och 
miljömässigt tilltalande väg. Inte minst de 
senaste tio årens arbeten, där man med hjälp 
av elektrofores kan identifiera vissa högmole
kylära glutenproteiner, som ger ett starkare 
gluten, hoppas man skall föra till en förbätt
ring av proteinkvaliteten. 

Axgroningsresistens är en annan kvalitets
parameter där inte framstegen varit legio. Un
der 1960-talet gjordes en historiskt intressant 
gemensam satsning av Svalöf, Weibulls och 
Lantbrukshögskolan med syfte att förbättra 
axgroningsresistensen, ta fram bättre testme
toder, identifiera korsningsföräldrar med 
goda gener och också försöka få fram prog
nosmetoder efter bl a holländsk förebild. Den 
breda satsningen ledde till en del framsteg 
och dessutom till en doktorsavhandling i 
ämnet (Johansson, 1977). En höstvetesort 
som Tryggve var resultatet av de introduktio
ner av korsningsföräldrar som då gjordes. 
Vårvetesorten Amy visade också mycket bra 
falltalsstabilitet. Men sedan har det kommit 
perioder då axgroningsresistensen ej priorite
rats lika högt, och då har mer mältningsbe
nägna sorter släppts fram. 

Fajersson introducerade speciella tester 
för att göra urval på drösfasthet (Fajersson & 
Krantz, 1965). Eroica hade en svaghet i att vid 
kraftig blåst strax före skörden kunna förlora 
en hel del kärnor. Denna egenskap har sedan 
dess hållits på en relativt god nivå tack vare 
specialförsök som avslöjar eventuella svaghe
ter i detta avseende. 

Den breda, medvetna satsningen på resis
tensförädling har också höjt nivån på svens
ka vetesorter. Det har kostat en del Järpengar, 

men sedan flera resistensgener pyramidise
rats har resistensens hållbarhet förbättrats. 
Om Rangs monogena resistens sattes ur spel 
efter ett par år och Drabants två gener höll 
obetydligt längre, så har sorter som Kosack 
och Dragon hållit sin mjöldaggsresistens un
der åtta till tio år nu. 

Fördjupade kunskaper 
Vid sidan om den framgångsrika veteföräd
lingen har värdefulla insatser gjorts i föräd
lingsrelaterad forskning. Dessa arbeten har 
delvis redan behandlats, men jag skulle vilja 
peka på ytterligare några sådana undersök
ningar. I samarbete med specialister vid 
svenska kvarnar och i Köpenhamn studerade 
S.O. Berg bakgrunden till såväl malningskva
liteten som bakningskvaliteten i vetemateria
let (Berg, 1940, 1947). Han klargjorde orsaken 
bakom skillnaderna i mjölutbyte mellan det 
hårda amerikanska vetet och huvuddelen av 
europeiskt vete som hade mjuk kärna. Den 
ungerska sorten Bankuti 178, som han ut
nyttjade i sin förädling, bidrog med både för
bättrad malningskvalitet och bättre baknings
kvalitet (Berg, 1943 a). S.O. Berg (1941) visade 
också på det negativa sambandet mellan kärn
avkastning och proteinhalt i vetet. Han arbeta
de med att genom ändrad gödslingsteknik 
med senarelagd N-gödsling hålla proteinhalten 
uppe i högavkastande sorter (Berg, 1943 b ). 

Fajersson fördjupade dessa kvalitetsstudier 
ytterligare och de finns väl samlade i hans av
handling (Fajersson, 1961). Han studerade 
betydelsen av transgressioner i veteförädling
en och utnyttjade sådana på ett framgångsrikt 
sätt (Fajersson, 1994). Han studerade också 
ingående övervintringsproblematiken i höst
vetet genom att noggrant följa olika förädlings
material under varierande utvintringsförhål
landen i olika delar av landet (Fajersson, 194 7). 

Malningsegenskapernas beroende av sort 
och odlingsmiljö har på 1970-talet belysts i 
studier, som utförts i nära samarbete med 
kvarnindustrin (Svensson, 1981). 

175 



Litteraturförteckning 

Berg, S.O. 1940. Arbetet vid Weibullsholm för höjande! 
av höstvetets bakningskvalitet. KSlAT 79, 97-123. 

Berg, S.O. 1941. Ober die Beziehungen zwischen Kör
nerertrag, Rohproteingehalt und Rohproteiner
trag verschiedener Weizensorten sowie ihre ziich
terische Bedeutung. Zeitschrift fiir Pflanzenziich• 
tung 23, 542- 561. 

Berg, S.O. 1943 a. Eroica, ny mycket högavkastande 
höstvetesort lör södra och östra Götalands slätt
bygder. AHG I, 15-28. 

Berg, S.O. 1943 b. Kvävegödsling och äggviteproduk
tion. A!-IG I, 57- 73. 

Berg, S.O. 1947. Is the degree ol grittiness of wheat 
flour mainly a varietal character'? Cereal Chemis
try 24, 274-283. 

Fajersson, F. 1947. Höstvet.ematerialets övervintring 
1946-1947.AHG/, 116-133. 

Fajersson, F. 1955. Weibulls Original Svenno vårvete. 
MIG 13, 1-18. 

Fajersson, F. 1961. Nitrogen Fertilization and Wheat 
Quality.AHG 19, 1-195. 

Fajersson, F. 1964. Weibulls Starke Winterweizen -
eine Sorte liir Schweden, Dänemark und gewisse 
Gebiete Deutschlands uncl Polens. AHG 22, 195-
226. 

Fajersson, F. 1966. Qualitätsuntersuchungen mit ein
igen der wichtigsten Sommerweizensorten West
und Nordeuropas. Die Miihle 103, 317-319. 

Fajersson, F. 1971. Weibulls Starke Il, eine erhebliche 
Verbesserung des Winterweizens Starke. AHG 29, 
1-15. 

Fajersson, F. 1983. Agronom Sven Otto Berg uncl seine 
wissenschaftlichen Leistungen. AHG 6 I, I 0-21. 

Fajersson, F. 1994. Transgressionszuchtung fur gute 
Qualitäts- und Anbaue igenschaften. Die Miih/e • 
Mischfuttertechnif1 I J 1, Heft. 38, 115-116. 

Fajersson, F. & Krantz, M. 1965. Studier över drösfast
heten hos höst- och vårvetesorter vid Weibulls
holm under perioden 1952-1965. AHG 18, 101-171. 

176 

Fajersson, F. & Svensson, G. 1985. Weibulls Kosack 
höstvete. AHG 63, 5-28. 

Jamalainen, E.A. 1974. Resistance in winter cereals 
and grasses to low-temperatu re parasitic fungi. 
Annual Review of Phytopathology. Vol 12. 

Johansson, N. 1977. Studier av fältgroningsresistens 
hos vete - bestämningsmetoder, sortdilferenser 
och nedärvningslörhållanden. Uppsala. 

Johansson, N. 1986. Veteförädling vid Svalöf. SUF:s T 
96, 101-112. 

Larsson, S. 1982. Vinterhärdighet hos höstvetesorter 
i Sverige genom åren. SUF:s T 92, 109- 132. 

Lehmann, L.C. 1986. Hybrid breeding in small grain 
cereals: Barley, wheat and rye. I: Olsson, G. (ed.), 
Svalöf 1986-1996. Research and results in plant 
breeding. Stockholm, s. 70-75. 

Lundin, P., Ewertson, G. & Svensson, G. 1970. Plant 
Breeding at Weibullsholm. AHG 28, 12-48. 

Nilsson-Ehle, H. 1906. Sammanställning av resultaten 
från Utsädesföreningens hittills utförda jemföran
de försök med olika höstvetesorter. SUF:s T 16, 
189-308. 

Nilsson-Ehle, H. 1909. Kreuzungsuntersuchungen an 
Haler und Weizen. I. Lunds Univ. Årsskr. N.F Afd.2, 
Bd 5.-2, 1-122. 

Olsson, G. 1970. Svalöfs Seba och Svalöfs Virgo - två 
nya höstvetesorter. SUF:s T 80, 159-170. 

Olsson, G. 1974. Svalöfs Amy vårvete. SUF:s T 84, 31-41. 
Svensson, G. 1981. Varietal and environmental effec:ts 

on wheat milling quality.AHG 39, 1-103. 
Torssell, R. & Åkerberg, E. 1950. Svalöfs Odinvete, 

01392. Ny höstvetesort för mellersta Sverige. 
SUF:s T. 60, 190-207. 

Åkerman, Å. 1927. Studien i.iber den Kältetod und die 
Kälteresistenz der Pflanzen. 

Åkerman, Å. 1944. Svalöfs Skandia 111. SUF-s T 54, 63-65. 
Åkerman, Å. 1951. Vete. I: Svensk växtförädling. D. I. 

Åkerbruksväxterna. Stockholm, s. 85- 138. 



Svensk växtförädling av hös tråg 
Elisabeth Gunnarsson 

Allmän förädling 
Det första förädlingsarbetet med råg i Sverige 
påbörjades 1901 vid Sveriges Utsädesför
ening. De sorter, som vid denna tid odlades, 
var dels inhemska, oförädlade lantsorter tex 
Östgöta gråråg och Gotlandsråg, dels mer el
ler mindre förädlade sorter från bl a Tyskland 
och Danmark. Dessa sorter blev ett viktigt ut
gångsmaterial för det nystartade förädlings
programmet. Man såg att även de förädlade 
sorterna innehöll mycket variation och börja
de därför tillämpa planturval i befintliga sor
ter, en metod som redan hade givit resultat i 
övriga sädesslag. 

Ur varje sort valdes ett antal moderplantor 
med syfte att av avkomman från dessa fram
ställa så enhetliga linjer som möjligt. Råg är 
dock en korsbefruktare, vilket gjorde att för
ädlingsmaterialet fick behandlas lite annor
lunda än övriga sädesslag. Problemen men 
också möjligheterna berörs ofta i de många 
uppsatser och sortpresentationer Erik W. 
Ljung skrev. Erik W. Ljung övertog rågföräd
lingsarbetena från J.N. Wallden 1904 och arbe
tade med råg på Sveriges Utsädesförening i 
över 40 år. Ljung diskuterar bl a i SUF:s tidskrift 
1919 och 1944 svårigheterna att renodla öns
kade egenskaper hos den korsbefruktande rå
gen. Metoden som användes var upprepade 
urval och avståndsisolering av valda plantav
kommor. Möjligheterna bestod i den stora va
riation, som stod till buds i rågsorterna. 
Petkuserrågen kom att bli det mest betydan

de utgångsmaterialet för många svenska råg
sorter. Förädlingen av P~tkuserrågen hade 
startats 1881 av Ferdinand von Lochow på 
Petkus i Tyskland, och 1894 kom sorten till 

Figur 1. Agronom Erik W Ljung arbetade med 
rågförädling vid Sveriges Utsädesförening 1904-
1944. Va,je år gjordes urval efter stråstyrka, ax
typ, kärnegenskaper och mältningsresistens i ett 
mycket stort material. 

Sverige. Ljung (1915) beskriver i Sveriges Ut
sädesförenings tidskrift den första svenska 
sortens tillkomst, den sort som 1913 mark
nadsfördes under namnet Stjärnråg och som 
tagits fram just genom planturval i Petkuser
rågen. Då liksom nu var kärnavkastning, strå
styrka och en god kärnkvalitet viktiga föräd
lingsmål. Petkuserrågen hade hög kärnav
kastning och ett ganska styvt strå men en 
rymdvikt som var relativt låg. Kärnan hos 
Petkuser var blågrön och ganska långsmal. 
Stjärnråg överträffade sin förälder med högre 
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avkastning och väl så god stråstyrka trots ett 
något längre strå. Kärnan var övervägande 
ljust röd med blåaktig anstrykning. Den hade 
slätt skal och fyllig kärnform, vilket gav sorten 
hög rymdvikt. 

Redan då Stjärnrågen introducerades hade 
korsningar mellan olika rågsorter utförts, och 
i korsningspopulationerna hade urval gjorts 
för nya egenskapskombinationer. BI a ville 
Ljung förbättra stråstyrkan och rymdvikten 
ytterligare. De sorter, som de följande decen
nierna kom på marknaden ur Svalöfs föräd
lingsprogram, var dock huvudsakligen urval 
direkt ur Petkuser eller ur sorter, som här
stammade från denna. Svalöfs Stålråg som 
marknadsfördes 1921 hade förutom en högre 
avkastning ett kortare och styvare strå än sin 
föregångare Stjärnråg. Namnet Stål syftade 
just på elen goda stråstyrkan och den blådag
giga färg, som det gröna strået p g a ett starkt 
vaxöverdrag hade före mognad. Kungsråg, 
som följde 1933, var ett urval ur Stjärnråg 
med ytterligare förbättrad stråstyrka. Den 
ersattes 1939 av den sort som kom att bli den 
hittills mest långlivade svenska rågsorten, 
nämligen Kungs Il. 

I denna sort, som fanns på den svenska 
sortlistan i 47 år, förenades hög avkastning 
med ett kort och styvt strå. Kungs Il, som var 
ett urval ur Stålråg, ärvde den blådaggiga 
plantfärgen från sin föregångare liksom den 
ljust röda, ibland nästan gula kärnan. Denna 
kärnfärg var länge typisk för den svenska rå
gen och efterfrågas fortfarande av kvarnar och 
bageriindustri i stället för den mer blågröna 
kärna, som dominerar i flertalet tyska sorter. 

Även för Weibulls var Petkuserrågen ett 
värdefullt utgångsmateria1 för det förädlings
program i råg, som hade startats på Weibulls
holm 1911. Den första sorten Stormråg kom 
1920 och var ett direkt urval ur Petkuser för 
styvt strå och breda tunga ax. Avkastningen 
nådde dock inte upp till modersorten och 
Storm ersattes snabbt av Storm Il (1921 ), som 
var en korsning mellan Stormråg och en an
nan urvalslinje ur Petkuser. Nils Heribert-Nils
son, som ledde rågarbetena, försökte på det
ta sätt utnyttja heterosiseffekten genom sam
korsning av lätt inavlade ,familjer. Storm II 
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hade bättre avkastning än sin föregångare 
och bra stråstyrka (Lundin et al., 1970). Även 
Weibulls Självbindarråg, som marknadsför
des 1931, härstammar ur en korsning mellan 
två besläktade familjer ur Petkuserrågen. 

En annan korsningsprodukt framställd ur 
Weibulls Stormråg och Svalöfs Stålråg var 
Agroråg, som marknadsfördes 1938 av Algot 
Holmberg & Söner. Nils Heribert-Nilsson 
(1946), framhåller i en sortjämförelse Agros 
goda avkastning och höga hektolitervikt jäm
fört med främste konkurrenten Kungs Il. 

Vinterhärdiga sorter 
Vinterhärdighet är en egenskap som är av 
stor betydelse för en höstrågsort. Alla de sor
ter, som hittills nämnts, hade tillräcklig vinter
härdighet för att odlas i södra och mellersta 
Sverige. På sydsvenska höglandet, i vissa de
lar av Svealand och södra Norrland krävdes 
dock mer härdiga sorter. Svalöfs förädlade 
Wasaråg (1918) var som namnet antyder ett 
urval ur den finska lantsorten Wasa. Sorten 
hade bättre vinterhärdighet än samtida sor
ter och kunde även konkurrera med flertalet 
sorter på lätta jordar och under mer karga 
förhållanden i södra Sverige. Förädlad Wasa 
ersattes 1929 av Wasa Il. En annan sort med 
god härdighet var Svalöfs Malmråg (1926), en 
sort som framställts genom upprepat urval ur 
den tyska Schlanstedterrågen. År 1940 mark
nadsfördes ytterligare en sort avsedd för råg
odling i Sveriges nordligare delar, nämligen 
Svalöfs Björnråg. Denna sort togs fram på 
Utsädesföreningens Västernorrlandsfilial ge
nom massurval ur korsningen Förädlad Wa
saråg x den finska sorten Härmä. I Björnrågen 
kombinerades Härmärågens vinterhärdighet 
med Wasarågens bättre kärnkvalitet och sty
vare strå (Nilsson, 1940). 

Växtförädlingsrelaterad 
forskning 
Med start under 1920-talet och flera årtion
den framåt har omfattande teoretiska studier 
i råg bedrivits av Herman Nilsson-Ehle, Arne 
Muntzing, Arne Lundqvist m fl. Beträffande 



dessa arbeten som bl a omfattade tetraploid 
råg, framställning av inavelslinjer och studier 
av inavelsdegeneration och heterosis hänvi
sas till den redogörelse, som Arne Lundqvist 
lämnat i ett tidigare kapitel i denna skrift. 
Också Nils Heribert-Nilsson gjorde mångåriga 
inavelsundersökningar och försökte bl a byg
ga om den korsbefruktande rågen till självbe
fruktare (Lundin et al., 1970). 

Arbetena med tetraploid råg resulterade i 
sorten Svalöfs Dubbelstålråg som marknads
fördes 1951 (Mi.intzing & Tedin, 1951, samt 
Lundqvist i denna bok). 

Mot bättre bakningskvalitet 
Då Erik W. Ljung redogjorde för SUF:s rågför
ädlingsarbeten vid föreningens årsmöte 1944, 
berörde han bl a kärnkvaliteten och baknings
kvaliteten hos de olika rågsorterna. Han kon
staterade att bakningsdugligheten hos rågen 
till stor del berodde på om den hunnit gro i 
axet innan den blivit skördad eller ej. Han fast
slog också att det fanns skillnader mellan sor
ter i benägenhet för axgroning, och att denna 
skillnad i det befintliga sortmaterialet troligt
vis var ett resultat av urval genom att föräd
lingsmaterialet stod kvar länge på fält och att 
grodda kärnor och ax alltid bortsorterades. 
Ljung redovisade också tidiga "dimkammar
behandlingar", där axgroning hade provoce
rats i knippen med ax, som placerats på trä
ställningar i en källare och hållits jämnt fukti
ga med vatten under några dagar. Kungs Il var 
i dessa undersökningar den minst axgronings
benägna sorten. 

Ungefär samtidigt som Kungs Il marknads
fördes 1939 kom även en ny variant av den 
gamla Petkuserrågen från Tyskland till Sve
rige. Den kallades Petkus Il och representera
des i Sverige av Weibulls. Petkus Il kom till
sammans med Kungs Il att dominera svensk 
rågodling under många år, Kungs II med sitt 
korta styva strå på de bättre rågjordarna och 
Petkus Il på lättare jordar. I Svalöfs rågpro
gram, som leddes av Olof Tedin 1946-1965, 
kombinerades nu dessa två sorter genom 
korsning till sorten Värne som godkändes 
som originalsort våren 1955. Värne var tänkt 

att komplettera Kungs Il i Svalöfs rågsorti
ment som en högavkastande men mer torkre
sistent sort för lättare jordar (Tedin, 1962). 

Under en lång följd av år från 1950-talets 
början till mitten av 1960-talet med undantag 
för 1955 och 1959 kunde endast en tredjedel 
av den svenska rågen skördas med god bak
ningskvalitet. Skördevädret under denna pe
riod var mycket nederbördsrikt och rågen 
grodde ofta i axen på fältet. Rågarealen mins
kade under dessa år från ca 100 000 ha 1950 
till 38 000 ha 1963. Kvarnar och bagerier var 
mycket oroade över denna utveckling. Hag
berg och Persson (1970) skriver, "En välbär
gad, oskadad, svenskodlad råg har ofta fram
hållits som en mycket god kvalitetsvara som 
i alla avseenden kan konkurrera med från ut
landet importerad råg. Den vikande odlingen 
och oförmågan att med tillgängligt sortmate
rial skörda bakningsduglig råg i Sverige, skul
le göra oss i hög grad beroende av import
råg" - något som inte önskades. Genom dis
kussioner mellan industrirepresentanter 
från bl a Wasabröd AB och Sveriges Utsädes
förening initierades ett forsknings- och föräd
lings projekt inriktat mot mer axgroningsresi
stenta rågsorter. Projektet stöddes även eko
nomiskt av Wasabröd. Robert Olered, chef 
på Utsädesföreningens cereallaboratorium, 
utarbetade en metod för bestämning av a 
amylas. Urvalen upprepades årligen och ut
mynnade i slutet av 1960-talet i sorterna Otel
lo, som kom fram genom urval ur Kungs Il 
och Värne a, en mer axgroningsresistent va
riant av Värne. Under denna tid bildades 
också rågrådet som bestod av representan
ter från kvarn- och bageriindustrin, de statli
ga regleringsorganen för spannmål, jordbru
karna och representanter från Lantbruks
högskolan och Sveriges Utsädesförening. 
Rågrådets uppgifter var att stödja och inten
sifiera växtförädlingen mot axgroningsresi
stenta rågsorter och att genom information 
och rådgivning hålla kvar intresset för rågod
lingen i Sverige tills man hade några resultat 
av förädlingsarbetena. Man engagerade sig i 
frågor rörande rågens odlingsteknik, prog
nostjänst, bakning, utfodring samt alternativ 
användning av råg. 
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Sorten Otello, som introducerades på 
marknaden 1970, gav en något lägre kärn
skörd än sin modersort Kungs Il men hade en 
unik fältgroningsresistens, som har gjort att 
den i stor omfattning använts som mätare 
och korsningsförälder i många förädlingspro-
gram för mältningsresistens, även internatio
nellt (Gunnarsson, 1986). Otello fanns på den 
svenska rikssortlistan tom 1981. Den gynn
samma väderleken under skördeperioderna 
på 1970-talet tillsammans med ökande trösk
och torkkapacitet hos lantbrukarna gjorde att 
Otello fick konkurrens av mindre axgronings
resistenta men mer högavkastande sorter. 

God axgroningsresistens i en sort skall 
dock ses som en slags försäkring som lant
brukaren investerar i och som endast ibland 
behöver utnyttjas. År med torr väderlek strax 
före och under skördeperioden är axgro
ningsresistens varken en för- eller nackdel, 
men andra år är den nödvändig för att kunna 
skörda bakningsduglig råg. God axgroningsre
sistens, som kombineras med bra avkastning 
och stråstyrka, prioriteras därför högt även i 
det svenska rågprogram, som drivs idag. 

Hybridförädling 
I början av 1970--talet rapporterades cytoplas
matisk hansterilitet och korresponderande 
restorergener i råg (Geiger & Schnell, 1970), 
vilket möjliggjorde utveckling av ett system 
för hybridframställning i denna gröda. I 
många andra korsbefruktande grödor, t ex 
majs och sockerbetor, har hybridframställ
ning varit framgångsrikt, och det var därför 
mycket intressant att denna möjlighet även 
öppnades för råg. Praktisk hybridförädling 
startades i Tyskland i slutet av 1970-talet, och 
de första sorterna kunde marknadsföras 
1987. Dessa sorter var framställda av profes
sor Geiger och hans medarbetare vid univer
sitetet i Hohenheim, där hybridsystemet 
hade utvecklats. Resultaten från Tyskland var 
intressanta och flera privata förädlingsföretag 
introducerade hybridframställning i sina råg
program. Även Svalöf startade ett hybridpro
gram i mindre skala i början av 1980-talet. 
Fram till 1986/87 dominerade den konventio
nella populationsförädlingen, men vid denna 
tidpunkt valde vi att intensifiera vårt hybrid
program och successivt avsluta populations-

Figur 2. Hybridförädling kräver speciella hjälpmedel. På bilden syns de iso/eringsskärmar som an
vänds för att framställa små mängder F

1 
-hybridutsäde med olika lwmbinationer av föräldralinjer. 
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förädlingen. Populationsmaterialet blev ett 
värdefullt grundmaterial för hybridförädling
en. Eftersom råg är en korsbefruktare har 
man inom hybridförädlingens ram större 
möjlighet att renodla och göra urval för spe
ciella egenskaper, som t ex stråstyrka och 
axgroningsresistens, än vad som är möjligt 
vid populationsförädling, utan att ge avkall på 
avkastningen. Utsädesproduktion av hybrid
sorter är mer komplicerad och därför dyrare 
än för populationssorter, men den ökade ut
sädeskostnaden kompenseras mer än väl av 
en högre avkastning i hybridsorterna. Sedan 
1992 har två hybridrågsorter funnits på mark
naden i Sverige, nämligen de tyska sorterna 
Amando och Marder. De avkastar i genom
snitt l 0-15 % mer än bästa populationssorten 
Motto och har bättre axgroningsresistens 
men klart sämre stråstyrka än denna sort. 
1996 godkändes de första två hybridsorterna 
ur Svalöf Weibulls rågprogram, Olof och Kam
panj, för intagning på den svenska sortlistan. 
Båda dessa sorter har samma eller något 
bättre avkastning, lika god axgroningsresi
stens och bättre stråstyrka än Amando och 
Marder. Speciellt stråstyv är Kampanj med 
lika bra strå som en av Europas mest styva 
sorter, populationssorten Motto. 

Hybridförädlingstekniken möjliggör större 
differentiering mellan sorter i olika odlings
egenskaper men också olika kvalitetsegenska
per. Ett av många exempel är att det nu finns 
större skillnader i pentosanhalt i vårt hybrid
förädlingsmaterial än vad som tidigare varit 
vanligt i populationssorterna (pentosaner är 
ett slags polysackaricler som har betydelse 
för bakningskvaliteten i råg). Detta kan inne
bära intressanta skillnader som är använd
bara för t ex olika brödtyper. 

Med rätt odlingsteknik kan hybridsorter ge 
bättre ekonomi i rågodlingen än tidigare och 
kan i de flesta fall konkurrera avkastnings
mässigt även med höstvete utom på de allra 
styvaste jordarna (Bengtsson, 1992; Larsson, 
1993, 1995). 

Hybridtekniken i råg är relativt ung och det 
finns fortfarande problem att lösa. T ex är 
pollenfertiliteten ej fullständigt återställd i de 
hybridsorter, som nu finns på marknaden. 

Detta ger en lägre pollenmängd, som visser
ligen är tillräcklig för full kärnsättning, men 
under ogynnsamma väderleksförhållanden 
blir blomningstiden förlängd, vilket ökar ris
ken för infektion av mjöldryga. I Svalöf Wei
bulls rågprogram har vi numer tillgång till 
mer effektiva genkällor för att förbättra den
na egenskap, och det är ett högt prioriterat 
förädlingsmål. 

Arealutveckling och förädlings
framsteg 
På grund av sin goda vinterhärdighet och an
språkslöshet var rågen länge det viktigaste 
brödsädesslaget i Sverige. Nu dominerar istäl
let vete som brödspannmål, och rågodlingen 
i Sverige har under 1900--talet minskat myck
et kraftigt. Från att ha odlats på drygt 10 % av 
vår odlade åkerareal runt sekelskiftet, an
vänds nu endast 1-2 % till rågodling. Medel
skörden av råg har under samma tid ökat från 
knappt 15 dt/ha till över 45 dt/ha. Vi produce
rar bara en tredjedel av vad vi gjorde vid se
kelskiftet men på ungefär en tiondel av area
len (Tab. 1). 

De nya rågsorterna avkastar uppskatt
ningsvis minst dubbelt så mycket som oför
ädlade sorter som Östgöta gråråg, varför 
växtförädlingen säkerligen kan tillskrivas en 
hel del av avkastningsökningen. Även strå-

Tabell 1. Förändring inom höstrågodlingen i Sve-
rige 1881- 1995. 

Medeltal för Tusental % av total Skörd 

perioden hektar åkerareal tusen ton clt/ha 

1881-1890 376.3 12 520.4 13.8 

1891-1900 398.4 12 573.9 14.4 
1901-1910 399.2 11 600.0 15.0 
19ll- 1920 361.l 10 543.8 15.1 
1921- 1930 293.7 8 487.4 16.6 
19:H-1940 197.8 5 374.2 18.9 
1941-1950 168.3 5 297.8 17.7 
1951-1960 106.6 3 220.6 20.7 

1961-1970 53.6 2 158.8 29.6 
1971-1980 91.6 3 321.9 36.8 
1981- 1990 54.7 2 209.8 39.4 
1991- 1995 39.5 1.5 182.1 46.1 
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Tabell 2. Ett försök att illustrera förädlingsframsteg i llärnavkastning och stråstyrka i råg i Sverige. 

Sort Registrerings- Provn. Antal 
är år försök 

Östgöta gråråg • (Lantsort) 1986 
Stålråg* (1921) 
Kungs Il * (1939) 
Björnråg* (1940) 
Petkus Il (ny elit '54) 
Otello • (1970) 
Danko (1983) 
Epos (1984) 

Danko (1983) 1984-1990 25 
Motto (1991) 

Danko (1983) 1986-1991 16 
Amando (1992) 

Motto (1991) 1993-1996 13 
Amando (1992) 
Kampanj* 1996 

• Svenska sorter 

styrkan har förbättrats väsentligt (fab. 2), lik
som axgroningsresistensen som beskrivits 
tidigare. 

Råg borde vara en mer intressant gröda än 
vad den nuvarande arealen säger. Problemet 
är rågens avsättningsmöjligheter. Den råg, 
som odlas i Sverige, är avsedd att användas 
som brödsäd, och den odling vi har idag täck
er ungefär detta behov. Som foderråvara an
ses råg som mindre intressant, även om våra 
grannländer Danmark och Tyskland på sena
re tid har omvärderat rågens fodervärde och 
förbrukar en hel del råg på detta sätt. 

Möjligheterna för förädlarna att framställa 
rågsorter med speciella kvalitets-och odlings
egenskaper har dock, som tidigare nämnts, 
ökat och borde i framtiden kunna öppna möj
ligheter att framställa rågsorter som kan an
vändas till många fler ändamål än att baka 
bröd. 
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Rågvete - en ny gröda i svenskt jordbruk 
Karl-Erik Karlsson 

Rågvete är en ny jordbruksgröda, som i vårt 
land kommit i allmän odling först under bör
jan av 199{}-talet. Det är en korsning mellan 
vete och råg, vars ursprung emellertid går 
mer än hundra år tillbaka i tiden. De första 
hybriderna från korsningar mellan vete och 
råg rapporterades av Wilson redan 1876, men 
dessa hybrider var sterila och gav ingen av
komma. Först 1888 lyckades tysken W Rim
pau (1891) att framställa fertila hybrider från 
korsningen mellan brödvete (Triticum aesti
vum) och råg (Secale cereale). Detta var ok
toploida typer med 56 kromosomer. De första 
förädlingsarbetena på rågvete gjordes i Sov
jetunionen på 1920-talet av en grupp under 
ledning av G.K. Meister (Mi.intzing, 1979). 

I vårt land startades rågvetearbeten 1932 
på kromosomavdelningen vid Sveriges Utsä
desförening i Svalöv av Arne Mi.intzing (1939, 
1948). Vissa av de oktoploida rågvetelinjer 
som då framställdes var jämförbara med då
tidens brödveten i skörd, speciellt på lättare 
jordar. Vinterhärdigheten var relativt god, 
proteinhalten hög och bakningskvaliteten 
god. Men materialet hade också negativa 
egenskaper såsom partiell sterilitet, skrump
na kärnor och svagt strå (Mi.intzing, 1979). 
Detta oktoploida material ledde därför inte 
fram till några godkända sorter. (Se vidare om 
Mlintzings rågvetearbeten i Arne Lundqvists 
artikel i föreliggande bok). 

Under 1950-talet ökade i stället intresset 
för hexaploida rågveten såväl i Ungern som 
Sovjetunionen, Spanien och Kanada. Hexa
ploiderna var mer lovande, eftersom de är 
cytologiskt mer stabila och det är lättare att 
uppnå full fertilitet i detta material. De första 

Figur 1. Dagro rågvete. 

marknadssorterna av hexaploida rågveten, 
vilka var framställda av Kiss, godkändes 1968 
i Ungern (Karpenstein-Machan et al., 1994). I 
Polen, som är det land som har den största 
rågveteodlingen, började professor Wolski 
med rågveteförädling 1968. Den första polska 
rågvetesorten Lasko godkändes 1982 (Kli
mek, 1994). 

Vid Sveriges Utsädesförening återupptogs 
förädling av rågvete 1974 av Arnulf Merker 
(1980, 1986), men arbetena då gällde rågveten 
på hexaploid nivå. Som utgångsmaterial inför
skaffades hexaploida höstformer från åtskilli
ga länder, huvudsakligen USA, Polen, Sovjet
unionen och Ungern. En serie korsningar, som 
Merker gjorde vid sin vistelse på CIMMYT i 
Mexiko, mellan hexaploida höstformer från 
USA och Sovjetunionen och den hexaploida 
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vårrågvetesorten Beagle utgjorde också 
grundmaterial för den fortsatta förädlingen. 

Detta förädlingsprogram har sedan 1989 
drivits vidare av författaren, dels genom urval 
och dels genom ytterligare korsningar såväl 
inom det befintliga materialet som med nya 
genkällor. De egenskaper som främst gjorts 
urval för i förädlingen är hög avkastning, vin
terhärdighet, tidig mognad, god stråstyrka, 
bra kärnkvalitet, sjukdomsresistens och mot
ståndskraft mot axgroning. I det mest avance
rade förädlingsmaterialet har nu en vinterhär
dighet i nivå med svenska höstveten upp
nåtts. Speciellt introduktionen av semidvärg
gener för kort strå har medfört en mycket god 
stråstyrka. Mognaden infaller upp till en 
vecka tidigare än förhöstvete. De sjukdomar, 
som kan uppträda på rågvete och för vilka 
resistensförädling bedrivs, är främst brun
fläcksjuka (Septoria), brunrost och gulrost. 
Merparten av förädlingsmaterialet har nu 
mycket god resistens mot brunrost och gul
rost. Av skadeinsekter kan angrepp av trips 
och bladlöss vissa år ge anledning till be
kämpning. 

Eftersom rågvete är avsett att användas 
som fodersäd har såväl dess kemiska samman
sättning som resultaten i utfodringsförsök un
dersökts (Thomke et al., 1987). Dessa studier 
visade att de undersökta rågvetelinjerna hade 
förbättrad aminosyrasammansättning, högre 
biologiskt värde och samma smältbarhet hos 
proteinet samt ungefär samma mängd omsätt
bar energi som vete vid utfodring av grisar och 
fjäderfä. I ett senare produktionsförsök med 
varierande andel Dagro rågvete i fodret till 
slakts vin (Andersson & Simonsson, 1992) kun
de inga säkra skillnader i produktions- eller 
slaktkroppsresultat konstateras mellan foder
blandningarna med 1/3, 2/3 och 3/3 rågvete 
jämfört med en korndiet. Slutsatsen var att 
det är möjligt att använda rågvete i stor om
fattning till slaktsvin. Rågvete har låg fiberhalt 
och bör därför malas grovt, och djuren bör ha 
tillgång till ströhalm. 

De första rågvetesorterna på den svenska 
sortlistan var Bolero godkänd 1988 och Dag
ro godkänd 1989. Senare har sortlistan ut
ökats med Prego 1992, Moreno 1993, Ulrika 
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1994, Eldorado 1995 samt Pinokio och Fidelio 
1996. Samtliga dessa sorter är av polskt ur
sprung, utom Ulrika som är framtagen vid 
Svalöf Weibull AB. Rågvetearealen i svenskt 
jordbruk har ökat snabbt från introduktionen 
1989-90 med 1 000 hektar till nära 60 000 hek
tar 1995-96. De största rågvetearealerna finns 
i Östergötlands och Skaraborgs län, samt i 
Malmöhus, Kristianstads , Gotlands, Hallands 
och Kalmar län i nämnd ordning. Mindre are
aler finns även i övriga län upp till Mälarom
rådet. 

På grund av hög avkastning men lägre kvä
ve behov och mindre bekämpningsbehov än 
vete har rågvete goda förutsättningar att öka 
ytterligare i omfattning och bli en konkurrens
kraftig fodersädsgröda. 
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Höstkornsf örädling 
Rune Elovson 

Weibulls 
Det är nästan 100 år sedan förädlingen av 
höstkorn startade i Sverige. Det var den första 
korntypen som bearbetades vid Weibulls
holm och var antagligen en parallell till höst
veteförädlingen som också startade vid den
na tid. Det var under den kalla vintern 1900-
1901 som man i ett fält med utvintrat höst
korn tog till vara de överlevande plantorna. 
Efter renodling och uppförökning kunde re
sultatet 10 år senare marknadsföras som 
"Weibulls sexradiga höstkorn", vilket också 
var den första stråsädessorten från Weibulls. 
Höstkornsförädlingen minskade emellertid 
snart och förädlingen av vårkorn tog överhan
den. (Lundin et al., 1970.) 

Höstkornsförädlingen återupptogs igen 
1946 (Hörberg, 1953). Den starkt ökande od
lingen av höstraps hade också ökat intresset 
för höstkorn, vilket genom sin tidiga mognad 
är en utmärkt förfrukt till höstraps. De främ
sta målen med den nystartade höstkornsför
ädlingen var förbättrad vinterhärdighet, ökad 
stråstyrka, bättre kärnkvalitet och bättre re
sistens mot mjöldagg och rost. Den bättre 
kärnkvaliten tänkte man sig främst åstadkom
ma genom att framställa höstkorn av 2-rads
typ. För detta ändamål gjordes ett stort antal 
korsningar mellan 6-rads höstkorn och vår
korn av 2-radstyp. Arbetet ledde till framgång
ar i så måtto, att man lyckades få fram sorter 
av 2-radstyp med god stråstyrka och kärn kva
litet och i stort sett bibehållen vinterhärdig
het Någon marknadsförd sort ledde det emel
lertid inte till. 

I början av 1970-talet gjordes ännu en ny-

start med höstkornsförädlingen (Ewertson & 
Elovson, 1987). Det var den dåvarande korn
förädlaren Göran Ewertson, som såg den 
starkt växande höstkornsodlingen i Europa 
och utökade arbetet med höstkorn väsentligt. 
Verksamheten hade två huvudinriktningar. 
Dels en långsiktig som syftade till att överfö
ra främst resistens- och kvalitetsgener från 
vårkorn, dels en mera kortsiktig där man ge
nom korsningar mellan marknadssorter av 
höstkorn skulle nå snabbare resultat. Avkom
man efter en sådan korsning mellan den hol
ländska sorten Pella och sorten Astrix från 
Frankrike utsattes för naturliga härdighetsur
val, både vid Västgötafilialen i Bjertorp och i 
Landskrona. Ur denna korsning kom på detta 
sätt en förädlingslinje, WW 1261, som 1988 
godkändes under namnet Frost. Frost var ett 
stort framsteg när det gäller vinterhärdighet 
jämfört med de utländska sorter, som då od
lades i landet (Mammut från Tyskland och 
Banteng från Holland). Under de tre hårda 
vintrarna 1985-198 7, då den låg i de officiella 
försöken i Sverige, avkastade den i genom
snitt 18 % mer och efter den allra strängaste 
vintern (1987) 32 % mer än näst bästa sort 
(Ewertson & Elovson, 1987). Frost var också 
en starkt bidragande orsak till att höstkorns
odlingen i Sverige ökade från under 1 000 ha 
i slutet av 1980-talet t ill 33 000 ha på bara fem 
år. Andra orsaker till den ökade odlingen var 
kravet på vintergröna marker och en rad för 
höstkornet gynnsamma år. Frost har helt do
minerat höstkornsodlingen i Sverige från 
marknadsföringen 1990 fram till 1996. 
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Svalöf 
Professor Nilsson-Ehle började arbetet med 
höstkorn vid Svalöf 1927. En av de största svå
righeterna vid höstkornsförädlingen ligger i 
den begränsande vinterhärdigheten. Det finns 
ej, som i höstvete och höstråg, inhemska här
diga lantsorter att tillgå. Arbetet fick därför in
riktas på att göra korsningar mellan så härdiga 
föräldrar som möjligt och ur avkomman leta 
efter s k transgressiva typer, d v s linjer som 
genom lyckade genkombinationer var bättre 
än båda sina föräldrar. De mest lyckade kors
ningarna gjordes mellan holländskt höstkorn 
(Mansholt) och rumänskt och pommerskt 
lantkorn. Genom ett mycket intensivt urvals
arbete, både med artificiella frystester och 
med naturligt härdighetsurval, lyckades man 
få fram linjer med bättre härdighet än den bäs
ta föräldern. Det första resultatet av detta ar
bete var sorten Bore, som marknadsfördes 
1946. Den ersattes så småningom av Bore II år 
1961. (Nilsson-Ehle, 1946; Granhall, 1946.) 

Även i Svalöv gjordes korsningar mellan 
höst- och vårkorn, bl a mellan den nämnda 
höstkornssorten Mansholt och vårkornssor
terna Kenia och Herta (Månsson, 1961). Ur 
dessa korsningar framkom så småningom sor
ten Ola, ett tidigt vinterhärdigt 6-rads höst
korn med rasspecifik mjöldaggsresistens, som 
godkändes 1979 (Persson, 1981). Ola är den 
sista höstkornssorten som marknadsförts 
från Sva!öfs kornförädling. På grund av svårig
heten att höja vinterhärdigheten i materialet 
och den begränsade marknaden för höstkorn 
i Sverige trappades höstkornsförädlingen ned 
och upphörde i mitten på 1980-talet. 

Engström 
Även vid firman Carl Engström började man 
omkring 1930 med höstkornsförädling (Os
vald, 1959). Ur en intressant korsning mellan 
tjeckoslovakiskt höstkorn och vårkornssor
ten Gull framkom sexradssorten Fimbul med 
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en för Sydsverige tillräcklig härclighet. Härclig
hetsurval efter en hård vinter 1946-47 resul
terade sedan i sorten Fimbul Il som saluför
des ända fram till 1984, först av Engströms 
själva och från 1959 av Weibulls. 

Svalöf-Weibull 
Efter sammanslagningen av Svalöf AB och W 
Weibull AB 1993, är huvuddelen av höstkorns
förädlingen förlagd till företagets utlandssta
tioner i Tyskland, Frankrike och England. 
Verksamheten i Sverige består av en relativt 
omfattande sortprovning av framför allt sor
ter som framtagits vid utlandsstationerna. 
För övrigt är arbetet koncentrerat på resis
tensförädling mot höstkornets allvarligaste 
sjukdomar, mjöldagg, dvärgrost, kornets blad
fläcksjuka och sköldfläcksjuka. Speciella här
dighetsförsök ligger dessutom utlagda, förut
om i Landskrona även på företagets filialer i 
Bjertorp (Västergötland), Kölbäck (Östergöt
land) och Haga (Uppland) där sortmaterial 
från företagets samtliga höstkornsförädlare 
testas. 
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Förädling av vårkorn i Sverige 
från förr till nu 

Göran Persson 

Kornodlingen i Sverige 
Tack vare kornets breda anpassningsförmåga 
kan man finna korn som kulturväxt i högpro
duktiva odlingsområden med bördiga välba
lanserade jordar men också i arida områden 
och upp till nära odlingsgränsen i norr. Korn 
kan bättre än de flesta åkerväxter anpassas till 
alkaliska förhållanden och till jordar med låga 
pH-värden, och det kan också relativt väl an
passas till höga salthalter. I Sydsverige är 
kornsorterna anpassade till en vegetationspe
riod omfattande upp till 130 dagar, medan 
kornet längst i norr mognar på ca 90 dagar. 
Väsentligen har naturens egna krafter tillsam
mans med forna odlares mer eller mindre 
medvetna urval lagt grunden till den anpass
ning, som vi ser resultatet av i dag, och har 
därigenom skapat det basmaterial, som föräd
larna bearbetat och utvecklat i nu över 100 år. 

riro• 1000 Kornarealen I Sverige 1B66 - 1995 
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Diagram I. Kornarea/en. i Sverige 1866 - 1995. 
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Sedan gamla tider har kornodlingen varit 
väl förankrad i Sverige. Enligt tillgänglig statis
tik omfattade kornodlingen mellan 200 och 
300 tusen hektar i mitten av förra seklet, och 
denna omfattning var relativt konstant fram 
till mitten av detta sekel (Diagram. 1). Upp
maningar att öka kornodlingen på havrens be
kostnad under tidigt 1900-tal klingade ohörda 
(Eckerbom, 1918; Tedin, 1918), och först i mit
ten av 1950-talet ökade kornodlingen. Förbätt
rad stråstyrka hos nya sorter, kornets sena 
groningsmognad, dess drösfasthet, en vid va
riation i tidighet, jämfört med havre en mer
skörd mätt i foderenheter och minskade be
hov av halm är faktorer som gynnat odlingens 
omfattning (Hörberg, 1966). Kornarealen kul
minerade i mitten av 1980-talet, och därefter 
började den åter minska. Skälet härtill finns 
att söka i kraven på ökad odling av höstsådda 
grödor samt i energins ökade betydelse i fo
derstaterna och därmed höstvetets upp
värdering som fodersäd i förhållande till korn . 

Förädlingsmål och metoder 
Planmässig kornförädling i Svalöv går tillbaka 
till de allra första åren av Sveriges Utsädesför
enings existens. Vid Weibulls initierades för
ädlingsarbeten med vårkorn först 1911 (Berg, 
1914; Hallqvist, 1914) men har därefter spelat 
en mycket framträdande roll vid institutio
nen. Kornförädling har således förekommit i 
Sverige i över 100 år, och med tanke på jord
brukets dramatiska utveckling under denna 
tid är det inte förvånande att förädlingen vad 
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avser metoder, problemstäJlningar och mat~ 
rial undergått omvälvande förändringar. Sam
tidigt slås man ofta av den framsynthet, som 
ådagalades under tidiga skeden i förädlingens 
moderna historia. 

Förädlingsmål 
Under de första decennierna i den svenska 
växtförädlingens historia ägnades mycken tid 
åt renodling av odlade lantsorter och stam
mar. Med Hjalmar Nilssons djupa insikter om 
växternas systematik som inspirationskälla 
genomfördes under den första tiden av veten
skaplig växtförädling omfattande morfologi
ska undersökningar av kornplantan (Bolin, 
1892, 1893 a, 1893 b; Tedin, 1926 c). Resulta
ten av dessa studier är ännu i den moderna 
växtförädlingen vägledande vid beskrivning 
och renodling av sorter. 

Hög kärnavkastning omnämndes redan 
från början som en central egenskap i urvals
arbetet, och man kopplade också avkastning
en till odlingssäkerheten, precis som man gör 
idag. Till skillnad från dagens krav var emel
lertid även en rik halmskörd betydelsefull. 
Stråstyrkan var väsentlig men urvalen fick 
inte i första hand ske på bekostnad av strå
längden. f kontrast till gårdagens förädlings
mål prioriteras i dag ett kort styvt strå och 
högt harvest index (Ekman, 1982), medan 
målsättningen att identifiera genotyper för 
både tidig och sen mognad har samma aktu
alitet i dag som för 100 år sedan. 

Mycket tidigt infördes också kriterier för 
kvalitet, och redan 1888 diskuterade von 
Neergaard (1889) kriteria för ett gott brygg~ 
rikorn. Betydelsen av likformiga kärnor med 
hög tusenkornvikt och bra sållningsegenska
per betonades, liksom hög grobarhet och 
måttlig groningsvila (Heine, 1895; Tedin, 1913 
c; Wal!den, 1911). Även betydelsen av låg kvä
vehalt var känd under dessa tidiga år i växt
förädlingens historia (Tedin, 1912), men sor
tens betydelse för proteinhalten diskutera
des fortfarande. Än mer anmärkningsvärt är 
att man observerat betydelsen av kärnans 
mjölighet (von Neergaard, 1889; Heine, 1895; 
Munck, 1987). Rätt tidigt kom också extrakt
halten att bli en viktig parameter i urvalen 
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(Nilsson-Ehle, 1927). I en redogörelse för 
maltkorn och foderkorn framhåller Fröier 
(1952) betydelsen av kvalitets betalning, och 
detta förekom också tidigt, men först under 
senare år har det fått fullt genomslag i 
Sverige. Med stöd av en väl utvecklad sam
verkan i ett europeiskt samarbetsnät inom 
EBC (European Brewery Convention) har 
maltkornsförädlingen efterhand utvecklats 
till den kanske mest betydelsefulla grenen av 
kornförädlingen. 

Korn har haft sin största betydelse som rå
vara i foderindustrin samt för produktion av 
foder på den egna gården. Betydelsen av hög 
proteinhalt för fodervärdet var tidigt känd. 
Tidigt hade man också klart för sig att miljön 
hade ett avgörande inflytande på proteinhal
ten men att arvsmassan också hade ett visst 
inflytande (Tedin, 1906, 1912). Under 1960-
talet öppnades möjligheter att inte bara höja 
proteinhalten utan också till väsentlig del pro
teinkvali teten (Hagberg & Munck, 1971). Det 
stod sedan länge klart att lysin var den först 
begränsande aminosyran vad avser närings
värdet. Ett systematiskt sökande efter positiv 
variation för hög lysinhalt gav häpnadsväck
ande snabbt resultat. En linje med 20 % högre 
lysinhalt kunde identifieras och man fann att 
en enkel gen, benämnd lys, kontrollerade 
egenskapen. Trots stora insatser med detta 
material lyckades man inte uppnå en kom
mersiellt acceptabel avkastning i kombina
tion med hög lysinhalt. Upptäckten av lysfak
torn stimulerade emellertid till försök att med 
mutagen inducera nya faktorer för hög lysin
halt, vilket ledde till att ett antal inducerade 
mutationer för hög lysinhalt kunde isoleras 
vid Risö i Danmark, och urvalsarbete med en 
av dessa gav förväntat resultat. Sorten Lysi
max med 20 % förhöjd lysinhalt kunde god
kännas för den danska sortlistan. 

De allra senaste åren har en omvärdering 
av proteinhalten i foderkorn skett. Energin 
har fått allt större betydelse på bekostnad av 
proteinet. Förklaringen står delvis att söka i 
tillgången på industriellt framställt lysin och 
threonin men också i det faktum att djuren 
mår bättre om man avstår från en överopti
mering av protein i dieten. 



Figur 1. Sådd av stråsädesförsök i Landskrona 1993. 

En ringa del av kornskörden används för 
human konsumtion. I tidigare skeden var det
ta mycket vanligare och korn användes för 
både brödbak och grötkok. I delar av meller
sta och norra Sverige odlades då ett naket 
korn, Himmelskorn (Nilsson, 1893), som, mer 
än täckt korn, var ägnat att användas som 
människoföda. 

Tidigt insåg man betydelsen av parasitan
grepp, och man förutskickade att växtföräd
lingens största landvinningar kan förväntas 
från resistensförädlingen (Tedin, 1922), en 
förutsägelse vars riktighet kan bekräftas i dag. 

Metoder 
De första årens massurval gav ringa effekt för 
att stabilisera sorterna, och först sedan Hjal
mar Nilsson 1892 upptäckt betydelsen av ur
val av enskilda plantor kunde full stabilitet i 
sortmaterialet uppnås (Nilsson, 1896, 1897, 
1902; Tedin, 1926 c). Riktigheten av Hj. Nils
sons upptäckt bekräftades också av W. Jo
hannsens arbeten med rena linjer och är i 
samklang med Bolins (1894) numera självkla
ra slutsats "yttre omständigheter grundlägga 
ej konstanta egenskaper". På så sätt initiera
des pedigreemetoden, som har haft så stor 

betydelse vid förädling av självbefruktare, 
och det är intressant att konstatera att detta 
skedde innan Mendels Jagar återupptäcktes. 
Förfinad metodik har utarbetats, men en 
grund för allt urvalsarbete lades i och med att 
pedigreemetoden beskrevs. En intressant ut
veckling av denna metod redovisas av H. Te
din, som väntade med att bearbeta popula
tionerna tills alla plantorna nått full konstans 
(Tedin, 1922, 1923). Detta är ett tillvägagångs
sätt som används av många förädlare i mo
dern tid, och man benämner ofta metoden 
bulkmetoden eller populationsmetoden. De 
första tillämpningarna av pedigreemetoden 
förekom vid urval i lantsorter, och först flera 
år senare kom metoden att tillämpas vid be
arbetning av populationer efter artificiella 
korsningar. 

Mutationsforskningen hade en högborg i 
Svalöv och mycken möda har även lagts ner 
för att vinna praktiska framgångar. Mutations
arbetena i Svalöv och på andra institutioner i 
världen har också haft en icke oväsentlig be
tydelse för den tillämpade kornförädlingen. 
De primära mutationerna har måhända fått 
begränsad praktisk tillämpning, men en del 
mutationer har fått utbredd användning ge-
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nom korsningsförädlingen. Främst av alla är 
den mutation för kort strå som finns inbyggd 
i Triumphkornet (Fischbeck, 1992), och som 
sedan genom korsning och urval har kommit 
att återfinnas i de flesta av dagens maltkorns
sorter. 

System grundade på faktorer för hansteri
litet har byggts upp för framställning av hy
bridkorn (Lehmann, 1988), men trots relativt 
stora insatser har praktiska framgångar ute
blivit. Svårigheterna har i första hand gällt 
ansträngningarna att ändra blombiologin från 
självbefruktarnas till korsbefruktarnas. I det 
avseendet har förädlarnas försök att ändra på 
naturens anvisningar misslyckats. 

Granhall (1948 a) fäste uppmärksamheten 
på odlingsmaterialets begränsade genetiska 
bas. I stor utsträckning grundas odlade två
radssorter på Gotländskt lantkorn (f edin, 
1922, 1923) och Mähriskt lantkorn. Under ti
den som följt har givetvis ny arvsmassa till
förts men i alltför ringa grad, vilket blir uppen
bart om man följer sorternas stamträd tillba
ka till den moderna förädlingens tidigaste ske
den. Långsiktiga framgångar fört ex avkast
ning förutsätter omfattande förnyelse av arvs
massan (Hallauer, 1981), och för att förverk
liga detta mål krävs att teori och praktik får 
samverka med tillämpning i recurrent selec
tion program, där den genetiska klyvningen 
upprätthålles under ett obegränsat antal ge
nerationer (Persson, 1991). Hittills har euro
peisk förädling avstått från att beakta denna 
möjlighet och nödvändighet. 

Sortmaterialets utveckling. 
Då tvåradskorn och sexradskorn i huvudsak 
har odlats inom olika ekologiska nischer, 
kommer dessa två typer av korn att behand
las i separata avsnitt. Förädlingen av båda 
typerna finner sitt ursprung i lantsorter, som 
sedan urminnes tid lämnats åt sig själva att 
utvecklas under tryck av det naturliga urvalet 
utan riktat urval av mänsklig hand. Tidigt in
såg man betydelsen av att sortmaterialet an
passades till olika regioner, vilket ledde fram 
till att stationer för regional förädling grunda
des, och också till en imponerande lokal prov-
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ning (fedin, 1893, 1910). Av kostnadsskäl har 
utvecklingen snarast gått i motsatt riktning de 
senaste decennierna, då målsättningen har 
blivit mer generella, anpassningsbara sorter 
för de stora odlingsområdena. 

Tvåradskorn 
Urval i lantsorter 
De material, som stod till buds under de för
sta åren var lantsorter, sortblandningar samt 
några sorter som hade bearbetats tidigare. 
Innan förädlingen satt spår i Allmänna Svens
ka Utsädesaktiebolagets sortlista nämns sor
ter som Chevalier, Printice, Hanna, Gotländskt 
lantkorn, Svenska Plymagekornet, Svenska 
lmperialkornet samt lantsorter från Skåne, 
Öland och Gotland. Av lantsorterna framstod 
Gotlandsformen som den ojämförligt bästa 
(Nilsson, 1893), och Gotlandskorn är också 
den enda lantsort av rent inhemskt ursprung, 
som efter urval givit upphov till marknadsför
da tvåradssorter (fedin, 1922, 1923). Vidare 
utgjorde Plymagekorn och lmperialkorn vikti
ga basmaterial för förädlingen. Huruvida 
dessa båda sorter utgjorde skilda sorter eller 
i själva verket är identiska fanns det olika 
uppfattning om (Atterberg, 1892). Båda var 
tätaxiga men variationen vad avser axtäthe
ten var avsevärd. 

Enligt tidiga uppgifter var Chevalierkornet 
framtaget i England under de första decen
nierna av 1800--talet (Bolin, 1897 b). Det bear
betades vidare 1861 och fick därefter stor 
spridning, och vid tiden för den vetenskapli
ga växtförädlingens första år betraktades 
Chevalier som bästa sort med avseende på 
både avkastning och kvalitet (Bolin, 1897 b). 

I Svalöv provades 1886-1892 tjugo olika 
"Chevalier-stammar" med avsikt att identifie
ra den för svenskt jordbruk mest framståen
de stammen, och 1889 påbörjades renodling 
av Lerchenborgkornet, som ansågs ha flera 
företräden (Nilsson, 1893, 1896). Detta hade 
1887 importerats från Danmark, och 1893 
kunde en helt ren elit marknadsföras (ASU:s 
K. 1893, 56- 59). 

Printicekornet uppmärksammades emel
lertid även det för sin höga avkastning och 



fina kärnkvalitet. Printicekornet härstamma
de också från England och kom via Danmark 
till Sveriges Utsädesförening, där det ingick i 
förädlingsprogrammet från våren 1888, och 
där det kom att utgöra en hörnsten i föräd
lingen. År 1889 påbörjades renodling paral
lellt med Chevalier och 1893 marknadsfördes 
en ren linje av Printice (Bolin, 1897 b). Cheva
lier och Printice ansågs vara två sorter som 
väl kompletterade varandra med avseende på 
odlingsområden - Chevalier var avsedd för 
lättare jordar och Printice för tyngre jordar. 

En gammal svensk stam av bredaxigt två
radskorn uppmärksammades och fick på 
grund av sin likhet med Plymagekorn namnet 
Svenskt Plymagekorn (Bolin, 1898). Svenskt 
Plymagekorn var en av de allra första sorter
na som bearbetades av växtförädlarna och 
gav upphov till en renodlad linje med namnet 
Svalöfs Svenska Plymagekorn, som mark
nadsfördes 1896 (ASU:s K. 1896, 44-46; Tedin, 
1914 b). På grund av sitt styva strå konkurre
rade Svalöfs Svenska Plymagekorn bäst på 
mossjordar och på våta och kalla jordar. För 
att än mer utveckla denna korntyp gjordes 
ytterligare urval, vilka ledde fram till Svalöfs 
Lerkorn och Svalöfs Mosskorn (Bolin, 1898). 
Av dessa fick Svalöfs Mosskorn viss betydel
se som ett stråstyvt och tidigt korn för mull
jordar. 

I bolagets katalog från 1896 upptogs fem 
sorter av tvåradskorn, nämligen Chevalier, 
Svalöfs Printicekorn, Svenskt Plymagekorn, 
Svalöfs Svenska Plymagekorn och Gold Thor
pe (ASU:s K. 1896, 24-28, 44-46). Detta ansågs 
vara ett överdrivet stort sortiment, som var 
ägnat att skapa förvirring, en synpunkt vi kän
ner också från senare tiders sortdiskussioner. 

År 1892 gjordes ett urval ur sorten Printice, 
som kom att lägga grunden till Prinsesskornet 
(Bolin, 1898; ASU:s K. 1897, 17-18; 1899, 11-
13). Detta blev den första klassikern i svensk 
kornodling. Prinsess var under flera år över
lägsen alla andra sorter i försöken vad avser 
avkastning, och även kärnegenskaperna var 
framstående och man kunde konstatera: "den 
finfina krusningen av kärnskalet, som vi aldrig 
i motsvarande fulländning och så konstant 
lärt känna hos någon annan kornsort" (ASU:s 

K. 1897, 17-18). Vid maltkornutställningen 
1899 och 1900 bekräftades också Prinsesskor
nets framstående egenskaper genom att det 
erövrade överlägset flest priser (ASU:s K. 
1901). Erfarenheterna från bryggerinäringen 
överensstämde emellertid inte alltid med vär
deringarna från utställningarna, och stundom 
kom Prinsesskornets maltkvalitet att ifråga
sättas. 

Från början av 1890-talet fick Svenska Ply
magekornet stor spridning, främst för den 
goda stråstyrkan som uppskattades högt. Av 
sorter som framställts genom urval ur Svens
ka Plymagekornet fick Svanhals störst bety
delse. Det kom genom sin tidighet och goda 
stråstyrka att odlas i stor omfattning och un
der lång tid på mulljordar och tyngre, kalla 
jordar (ASU:s K. 1899, 14-16; Tedin, 1919), där 
man hittills fått nöja sig med odling av Plyma
gekorn. 

Ytterligare urval ur Plymagekorn resultera
de i sorten Primus, som visade samma goda 
stråstyrka som Svanhals men var två dagar 
senare. Den odlades på tyngre jordar ända 
upp i Mellansverige. Kärnkvaliteten uppmärk
sammades genom det tunna skalet och dess 
finkrusighet, vilket förknippades med malt
kvalitet, och möjlighet gavs därigenom att 
odla maltkorn också på styva jordar (ASU:s K. 
1901, 15-17). 

År 1901 omfattade Utsädesbolagets kata
log fem sorter : Prinsess, Svanhals, Primus, 
Gutekorn och .Jettesexradskorn. År 1902 hade 
sortlistan utökats med Hannchenkornet och 
listan upptog således sex sorter (ASU:s K. 
1902, 8, 21-23). Hannchen var ett urval ur 
Hanna, ett mähriskt lantkorn, vilket satt dju
pa spår i senare tiders sortbild i ett flertal län
der. Hannchen nådde i avkastning ej upp till 
Prinsess, men sorten var anspråkslös och 
motståndskraftig mot torka (ASU:s K. 1910, 9-
10), och maltkornskvaliteten betecknades 
som intressant. Sorten hade styvt strå och 
tidig mognad och förutskickades en marknad 
i mellersta Sverige. 

Gotländskt lantkorn beskrevs som en sort 
med framstående odlingsegenskaper och var 
förhärskande i stora områden, främst på 
Öland och Gotland, där det anses förekomma 
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i sin mest ursprungliga form (Bolin, 1897 b). 
Gotländskt lantkorn fick också stor betydelse 
i urvalsarbetena, och sorterna Gute (ASU:s K. 
1901, 19-22) och Perlkorn utgör båda urval ur 
denna lantsort (f edin, 1907 b; ASU:s K. 1909, 
13-14). Perlkorn leder sitt ursprung från ett 
prov, som i sin tur stammade från Gotlands
korn och som överlämnades för renodling av 
dr Atterberg i Kalmar. Då provet såddes 1896 
uppvisade det fortfarande en variation, och 
en ur detsamma vald planta blev Perlkornets 
stammoder (fedin, 1907 a). De förnämsta re
sultaten nåddes just genom Perlkorn, vars 
namn senare ändrades till Gullkorn (fedin, 
1907 b, 1913 b). Urvalet gjordes redan 1897 
och 1913 marknadsfördes Gullkorn för södra 
och mellersta Sverige, där det blev ett fram
gångsrikt universalkorn, som omedelbart 
mötte positivt gensvar från lantbrukarna. Det 
kom att odlas under många år (fedin, 1913 a, 
1913 b, 1914 a; Eckerbom 1918). Gullkorn val
des också som modersort för de omfattande 
mutationsarbeten, som under Åke Gustafs-

sons ledning genomfördes under flera decen
nier (Gustafsson, 1941 ). 

Det var inte förrän 1925 som nästa sort av 
någon·betydelse marknadsfördes. Då kom 
Bragekornet, som emanerar från Chevalier
korn genom ett urval, som utfördes redan 
kring sekelskiftet, men sortens marknadsfö
ring försenades vid två tillfällen genom att eli
ter gick till spillo, bl a vid branden i utsädes
bolagets magasin vintern 1919. Man kunde 
notera framsteg vad avser avkastning, och 
det långa styva strået gjorde Brage lämpligt i 
blandsäd, som var vanligt vid den tiden (fe
din, 1924 C, 1925 a, 1925 b). 

Nilsson-Ehle (1904) gjorde tidigt undersök
ningar om stråsädesnematodens angrepp på 
korn, och han noterade skillnader mellan 
genotyper (Nilsson-Ehle, 1920). Bragekornet 
visade sig nästan helt motståndskraftigt mot 
nematodangrepp (feclin, 1924 c, 1925 a). 1 
sina undersökningar om nematodangrepp 
visade Nilsson-Ehle (1908) att vissa sorter 
såsom Chevalier har god motståndskraft mot 

Figur 2. Förädlingsmaterial och avkastningsförsök av kom i Svalöv. 
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nematodangrepp, och uppenbarligen är Bra
ge bärare av samma faktor för resistens. Nils
son-Ehle visade också att samma nematod 
angriper alla våra stråsädesslag och därtill ett 
flertal vallgräs (Nilsson-Ehle, 1903 a, 1903 b). 
Det har senare också bekräftats att Brage är 
resistent mot ras 1 av havrecystnematoden 
(Wålstedt, 1969). Brage blev den sista i raden 
av sorter, som framställts genom planturval 
ur lantsorter eller sortblandningar. 

Kombinationsförädling 
Återupptäckten av de mendelska lagarna 
samt Nilsson-Ehles erfa renhet från höstvete
förädlingen bidrog till att korsningsförädling
en snabbt vann insteg i den tillämpade korn
förädlingen (Hallqvist, 1914; Tedin, 1926 c). 
De mendelska lagarna kom att prägla föräd
lingen, och mycket betydelsefulla blev Nils
son-Ehles forskningsresultat kring kvantitati
va geners nedärvning (Nilsson-Ehle, 1913). 
Dåvarande ledaren för kornförädlingen P. 
Bolin utförde redan i mitten av 1890-talet en 
hel del kornkorsningar, dock ingen av dessa i 
praktisktsyfte (Bolin, 1897 a; Tedin, 1923). De 
första artificiella korsningarna i korn, som fått 
betydelse för den tillämpade förädlingen gjor
des 1908 (Tedin, 1925 d), men det dröjde till 
1926 innan detta arbete satte spår i form av 
nya sorter. Detta var alltså 40 år efter att för
ädlingen av korn påbörjades i Sverige. Det 
kan synas som en lång tid, men man skall då 
bemärka att de första årens arbete bestod av 
urval i naturligt förekommande populationer, 
och att detta urval tjänade två syften, dels att 
producera goda sorter och dels att produce
ra föräldrar till korsningsförädlingen. Att det 
sedan tog 18 år från första korsningen tills 
första sorten kunde marknadsföras är inte 
särskilt anmärkningsvärt. 

Den första sort som sålunda framställdes 
ur en klyvande population efter artificiell 
korsning och som marknadsfördes 1926 var 
Segerkom (Tedin, 1925c, 1925d). Denna sort, 
som var ett urval ur korsningen Gull x Hann
chen, uppvisade bättre s trå och bättre av
kastning än de båda föräldrarna, och därige
nom kunde man påvisa transgressiv klyvning 

för praktiskt betydelsefulla egenskaper (Te
din, 1922, 1926 a). 

Året efter Segerkornets marknadsföring, 
1927, kom ytterligare en sort efter urval i en 
artHiciell population. Det var Prinsess Il (Te
din, 1927), som utgjorde ett urval ur korsning
en Chevalier ll x Prinsess, en korsning som 
också den utfördes 1908 (Tedin, 1926 b, 1927). 
Ambitionerna att kombinera Prinsesskornets 
höga avkastning och Chevalierkornets fram
stående maltkvalitet kunde förverkligas, och 
därtill vann man en förbättrad stråstyrka. 

Prinsess och andra urval ur Chevalierkom 
och Printicekorn återfinns inte i stamtavlan 
för senare sorter, och därför förpassades den
na arvsmassa i en återvändsgränd och har 
försvunnit från förädlarnas gen pol. Vad detta 
har betytt för förädlingsframstegen kommer 
inte ens framtiden att utvisa, men varje be
gränsning av arvsmassan måste ses med oro. 

Samtidigt med Segerkorn marknadsförde 
Weibulls Pukekorn, som också var ett urval ur 
en artificiell korsning, nämligen Gullkorn x ett 
sexradskorn från Tornedalen. Sorten lansera
des som ett mycket tidigt tvåradskom för Norr
land. Avkastningen var jämförbar med Vegas, 
och mognaden inträffade en dag senare, men 
det var införandet av en överlägsen kärn- och 
stråkvalitet som utgjorde det avgörande fram
steget (Berg, 1926). Puke fick 1936 sin ersätta
re i den högre avkastande sorten Puke Il, ur 
korsningen Binder x Puke (Berg, 1936). 

Vid Abeds försöksstation i Danmark be
drevs en mycket framgångsrik förädling av 
Westergaard, vars sorter kom att sätta djupa 
spår också i den svenska växtodlingen. Den 
första med stor utbredning i Sverige blev Bin
derkorn, som genom hög avkastning, fin kärn
kvalitet och gentemot Seger något bättre 
maltkvalitet, blev uppskattad av lantbruket 
och fick fina omdömen på de årligen återkom
mande maltkornsutställningarna (Hallqvist, 
1928; Ted in, 1929). Binder fanns på den tyska 
marknaden redan från 1913, samma år som 
Gull kom i Sverige, men först 1927 lanserades 
Binder här av Weibulls och ett år senare ock
så av Svalöf (Nilsson-Ehle, 1928). 

Framgångarna med Binderkorn blev upp
hov till ett formaliserat och nära samarbete 
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mellan Weibull AB och Abed (fedin, 1931), 
och 1930 kunde första sorten inom ramen för 
avtalet ställas till jordbrukets förfogande. Det 
blev Opalkorn ur korsningen Gull x Binder, en 
sort med samma framstående maltkorns
egenskaper som Binder och med mycket hög 
avkastning och ett styvare strå (fedin, 1930). 
Kenia, en systersort till Opal, var ytterligare 

ett betydelsefullt danskt maltkorn, som kom 
att odlas i Sverige i stor omfattning (Herzman, 
1932, 1933). Stråstyrkan var särskilt god och 
ansågs motivera höga kvävegivor. Styvt strå 
som tillåter höga kvävegivor var ända in på 
1970-talet ett kvalitetsmått, som ökade i bety
delse i takt med att kväve som produktions
medel blev allt billigare. I dag har trenden 
vänt och man söker snarast sorter, som med 
måttliga kvävegivor kan ge en god avkastning. 

Nästa i raden av sorter från Abeds försöks
station var Majakorn, som överträffade alla 
äldre sorter med avseende på odlingsegen
skaper och avkastning samt var likvärdig med 
Kenia och Opal beträffande maltkvalitet 
(Herzman, 1934, 1938). Marknadsföringen 
skedde 1934 och sorten fick en omfattande 
odling under ett flertal år. Liksom Opal och 
Kenia var Maja ett urval ur korsningen Gull x 
Binder, som av allt att döma har varit en säll
synt lyckosam kombination. Under en kortare 
period ingick sorten som modersort i Åke 
Gustafssons mutationsexperiment. 

År 1934 kunde Weibulls marknadsföra Dra
kekornet, ur korsningen Gull x sexradskorn 
från Norrbotten. Sorten var mycket tidig och 
stråstyv och hade sitt naturliga odlingsområ
de på kärrjordar (Berg, 1934), där det i avkast
ning överträffade alla konkurrentsorter. På 
grund av sin tidiga mognad och sitt styva strå 
blev sorten omtyckt och odlad under lång tid 
(Hörberg, 1957). 

Svanhals och Primus som tillhörde den 
tätaxiga typen av korn marknadsfördes om
kring sekelskiftet, och inte förrän 1935 lanse
rades nästa sort av denna typ. Det var den vid 
Ultunafilialen framtagna sorten Primus Il, som 
utgör ett urval ur en korsning mellan Gull och 
Primus (forsen, 1935, 1939). Denna typ av 
korn hade styvt strå och odlades företrädes
vis på mullrika jordar i södra och mellersta 
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Sverige och för Svanhals vidkommande ända 
uppe i södra Norrland. Framför allt på grund 
av sin överlägsna stråstyrka förväntades Pri
mus Il kunna ersätta det gamla Primuskornet. 

Under 1930-talet dominerades maltkorns
odlingen i Sverige av Kenia. Med avsikt att 
framställa bättre maltkornssorter gjordes i 
Svalöv korsningar mellan Seger och Binder 
och mellan Seger och Opal, och 1942 kunde 
Svalöf marknadsföra Freja, ur Seger x Opal, 
som konkurrent till Kenia. Freja var ett tidigt 
korn som överträffade Kenia med 4-5 % i av
kastning, och som då tillmättes något bättre 
maltegenskaper än Kenia (Nilsson-Ehle, 1941, 
1943), men i senare värderingar ansågs sor
ten ej i alla egenskaper fylla fordringarna på 
ett gott maltkorn. 

Balderkornet, som är uppdraget ur kors
ningen (Gull x förädlingslinje ur lantkorn) x 
Maja marknadsfördes 1942 såsom ett högt av
kastande och stråstyvt tvårads maltkorn med 
god förmåga att utnyttja och betala hög kvä
vegiva (Hertzman, 1942; Lamprecht & Hertz
man, 1943). Balderkornets marknadsföring 
kom i någon mån att kollidera med Herta och 
blev därför aldrig stor i Sverige, men fick som 
maltkorn betydande marknadsandelar i Hol
land, Belgien och Finland (Weibull, 1962). 

Genom direkt samarbete med AB Svenska 
Bryggerier kunde år 1950 det dittills största 
framsteget vad avser maltkornsurval realiseras 
i och med marknadsföringen av Heimdalkornet. 
I Heimdals härstamning ingår den tyska sorten 
Peragis Sommergerste tillsammans med Maja. 
De främsta maltkornssorterna vid den tiden 
var Heimdal, Balder och Kenia, av vilka Heim
dal inte bara hade högst avkastning utan jäm
väl bättre extrakthalt och lägre proteinhalt 
(Granhall, 1948 a; Fröier, 1950 a, 1951, 1952) i 
sådan utsträckning att Heimdal tillmättes ett 
överpris om 1 :50 per deciton (Frö i er, 1952). 

Stallar, en systerlinje till Balder, kom på 
marknaden 1946 som en sort med särskilt 
långt strå och därför väl passande för odling 
i blandsäd, som vid denna tid täckte större 
andel av stråsädens totala areal än arealen 
korn i renbestånd (Hertzman, 1946). Sex år 
senare kom Stallar Il (Hörberg, 1952), en sort 
som hade liknande egenskaper som Stallar 



men var senare, vilket ansågs vara till fördel 
i samodling med havre. Stallar Il var en syster
sort till Herta och Rika och således inte nära 
besläktad med Stallar. 

En stor sort på marknaden blev Ymer 
(Granhall, 1944 a) som utgjorde ett urval ur 
korsningen (Seger x Opal) x Maja och kom 
1945. Korsningen utfördes 1934 och redan 
elva år senare kunde sorten alltså marknads
föras, vilket även under moderna förhållanden 
är påfallande snabbt. Ymer blev tillsammans 
med Majakornet den hittills mest högavkas
tande sorten och kom också att användas 
som maltkorn inte bara i Sverige utan också i 
Skottland (Granhall, 1944 a, 1944 b, 1945, 1948 
b). Ymer blev i själva verket ett universalkorn 
som rekommenderades såväl för foder som 
för malt i södra och mellersta Sverige. 

Ett flertal systerlinjer till Ymer provades 
och 1950 släpptes en av dessa, Bonus, på 
marknaden. Bonus, som marknadsfördes som 
ett foderkorn (Fröier, 1950 b), uppvisade en 
mycket hög avkastning, men ändå fick sorten 
ingen omfattande odling. Samtidigt kom näm
ligen Herta och Rika på marknaden, och dessa 
kom snabbt att bli dominerande i södra och 
mellersta Sverige. 

Herta och Rika hade lägre avkastning än 
Bonus, men stråegenskaperna var överlägsna 
och sorterna därigenom bättre anpassade till 
skörd på sent mognadsstadium, vilket fick en 
avgörande betydelse nu när skördetröskan 
kom till allmän användning i skördearbetet 
(Hörberg, 1949 a; Fröier, 1954). År 1949 mark
nadsfördes Herta (Hörberg, 1949 a, 1950 a, 
1950 b) och två år senare Rika (Hörberg, 1951). 
Herta och Rika, som är systersorter ur kors
ningen Kenia x Isaria, kom alltså att inleda en 
ny era i kornförädlingen genom sin vid den ti
den oslagbara stråstyrka. De kom att tillsam
mans täcka mer än 50 % av kornarealen i söd
ra och mellersta Sverige (Hörberg, 1953). 

Ingridkorn, också en av giganterna i svensk 
växtodling kom på marknaden 1959 och blev 
på grund av sin vida anpassning ett univei:sal
korn av allra största betydelse för svensk 
kornodling (Hörberg, 1958, 1963). Under en 
period av 16 år var Ingrid Sveriges utan kon
kurrens största sort, ett svårslaget rekord. I 

kraft av sin omfattande utbredning i södra 
och mellersta Sverige valdes Ingrid till mätar
sort i de officiella försöken i Sverige. Ytterliga
re en sort som fick ett stort inflytande på korn
odlingen i Sverige var Tellus, som i och med 
marknadsföringen 197 4 (Ewertson, 197 4) i allt 
väsentligt kom att överta Ingridkornets roll. 
Epoken Ingrid klingade därmed av. Tellus 
hade en vid anpassning och gav hög avkast
ning i de stora odlingsområdena i södra och 
mellersta delarna av landet. Tellus uppgavs 
också ha god fältresistens mot mjöldagg. 
Även Tellus ingick som mätarsort i de officiel
la försöken under ett antal år. 

Bonus blev således inte någon stor sort 
men kom att spela en roll i ett annat samman
hang, nämligen som modersort för de omfat
tande mutationsarbeten, som bedrevs under 
Åke Gustafssons ledning (Gustafsson, 1941, 
1947, 1963). Stora praktiska framgångar med 
direkt inducerade mutationer uteblev, men 
två sorter, Pallas (Borg, 1959) och Mari, släpp
tes på marknaden (Hagberg, 1963). Genom 
sin tidighet tillförde Mari något helt nytt till 
odlingsmaterialet. Man fick ett tidigt, styvt 
tvåradskorn, som förväntades möta sexrads
kornet i norra Svealand och i södra Norrland 
(Hagberg & Persson, 1962; Hagberg & Wik
lund, 1967). Odlingen blev emellertid aldrig 
omfattande, men både Pallas och Mari fick be
tydelse som föräldrasorter i den fortsatta för
ädlingen. Hellas, ur korsningen Herta x Pallas, 
framdragen vid filialen i Östergötland medan 
Wålstedt var verksam där, kom sålunda på 
marknaden 1969 som en stråstyv och högt 
avkastande sort (W ålstedt et al., 1970). Mona 
var ett tidigt, mjöldaggsresistent korn med 
tidighetsfaktorn från Mari och faktorn för 
mjöldaggsresistens från Monte Cristo. Mona 
blev ett begrepp och fick en omfattande 
spridning i södra Sverige såsom tidig förfrukt 
till höstoljeväxter under ett flertal år (Pers
son, 1974). Då sorten Ida 1980 kom på mark
naden kom den att i stor utsträckning ersätta 
Mona och blev under flera år mycket stor 
med upp till 42 % av den plomberade utsädes
volymen. Ida och Mona är ungefär liktidiga, 
och Ida har samma faktor för rasspecifik mjöl
daggsresistens som Mona men har bättre 
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bakgrundsresistens och har också högre av
kastning (Ewertson, 1979). 

Ytterligare en mutant, som fick än större 
betydelse är "Blådaggig mutant ur Gull" (Gus
tafsson, 194 7; Gustafsson et al., 1971 ). Denna 
mutant har kort, styvt strå och den ingick i 
härstamningen för Gunillakornet, som kom 
på marknaden 1973 och som har haft betydel
se i stora delar av Svealand och södra Norr
land ända fram till de allra senaste åren. Gu
nilla ingick i sin tur som förälder till Pernilla
korn, som fick ännu större betydelse än Gunil
la haft. Pernilla har odlats i södra Norrland 
och i Mellansverige i stor omfattning under 
många år, och den var tidvis också en myck
et stor sort i Norge. 

Gunilla och Pernilla är båda framställda av 
Kjell Wiklund, framgångsrik förädlare vid Väs
ternorrlandsfilialen, där tidigare flera andra 
sorter förädlats. En av dessa, Birgittakorn, är 
ett urval ur korsningen (Opal x Vega) x Maja 
och utgör således en hybrid mellan sexrads
korn och tvåradskorn, av vilka sexradssorten 
bidrog med faktorer för tidighet. Sorten hade 
en bred anpassningsförmåga, som möjliggjor
de marknadsföring ända ner i södra delarna 
av landet. 

Ungefär samtidigt med Marikornet kom Ar
lakornet från Weibulls. Detta var ännu ett 
mycket tidigt tvåradskorn, härstammande ur 
en komplex korsning (Maja x (Hanna x Svan
hals) x Opal) x Tammi, vilket möjliggjorde 
kombination av sexradskornets tidighet och 
tvåradskornets strå- och kärnkvalitet (Hör
berg, 1964, 1965, 1968). Senare gjordes kors
ningar till källor för mjöldaggsresistens och 
ur en sådan population valdes Akkakorn, som 
i flertalet egenskaper liknar Arla men mjöl
daggsresistens har tillkommit (Ewertson & 
Lundin, 1973). 

Två nya sorter, Särla och Cilla, från Wei
bulls marknadsfördes 1969 resp 1970. Sorter
nas odlingsområden täckte olika ekologiska 
nischer. Cilla (Hörberg, 1971) var relativt tidig 
och hade en sydlig utbredning, medan Särla 
(Hörberg, 1969 a, 1969 b) var anpassad främst 
till de nordvästra delarna av Götaland, där 
man gärna odJade sena sorter för att få möjlig
het att skörda det mer känsliga höstvetet 
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Figur 3. Tröskning av kornparceller 1996. 

först. Detta förfaringssätt gynnades av Särlas 
goda resistens mot fältgroning. 

Resistensförädling 
Det första resultatet av riktad förädling för 
sorter med rasspecifik resistens på den 
svenska marknaden blev Wing med mark
nadsföring 1972 (Hörberg & Lundin, 1971). 
Detta var ett trendbrott och efter Wing har 
flertalet sorter varit bärare av en eller flera 
faktorer för rasspecifik resistens. År 1978 kom 
Welam som hade bättre strå och förutom 
mjöldaggsresistens även bar en faktor förre
sistens mot en av de vanligaste nematod
raserna i Sverige (Ewertson, 1978). 

Redan Nilsson-Ehle (1904) hade påpekat 
betydelsen av nematodresistens för stråsä
den. Genom det tidigare omnämnda Brage
kornet fick jordbruket tidigt tillgång till en 
sort som var resistent mot en av de vanligen 
förekommande raserna av stråsädesnema
toden. Problemet kom åter i fokus under 
1960-talet, och förädlingen vid Weibulls och 
Svalöf inriktades på framställning av sorter 
med nematodresistens. Sigurd Andersen 
(1965) i Danmark hade då identifierat en linje 
som bar resistens mot de två vanligaste raser
na i landet. Han hade dessutom återkorsat 
faktorn till Hertakornet, varvid en utmärkt 
genkälla erbjöds förädlarna. 



Den första nematodresistenta sorten som 
överlämnades till lantbruket blev Ansgar från 
Weibulls (Ewertson & Lundin, 1974), och kort 
därefter lanserades Simba från Svalöf (Pers
son & Nilsson, 1977). Dessa båda sorter fick 
stor betydelse i södra Sverige, där infektionen 
var mest omfattande. Framför allt i Halland 
genomförde man nematodsaneringen mycket 
konsekvent genom att i mycket stor utsträck
ning odla nematodresistenta sorter. 

Simba framkom som ett resultat av ett 
samarbete mellan Svalöf och Sejet, i vilket 
man fritt utbytte populationer. Den popula
tion ur vilken Simba valdes var framställd vid 
Sejet, som ett par år senare lanserade en sys
tersort, Nery, vilken också kom att odlas i 
Sverige. Ytterligare sorter med samma nema
todresistens kom sedan i marknaden under 
de närmast följande åren. Prisca kom 1978 
(Ewertson & Lundin, 1979), Kara kom 1985 
(Ewertson & Lundin, 1985) och Hulda, en 
mycket kort och stråstyv sort, kom 1985 
(Ewertson & Lödhe, 1989). 

När Birka 1980 godkändes för den svenska 
sortlistan, fick svensk kornodling tillgång till 
en sort som förutom mjöldaggsresistens ock
så bar resistens mot kornrost, en parasit som 
stundom slår hårt mot korngrödan (Ewert
son, 1983). Förutom i Sverige fick Birka bety
dande marknadsandelar i Kanada. 

Nästa sort från Svalöf med omfattande ut
bredning var den vid Kalmarfilialen framställ
da sorten Alva. Linjen var ett resultat av ett 
stegvis urvalsarbete, som påbörjades redan 
omkring 1950.1 härstamningen ingick Balder, 
som förde in faktorer för maltkvalitet och 
Vada, som utgjorde genkälla för sortens mjöl
daggsresistens. Alva kom att representera ett 
stort framsteg i avkastning och fick stor ut
bredning i södra och mellersta delarna av lan
det. Efter elen tidens mått ansågs Alva ha god 
maltkvalitet och var under ett flertal år den 
mest använda maltkornsorten i Sverige. 

Sorterna Roland (Ewertson, 1984) och 
Harry (Ewertson, 1983) registrerades för växt
förädlarrätt i Sverige i början av 1980-talet. De 
fick emellertid inte någon omfattande odling 
i Sverige men blev mycket betydelsefulla i 
Centraleuropa. Speciellt Roland marknadsför-

des i ett stort antal länder och blev också 
mätarsort i dåvarande Västtyskland. 

År 1985 marknadsfördes Linakorn, som 
kom att få stor betydelse som en mycket an
passningsbar sort med företräden främst i 
områden med regelbunden torka. En faktor 
för resistens mot mjöldagg, hämtad från den 
primitiva sorten Multan, gav Lina mycket god 
mjöldaggsresistens under ett flertal år. Av
kastningen nådde emellertid inte upp till Flare
kornets och framför allt inte till Golfkornets, 
två engelska sorter som kom på marknaden 
ungefär samtidigt. Golf och Flare har låg pro
teinhalt men deras höga energiskörd blev av
görande för många bönders sortval (Persson, 
1984). Just genom sin mycket höga och säkra 
avkastning kom Golf att bli den dominerande 
sorten under lång tid. Golf är inget maltkorn, 
men genom elen omfattande odlingen fanns 
alltid stora volymer homogent korn tillgäng
ligt, varvid partier kunde identifieras som väl 
kunde fylla kraven för maltkornskvalitet. 

Mette är en medeltidig sort, som utmärkes 
av en polygent nedärvd resistens mot mjöl
dagg. Fyra olika faktorer för mjöldaggsresis
tens har kombinerats för att ge en hållbar re
sistens under lång tid (Ewertson, 1986). Met
te intogs på den svenska sortlistan och till
erkändes växtförädlarrättsskydd 1984, och 
marknadsföringen skedde 1986. 

Filippa är ytterligare en tidig sort, som lan
serades 1990 och som ärvt sin mjöldaggsre
sistens från Ida och från sorten Sparta, fram
ställd vid Östgötafilialen. Filippa har en osed
vanligt stor kärna och mycket hög protein
halt. I försök på sura gyttjejordar har Filippa 
visat sig ha en för tvåradskorn unik tolerans 
mot låga pH-värden. 

Den för närvarande största sorten av tidigt 
tvåradskorn är Kinnan, som är välanpassad 
för de södra och mellersta delarna av landet 
och också synes få en betydande odling i 
Norge och Finland. Meltan är också ett rela
tivt tidigt korn, som har stor utbredning både 
i Sverige och i Danmark. 

Kornförädlingen under 1990-talet präglas 
av ambitionen att isolera arvsmassa för hög 
maltkvalitet. Foderkornets roll tas i ökande 
utsträckning över av höstsådda grödor så-
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som höstvete och rågvete, samtidigt som ef
terfrågan på maltkorn ökar. Alexis har under 
ett flertal år varit den dominerande malt
kornssorten i Europa, men andra sorter med 
framstående maltkornsegenskaper och goda 
agronomiska egenskaper provas f ni Europa, 
och några av dessa finns redan på markna
den. Till sorter som kan förväntas konkurre
ra på den ökande europeiska rnaltkornsmark
naden hör Ariel, Maud, Mentor och Mie från 
de senaste årens förädlingsarbeten vid Svalöf 
Weibull AB. 

Sexradskorn 
Sexradskorn har i vårt land främst odlats i 
områden, där betingelserna präglas av en 
kort men intensiv vegetationsperiod. Det är 
därför naturligt att det skett en polarisering 
så att tvåradskornet dominerar i södra och 
mellersta Sverige och sexradskornet i norra 
Sverige 0-{olmgren, 1923). 

Sexradskorn för södra Sverige 
Under de första decennierna av 1900-talet 
förekom dock en hel del sexradskorn även i 

de södra delarna av landet, och en ganska 
omfattande odling av sexradskorn i form av 
utsädesproduktion för Norrland förekommer 
även i dagens växtodling i Mellansverige. För
sök att ur nordliga typer framställa sexrads
sorter för Sydsverige hade ringa framgång, 
och förädlingen kom att i stor utsträckning 
koncentreras till det Skånska Sexradskornet. 

Kring sekelskiftet marknadsförde Allmänna 
Svenska Utsädesaktiebolaget Svalöfs Barba
rossakorn, Svalöfs Jättesexradskorn ur Mand
schuriskt sexradskorn (f edin, 1907 a) samt 
Skånskt Sexradskorn, ur vilket genom urval 
Svalöfs Tidigaste sexradskorn framställdes. 
Denna sort var mycket tidig men hade svag 
avkastning och fick endast ringa spridning 
(fedin, 1907 a). Barbarossakorn isolerades i 
ett fält av det mycket tätaxiga påfågelskornet, 
och av Barbarossakornets täta ax kan man 
sluta sig till att det sannolikt uppkommit ge
nom spontan inkorsning med sexradskorn 
(fedin, 1907 a). 

Asplundskornet, som 1910 marknadsför
des av Halländska Utsädes bolaget, fick en re
lativt begränsad odling i Sverige men vann 
hastigt stor spridning i Norge, där sorten i 

Figur 4. Sådden av skörden från utvalda, enskilda plantor skedde ända in på 1960-talet för hand med 
markörbrädor. Dessa var försedda med rader av hål med fem cm avstånd mellan hålen i raden. I var
je hål lades en kärna. För att få ned l~ärnoma i jorden prik!ade man före och efter sådden. Sedan täck
te man med en räfsa. 
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många trakter blev allmänt odlad. Den förhål
landevis sena mognaden begränsade dess 
spridning i norra Sverige, och även sortens 
småkärnighet hämmade odlingens utbred
ning. 1 första hand var Asplundskornet kon
kurrenskraftigt på organogena jordar där 
dess goda stråstyrka fällde utslag. Uppkom
sten av Asplundskornet är i så måtto märklig 
att sorten inte framställdes genom systema
tiskt urval i ett förädlings program. I en odling 
av Svalöfs Primuskorn på Viby gård i Värm
land observerade godsägare G. Asplund en 
sexradsplanta av stjärnkornstyp. Denna plan
ta förökades och gav upphov till Asplunds
kornet, som sannolikt utgör en spontan kors
ning mellan Primuskorn och sexradskorn, vil
ket bestyrks av att Asplundskorn har flera 
egenskaper gemensamma med Primuskorn, 
bladet täta axet (Nilsson, 1930) Qämför upp
komsten av Barbarossakorn). 

Linjeurval ur Skånskt Sexradskorn, som se
dan länge marknadsförts av Utsädesbolaget, 
ledde fram till sorten Brio (fedin, 1924 a, 1924 
b) med marknadsföring 1924. Den var avsedd 
i första hand för det Skånska Sexradskornets 
utbredningsområde, men genom dess tidiga 
mognad förutskickades även en nordligare 
utbredning. 

Som ersättare för Brio och med marknads
föringsår 1950 erbjöds jordbruket ytterligare 
en sexradssort med sydlig utbredning. Det 
var Prestokorn, som härstammar från kors
ningen Juli korn x Asplundskorn och som i lik
het med Asplundskorn var av stjärnkornstyp 
(Fröier, 1950 c). Som sexradskorn hade Presto 
påfallande hög avkastning och styvt strå, men 
sexradskornet började få allt mindre betydel
se på grund av de än högre avkastningsnivå
erna hos tvåradskorn och Presto kom endast 
att odlas i ringa omfattning. 

Sexradskorn för norra Sverige 
En tidigt vunnen erfarenhet, som fortfarande 
äger sin giltighet, är att tidigt korn för Norr
land måste förädlas i Norrland (fedin, 1914 b, 
1917). Förädlingen i Norrland kom följdriktigt 
att utformas kring ett filialsystem som fortfa
rande fungerar efter ursprungligt mönster, 
även om nätverkets omfattning har reduce-

rats i strukturomvandlingens spår. Samman
fattning av förädling av tidigt sexradskorn för 
Norrland har gjorts vid flera tillfällen (Wik
lund, 1954; Åsander, 1954; Hagberg och Pers
son, 1962; Persson, 1978; Wiberg, 1985). 

Före tillkomsten av förädlingsstationerna i 
Norrland odlades lantsorter av sexradskorn 
(Berg, 1914) och på motsvarande sätt som för 
tvåradsförädlingen utgjorde lantsorter från 
Norrland grunden för förädling av sexrads
sorter för Norrland. Åtskilliga nämns i littera
turen men särskilt Brändökorn från Brändön 
i Luleå skärgård gav upphov till flera värdeful
la linjer. Systematiskt urval ur Brändökorn 
och andra lantsorter vid flera av stationerna 
ledde sedan till marknadsföringen av väl an
passade sorter för Norrland (Fröier, 1955). 
Genom urval ur Brändökom framställdes sor
ten Vega vid Luleåfilialen (Ulander, 1918; 
Holmgren, 1924). Jämfört med tidigare odlade 
sorter innebar Vega avsevärda förbättringar 
vad avser avkastning, stråstyrka och kärn
egenskaper (Siden, 1928, 1935), och Törnqvist 
(1945) omvittnar Vegakornets omfattande od
ling i våra båda nordligaste län. 

Ur ett flertal vid Utsädesföreningens Jämt
landsfilial insamlade lantsorter gjordes linje
urval, som bl a ledde fram till att Dorekorn år 
1932 kunde ställas till jordbrukets förfogande 
som ett mycket tidigt sexradskorn. Dorekor
net härstammar ur ett lokalt lantkorn som 
under benämningen Åsekorn eller Trångs
vikskorn (Siden, 1932) odlades i ganska stor 
omfattning i Jämtland under de första decen
nierna av 1900-talet. 

Något år senare, 1935, marknadsfördes det 
vjd Västernorrlandsfilialen framställda Stella
kornet, som var ett urval ur en lantsort från 
Bollnäs, och som närmast var avsedd att kon
kurrera med Vega i de norrländska kustområ
dena, där specifika förhållanden ansågs råda 
- bl a jordar med sur reaktion (Nilsson, 1935). 
Genom sin höga amylashalt i kärnan kom Stel
lakorn att framstå som en intressant sort för 
maltindustrin (Nilsson-Ehle, 1942). 

Genom Weibulls samarbete med Hankhia i 
Finland marknadsfördes 1949 Tammikorn, ur 
korsningen Asplund x Ollikorn. Sorten hade 
högre avkastning än Vega och mognade ca 
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fyra dagar tidigare (Hör berg, 1949 b ). Tammi 
var aktuell för den svenska marknaden ända 
in på 1960-talet, då den fortfarande provades 
i officiella försök. 

År 1925 utfördes vid Jämtlandsfilialen en 
korsning mellan Vega och Asplundskorn (Si
den, 1943). Denna korsning kom att leda fram 
till Eddakorn, en sort som måste räknas till de 
stora sorterna i svensk kornodling. Mark
nadsföringen skedde 1943, och provningen 
hade visat en merskörd för Edda jämfört med 
tidigare odlat material i Norrland (Åsander, 
1946). Genom gynnsam kombination av hög 
avkastning, tidig mognad och styvt strå ska
pades vid dess marknadsföring väsentligt 
bättre förutsättningar för norrländsk kornod
ling. Genom förnyade urval i Edda isolerades 
en stabil linje med något högre avkastning 
(Åsander, 1951). Denna linje marknadsfördes 
under namn av Edda Il, samtidigt som det 
ursprungliga Eddakornet benämndes Edda I. 

Den extremt tidiga sorten Dore ersattes 
1950 av det lika tidiga Åsakornet ur Vega x 
Dore (Åsander, 1950). Med en merskörd om 
ca 10 % samt väsentligt bättre kärnkvalitet re
presenterade Åsa ett anmärkningsvärt fram
steg. Odlingsområdet för Åsa utgjordes i för
sta hand av de från klimatisk synpunkt mest 
krävande trakterna i Norrland. 

Tvivelsutan innebar förädlingsframstegen 
fram till marknadsföringen av Edda Il och Åsa 
stora vinster vad avser kärnavkastning och 
stråstyrka (Wiklund, 1962). Med ändrad od
lingsteknik, framför allt ökad kvävegödsling, 
samt övergång till skördetröskning har kra
ven ytterligare accentuerats vad avser strå
egenskaperna. Ett viktigt steg för att införa ny 
arvsmassa togs när den tyska sorten Frisia 
infördes i korsningsprogrammen. En linje ur 
Åsa x Frisia (Sv 60718) uppvisade framståen
de egenskaper vad avser avkastning och strå
styrka, men den var alltför sen. Ytterligare 
korsning med en återkorsningslinje av Monte 
Cristo, en mjöldaggsresistent primitiv sort, till 
Edda Il gav upphov till mjöldaggsresistenta 
sorter med Frisiakornets stråstyrka och Edda 
Il-kornets tidighet. Den första att marknads
föras var Kajsa, som odlades i Sverige och Fin
land under flera år, varefter den så småningom 
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ersattes av Agneta (Wiberg, 1985). Ytterligare 
en systerlinje med mycket styvt strå, Bamse, 
blev mycket stor i Norge. Ur en korsning mel
lan de båda systersorterna Kajsa och Agneta 
valdes slutligen sorten Karin, som främst ut
gör en förbättring vad avser kärnstorleken. 

Det förtjänar dock att nämnas att kärn kva
liteten fortfarande inte når upp till kraven för 
tvåradskorn, men att man f n provar sexrads
sorter i officiella försök där ett märkbart steg 
tagits mot den kvalitet vi normalt räknar med 
hos tvåradskorn. 

Har växtförädlingen bidragit till 
bättre odlingsmaterial och hur 
ser framtidens sorter ut? 
Svensk jordbruksforskning har av hävd haft 
stor bredd och många discipliner har tjänat 
det svenska jordbruket. Växtförädlingen är 
del av detta samspel liksom bl a växtnärings
forskning, markvetenskap, maskinutveckling 
och utveckling av olika insatsmedel såsom 
herbicider och fungicider. Växtförädlingen är 
således bara en av flera grenar, som alla var 
för sig driver jordbruksnäringen framåt, men 
det är först i samverkan som framstegen blir 
kraftfulla. Så blir t ex förbättrad stråstyrka 
korrekt värderad först när den sätts i sam
band med näringsstatus i jorden, och tidig 
mognad hos kornsorter skall värderas i rela
tion till den höstoljeväxtgröda, som den utgör 
förfrukt till. Avkastningen hos en sort är en 
funktion av andra faktorer än enbart dess 
potentiella avkastningsförmåga. Sortens mot
ståndskraft mot sjukdomar, dess stråegenska
per och tidighet och flera faktorer i sortens 
omgivning såsom jordens bördighet, gödsling 
och sortens reaktion på använda biocider 
påverkar sortens produktionsförmåga. 

I andra sammanhang kan det vara lättare 
att direkt mäta ett framsteg. Kvalitetsförbätt
ringar hos ett maltkorn sätter direkt spår i 
värdet av sorten hos bryggeriindustrin, och 
tidig mognad påverkar arbetsfördelningen på 
gården gynnsamt. Resistens mot växtsjukdo
mar kan direkt relateras till minskat behov av 
kemisk bekämpning osv. 
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Diagram 2. Kornskördarna i Sverige 1866-1.995. 

Utvecklingen av hektarskördarna kan föl
jas tillbaka till mitten av förra århundradet. På 
kort sikt är inte skördeökningarna särskilt 
påfallande, men över en längre period är ut
slagen dramatiska. Skördarna har ökat med 
mellan 200 och 300 % under denna tid. Detta 
framgår av diagram 2, som visar hektarskör
darna sedan 1866 som genomsnitt för hela 
landet. De regionala skördenivåerna visar gi
vetvis mycket stor variation. 

Under kortare perioder är det möjligt att 
följa avkastningsnivåerna för olika sorter i den 
typ av trappstege som presenteras i tabell 1. 
Farhågor att kurvan för avkastningsförbätt
ring skall plana ut har ännu inte besannats, 
utan ökad avkastning synes fortfarande kunna 
vara förädlarens målsättning. Tabell I och dia-

Tabell 1. Stegvis ökad avkastning för några sorter 
som haft omfattande odling i Sverige (officiella 
försök) 

År Sort Rel. skörd 

1963 Ymer 100 
Ingrid 101 

1976 Ingrid 100 
Tellus 103 

1978 Tellus 100 
Alva 105 

1983 Alva 100 
Golf 111 

1994 Goll 100 
Baronesse 105 

gram 2 tar hänsyn endast till hektarskördarna, 
och en helt annan bild erhålles givetvis om 
man även väger in kvaliteten, som avsevärt 
kan förskjuta det ekonomiska värdet. 

Att förutskicka krav för nya sorter var 
svårt för gamla tiders växtförädlare, och för 
nu verksamma förädlare har problemställ
ningarna i det avseendet knappast föränd
rats. Man kan ändå förutskicka att framtida 
sorter kommer att präglas av en kombination 
av hög produktivitet, god resistens och hög 
kvalitet, varvid kvalitetsegenskaperna kom
mer att få större utrymme. Specialiseringen 
kommer att öka och endast ett fåtal toppsor
ter inom varje användningsområde finner en 
marknad. Områden som berörs är förutom 
maltkorn också korn för human föda och 
korn för stärkelseindustrin, som i sin tur re
presenterar olika användningsområden så
som pappers- och textilindustrin samt livs
medelsindustrin. Korn som foderråvara för
blir dock ett av de stora avsättningsområd
ena, även om hästvete har ökat sin andel i 
foderstaterna. En ökad energihalt och hög 
avkastning blir de främsta förädlingsmålen. 
Huruvida våra arvtagare inom jordbruksnä
ringen kommer att odla korn som råvara för 
framställning av polymerer tillhör framtidens 
frågeställningar, men att ersätta fossila råva
ror med förnyelsebara är en utmaning, som är 
värd alla ansträngningar. 
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Svensk växtförädling av havre 
Bengt Mattsson 

Medeltidig vithavre 
Introduktionen av havre i Sverige skedde san
nolikt som i många andra länder som en bi
produkt av vete i form av inblandning. Seder
mera infördes "sorter" från olika håll av värl
den. Denna stegvisa introduktion medförde 
en bred mångfald och olika "sorter", som var 
anpassade var och en till sin speciella miljö el
ler bygd. Detta var vad vi i dag kallar lantsor
ter. Hjalmar Nilsson, som var föreståndare vid 
Sveriges Utsädesförening åren 1890-1924, re
dovisar observationsförsök under åren 1888-
1892 (Nilsson, 1894). Dessa resulterade i en 
katalogisering av ett stort antal havresorter. 
På morfologiska grunder indelar han sorterna 
i fyra "Naturliga grupper": vit vipphavre, vit 
plymhavre, svart plymhavre och svart vipp
havre. I den förstnämnda gruppen finner man 
bl a probsteiertypen. De svenska lantsorterna 
dokumenterades sedermera på ett omsorgs
fullt sätt av Granhall (l 938). 

I slutet av l80~talet var havren vårt mest 
odlade stråsädesslag. Det var därför naturligt, 
att det började bearbetas redan då Utsädes
föreningens verksamhet började. Utgångsma
terial för förädlingen var i Sverige sedan länge 
odlade lantsorter samt under de närmast före
gående decennierna införda, utländska sorter. 
Hjalmar Nilsson (1896) beskrev hur man ge
nom massurval i lantsorter kunde förbättra 
dessa. Man valde då ut till synes goda och 
representativa plantor och slog ihop skörden 
från dessa till en ny sort. Så tillkom t ex "Sva
löfs borstlösa Probsteierhavre" (1897), den 
första i Sverige förädlade sorten. Den gav 
högre skörd än den ursprungliga Probsteier-

havren, som kom från godset Probsteier i 
Schleswig-Holstein, men framför allt var den 
borstlös och gulkärnig. 

Men det var först sedan man övergått till 
individurval, som man fick stabila, enhetliga 
sorter (Nilsson, 1896). Ett lysande exempel 
härpå är Hjalmar Nilssons urval i Miltonhav
re, en blandsort av probsteiertyp, som enligt 
uppgift under en följd av år odlats i Nordame
rika (Åkerman, 1951). Han valde 30 vippor, 
som såddes som linjer, och ett utdrag ur hans 
såningslista (Fig. 1) visar hur noga han be
skrev dessa. Två av dem var särskilt lovande. 
Herman Nilsson-Ehle, som tillträdde år 1900 
som vete- och havreförädlare, förvaltade 
dessa båda linjer väl och kunde 1903 mark
nadsföra elen ena under namnet Guldregn 
och 1908 den andra som Seger. Båda dessa 
fick stor spridning, och särskilt Seger blev en 
stor sort i flera länder i Europa, Asien och 
Nordamerika. Genom sin stora spridning har 
Seger blivit en referenssort i havre vid biolo
giska undersökningar och används fortfaran
de av forskare världen över. Bl a har den i ett 
skandinaviskt rymdprogram stött av NASA 
och ESA studerats i rymdkapsel där den växt 
under "tyngdlöst" förhållande. Fortfarande 
måste således Svalöf Weibull (SW) se till att 
hålla denna sort vid liv, trots att den utgick ur 
sortlistan år 1955. 

Enligt försök på Svalöf betydde Segerhav
ren ett framsteg över den oförädlade Probstei
erhavren med ca 5 procent. Hjalmar Nilssons 
framgång initierade ett omfattande linjeurval 
ur olika probsteierstammar överallt där Prob
steierhavre odlades. Men man lyckades inte 
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Figur 1. Del av Hjalmar Nilssons så11i11gslista år 1892 för pedigreelinjer ur Milto11havre. Observera be
skrivningen av varje utvald planta. Av de här upptagna linjerna blev nr 12 Seger och nr 22 Guldregn. 

finna någon linje, som var tydligt överlägsen 
Segerhavren i odlingsvärde (Åkerman, 1951). 

Herman Nilsson-Ehle visade i sina arbeten 
med havre och vete att även kvantitativa 
egenskaper nedärvs enligt de mendelska Ja
garna (Nilsson-Ehle, 1909, 1911). I sitt föräd
lingsarbete försökte han genom korsningar 
kombinera värdefulla egenskaper i nya sorter. 
De bästa tillgängliga sorterna var då alla linjer 
ur Probsteierhavre. 
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Den första sorten som erhölls genom kors
ningsarbete var Odal, ur korsningen Guldregn 
x Dala. Dala var ett urval ur nordsvensk vit
havre. År 1908 korsades Seger med Kronhav
ren, en linje ur norsk Probsteier, samt Seger 
med Guldregn. Nilsson-Ehle bearbetade i för
sta hand den förstnämnda kombinationen, 
och när Åke Åkerman år 1915 övertog led
ningen av havreförädlingen fanns det flera lin
jer i provning. Dock var det endast två av dem 



Figur 2. Havrekorsningar för att sammanföra värdefulla egenskaper från olilw sorter. Till höger detalj
bild, som visar hur man från moderplantans blommor plockar ut ståndarna innan de är mogna. Istäl
let lägges mogna ståndare från den önslwde fadersorten in i blomman. 

som var i omfattande provning, och en av 
dessa marknadsfördes år 1927 under namnet 
Stjärn (Åkerman, 1927 a). Sorten var ett fram
steg i avkastning och stråstyrka gentemot 
Seger och marknadsfördes tom 1961. 

Den ovan nämnda korsningen Seger x 
Guldregn hade Nilsson-Ehle låtit vila efter F2-

generationen. Det var först Åke Åkerman som 
1916 sådde ut ett 70--tal F?-avkommor och ur 
dessa gjorde fortsatt urväl. Dessa arbeten re
sulterade i den gulkärniga sorten Guldregn Il 
som kom i marknaden 1928 (Åkerman, 1928) 
och blev en stor sort. Guldregn Il salufördes 
ända till år 1966. 

Under de första åren då man började med 
korsningsarbete höll man sig inom probstei
ertypen men efterhand vidgades valet av för
äldrar. År 1914 utfördes således korsningen 
von Lochows Gelbhafer x Seger. Som bästa 
resultat av denna kombination erhölls Örn
havren, vilken marknadsfördes åren 1931-
1961. Sorten var främst ett framsteg beträffan
de stråstyrka men var även högre avkastande 
än tidigare sorter (Åkerman, 1931). 

Även vid Weibullsholms växtförädlings
anstalt hade man påbörjat korsningsarbeten 
under ledning av Nils Heribert-Nilsson. Den 
tyska Leutewitzer Gelbhafer var ett friskt till
skott i förädlingsarbetet. I kombination med 
Guldregn gav den en intressant variation som 
på 1920-talet resulterade i sorterna Eko 
(1922) och Arla (1927) (Lundin et al., 1970). 

Dessa fick dock ej samma spridning som 
Guldregn Il. 

För att förbättra kvaliteten hos Örn och bli 
av med den gula kärnfärgen korsades denna 
sort med bl a Stjärn. Denna kombination blev 
särdeles lyckad och bearbetades vid Utsädes
föreningens filial i Skara, där Eric Waller då 
ledde förädlingsarbetet. Han valde den linje 
som blev Sol Il, en sort som kombinerade hög 
avkastning med bra stråstyrka och kvalitet. 
Eric Waller (1958) redovisar en merskörd hos 
Sol Il med 5, 7 % gentemot Seger I. Sol Il kom i 
marknaden 1943 samtidigt med Trio från Wei
bulls, och det blev Sol Il som blev mest spridd 
och den största sorten under en lång följd av 
år. Först år 1983 togs Sol Il ur sortlistan efter 
40 års tjänst i svenskt jordbruk. 

Med ökade kvävegivor ökade kraven på än 
bättre stråstyrka hos havresorterna och det 
blev viktigt att förbättra stråegenskapema. På 
Weibulls arbetade Nils Ola Hagberth med bl a 
denna målsättning. Han fann i den danska 
sorten Palu en bra korsningsförälder. Hans 
arbeten resulterade i sorterna Nina (1967) 
och Selma (1970) (Hagberth, 1973). Nina var 
den stråstyvaste, men även Selmas stråegen
skaper var en klar förbättring, och då Selmas 
avkastning vägde tyngst blev denna sort den 
största. Under en följd av år var Selma den 
största sorten i Sverige och blev också popu
lär i flera andra länder i såväl Väst- som Öst
europa. Sannolikt odlas fortfarande en bety-
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Il Selma ~ Sang 
Adamo Q Freja 

Diagram 1. Sortutvecklingen för de viktigaste mede/serw havretyperna åren 1975-
1995, enligt plomberingsstatistik. 

dande areal av Selma i Ryssland och andra 
delar av den förra Sovjetunionen. Förutom 
hög avkastning hade Selma en knubbig, ofta 
välmatad kärna som gav hög rymdvikt. 

Den holländska sorten Condor förekom 
även i Sverige i viss odling. Den var relativt 
tidig men utmärktes främst genom ett myck
et styvt strå. Den utnyttjades flitigt i kors
ningarna och ur en av dessa valdes en linje, 
som blev sorten Sang (Olsson & Mattsson, 
1978). Sang överglänste inte Selma i avkast
ning men mognade tidigare och hade bättre 
kärnkvalitet med bl a lägre skalhalt. Denna 
senare egenskap upptäcktes av grynindu
strin, som fann att Sang gav en utmärkt råva
ra till grynframställning. Sedan flera år har 
Kungsörnen betalat extra tillägg för sortren 
Sanghavre och kontrakterar nu odlingar för 
att säkerställa produktionen. Detta har med
fört, att Sang under en lång följd av år intagit 
en stor och stabil del av den svenska havre
odlingen (Diagram 1 ). 

I Mellansverige fick Selma och Sang kon
kurrens av Sveahavren som marknadsfördes 
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år 1978. Den erhölls ur korsningen (Voll x 
Blixt) x Titus och hade därmed olika anlag för 
tidighet. Det var särskilt genom denna egen
skap som Svea blev stor i Mellansverige och 
under några år var den största sorten i 
Sverige (Diagram 1.). I strävan att kombinera 
de goda egenskaperna hos Selma och Sang 
fick man på Svalöf AB i korsningen mellan 
dessa båda fram sorten Vital (1986). Den 
överträffar båda föräldrarna i avkastning, är 
nära nog lika stråstyv som Sang och har 
mycket god dråsfasthet. Kvalitetsmässigt lig
ger Vital mellan föräldrasorterna. 

Som tidigare nämnts är en viktig del i växt
förädlingsf öretagens verksamhet att prova 
utländska sorter. Genom Svalöf AB lansera
des sålunda år 1992 elen holländska sorten 
Aclamo. Den har en stor kärna och en hög 
avkastning samt är dessutom odlingssäker 
med bra stråstyrka, relativt tidig mognad och 
viss kronrostresistens. Aclamo var under åren 
1993-1994 den mest plomberade sorten men 
har sedan avtagit i popularitet, delvis på 
grund av kärnans tjockskalighet. 



Figur 3. Havreförsök i Svalöv 1947. Ända till mitten av 1960-talet sl~ördades de jämförande avkast
ningsförsöken i stråsäd med lie och sattes upp för torlming som bilden visar. Det hade den fördelen, att 
man kunde skörda parcellerna efterhand som de mognade. För att undvika inblandning måste man se 
till, att alla strån och vippor samlades i kärven. Det är helt rent i de skördade parcellerna. Sedan kär
varna torkat stoppades varje parcellskörd i en stor säck ( dram) och kördes in och tröslwdes på en sta
tionär Yngve Aridersson-tröslw. 

I strävan att förbättra kvaliteten marknads
fördes år 1993 sorten Freja. Föräldrar bakom 
Freja är Vg 75842 x Dula där Vg-linjen står för 
kvaliteten med föräldrarna Sv 68514 x Sang 
och där kvaliteten främst hämtats ur Sang. 
Därmed har vi följt de viktigaste händelserna 
i förädling av medeltidig vithavre. Det har 
emellertid i landet odlats ytterligare tre typer 
som haft betydelse för jordbruket. Det är den 
mellansvenska svarthavren, den tidiga vit
havren och den extremt tidiga svarthavren. 

Mellansvensk svarthavre 
Den mellansvenska svarthavren känneteck
nades främst av god tolerans mot försommar
torka. Växtsättet avvek från den vanliga hav
ren genom att svarthavren inledningsvis hade 
ett prostrat växtsätt och därmed sen skott
skjutning. Däremot etablerade sig rotsyste-

met kraftigt vilket gav torktolerans, men det
ta medförde också något sen mognad. Den 
mesta förädlingen har utförts vid Utsädesför
eningens Ultunafilial, men i Svalöv marknads
förde man först "Svart tartarisk Plymhavre" 
(år 1898). Genom urval i denna fick man se
dan fram Klock I och Stormogul I medan 
Klock Il troligen härrör från en spontan in
korsning i Guldregn I av Klock I. Herman Nils
son-Ehle började även korsa i denna havretyp 
(1906) och ur Klock Il x Stormogul I fick han 
fram Klock III och Engelbrekt I. Samma kors
ning bearbetades på Ultunafilialen och detta 
gav ytterligare två sorter, Engelbrekt Il och 
Stormogul Il, båda marknadsförda år 1932. 
Särskilt den senare var ett stort framsteg med 
hög avkastning och god stråstyrka. Den blev 
faktiskt aldrig överträffad av någon havre av 
den typen och marknadsfördes ända till 1967. 
Fortfarande expedierar SW små kvantiteter 
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av denna sort, men då till odlare som produ
cerar eterneller. 

Den påtagliga torktoleransen som finns 
hos den mellansvenska svarthavren har i se
nare tid studerats bl a av Per Johan Persson 
vid Utsädesföreningens filial i Skara och av 
Stig Larsson vid huvudanstalten i Svalöv. Per 
Johan Perssons arbete ledde dels, för hans 
egen del, till en licentiatavhandling (Persson, 
1963), dels till att han kunde överföra något 
av svarthavrens egenskaper till vithavre. 
Dock har det hittills ej lyckats att till fullo göra 
en vitkärnig Stormogul-typ. Stig Larsson kun
de i vattenkulturer visa den kraftiga rottillväx
ten hos Stormogul Il och arbetade ut metoder 
för urval i fröplantstadiet (Larsson, 1982). 

Tidig svarthavre 
Den andra typen av svarthavre, som odlats i 
Sverige, är den tidiga typen för Norrland. Ur
sprungsmaterialet var även här lokala lant
sorter. Men redan 1903 utförde Nilsson-Ehle 
korsningen Ligowohavre x 0668, ur Meröhav
re från Nordlanden i Norge. Resultatet blev 
Orionhavren som marknadsfördes åren 1920-
1927. Material ur samma korsningspopula
tion skickades till Utsädesföreningens filial i 
Luleå. Ur detta valdes först C-eliten av Orion 
och sedan en linje som kallades Orion Il 
(Åkerman, 1927 b). Denna sort ingick i en 
korsning som gav Same och i korsningen 
Guldregn I x Orion Il ur vilken Orion llI valdes. 
Denna marknadsfördes åren 1946-1963. Ge
nom korsning med en syskonlinje till Orion III 
och Orion Il kunde man på Utsädesförening
ens Västernorrlandsfilial, Lännäs, få fram sor
ten Nip, med högre avkastning och bättre strå 
men ett par dagar senare än Same (Wiklund, 
1956). Den salufördes ända till 1975 då Kalott 
kom som ersättare. Kalott, som valdes ur lin
jen L 01321 (från Luleåfilialen) som i sin tur 
erhållits ur (Orion Il x Mesdag) x Sirius, hade 
ytterligare bättre avkastnings- och stråegen
skaper. Den var tidigare än Nip men inte fullt 
så tidig som Same. Kalott blev den sista som 
marknadsfördes av svart, tidig havre och elen 
salufördes t om 1983. Arbetena med svart
havre var ett fint exempel på samarbetet mel-
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Ian Utsädesföreningens huvudanstalt och fili
alerna i Västernorrland (Lännäs) och Luleå. 

Tidig vithavre 
Strävan var länge att åstadkomma en vitkär
nig tidig havresort. Man hoppades därmed 
kunna förbättra kvaliteten som ofta visat sig 
vara svag hos svenska svarthavresorter. Även 
i detta fall har de gamla lantsorterna varit en 
god genkälla. Det enda urvalet i lantsorter av 
betydelse var Datahavren ur Nordisk vithav
re som marknadsfördes 1913. Dalahavren 
korsades bl a med Guldregn och gav Odal 
(1921), Vit Odal (1926) och Vidar (1940). Men 
man utförde också korsningar med utländska 
sorter som Gopher, Alaska och Cartier. Som 
exempel kan nämnas Primus I och Il ur Seger 
x Gopher. År 1967 kom Titus som är den svens
ka tidighavre som betytt mest för Sverige, Nor
ge och Finland. Den förädlades fram av Kjell 
Wiklund (Wiklund, 1968) vid Lännäsfilialen 
där han gjorde urvalet i korsningspopulatio
nen (Perle x Stjärn) x Sol Il. Förutom sin tidig
het utmärks Titus av hög avkastning kombi
nerad med god stråstyrka och hög kvalitet. 
Sorten lär fortfarande vara i odling men togs 
ur sortlistan år 1994. Som ersättare odlas se
dan 1984 den finländska sorten Veli från Jo
kionen. Veli överträffar Titus i avkastnings
och odlingsegenskaper och har än bättre kva
litet. Som extremt tidig sort har Polhavren 
från Norge använts. Kärnkvaliteten hos denna 
är dock svag. Båda de senast nämnda sorter
na introducerades av Weibulls. 

Ökade skördar men minskade 
arealer 
Innan vi närmre granskar några egenskaper 
hos havren kan det vara på plats att summe
ra vad växtförädlingen betytt för svenskt jord
bruk. I tabell 1 redovisas hur avkastningen 
stegvis har förbättrats. Skillnaden mellan 
moderna sorter och de gamla lanthavresor
terna är 25-30 %. Skillnaden mellan Freja och 
Vital är i dessa försök obetydlig medan de 
officiella försöken för hela landet visar en 
merskörd för Freja på 4 %. Odlingssäkerheten 



har ökat i och med att stråstyrkan har förbätt
rats. Det har dock visat sig vara svårt att hå l
la den höga nivån av stråstyrka som Sang vi
sar. Enligt tabell 2 har skördarna mätt i dt/ha 
nära nog tredubblats medan havrearealen 
mer än ha lverats. För perioden 1891-1900var 
havrearealen mer än dubbelt så stor som 
1991-1995, men den totalt skördade kvantite
ten var av samma storleksordning. Behovet 
av havre har dock minskat i och med att anta
let hästar reducerats. Havrens sämre anseen
de inom EU har under de senaste två åren bi
dragit till ytterligare markant nedgång av havre
arealen. 

För att tillmötesgå speciella krav på havre
odlingen eller på havreprodukten sker särskil
da satsningar på resistens-och kvalitetsföräd
ling. Detta ä r viktigt inom landet, men det är 
ännu viktigare om vi skall kunna introducera 
svenska sorter eller svensk havre i utlandet. 

Resistens 
Havren anses som en frisk gröda i vårt land 
och angrips sällan av epidemiska parasiter. 
Påtagliga undantag har dock förekommit och 
det kraftigaste svartrostangreppet rapporte
rades redan år 1889. För att förebygga svåra 
epidemier pågår resistensförädling. De stora 
satsningarna påbörjades i slutet av 1950-talet 
då nya resistenskä llor införskaffades. Mac 
Key et al. (1963) sammanfattar en del sådana 
arbeten, och svartrostproblemet diskuteras 
av Mac Key och Mattsson (1972). En ofta före
kommande och fläckvis svår parasit är nema
toderna. Redan Nilsson-Ehle (1903) beskriver 
den som "en hotande fara för vår sädesod
ling". Omfattande goda undersökningar har 
banat väg för effektiv växtförädling (Ander
sen, 1961, 1980; Wålstedt, 1967). Per Lundin 
vid dåvarande Weibullsholms växtförädlings
anstalt har i hög grad bidragit ti ll att vidga 
resistensen i svenskt havrematerial. Han har 
målmedvetet kombinerat ihop olika resis
tensanJag och som exempel på detta kan 
nämnas sorten Edit som han tillsammans 
med Lars Eskilsson fö rädlat fram. Edit blev 
godkänd för sortlistan år 1990. Sorten har re
sistens mot såväl kronrost och mjöldagg som 

Tabell 1. Förädlingsframsteg i avkastning och 
stråstyrka enligt försök i Svalövsområdet. 

Sort Prov- Antal Kärn- Strå-
ningsår försök skörd styrka 

kg/ha rel. 0-100 

Lanthavre 1934-1992 69 4450 100 33 
Seger 4760 107 43 

Seger 1936-1995 79 4680 100 42 
Sol Il 5110 109 73 

Sol Il 1969-1995 38 5200 100 61 
Sang 5450 105 92 

Sang 1978--1995 81 5810 100 86 
Vital 6300 108 85 

Vital 1986-1995 92 6340 100 86 
Freja 6360 100 82 

Tabell 2. Förändring inom havreodlingen under 
125 år. 

Tusental %av Skörd 
hektar åkern tusen ton dt/ha 

1871-1880 632.2 22.7 773 13.2 
1881-1890 753.3 24.3 960 13.1 
1891- 1900 815.5 24.0 1075 13.1 
1901- 1910 809.6 22.3 1097 13.3 
1911-1920 765.5 20.2 1087 11.2 
1921-1930 715.5 19.0 1134 15.9 
1931-1940 658.2 17.7 1183 18.0 
1941-1950 544.9 14.6 793 14.6 
1951-1960 512.4 13.6 882 17.2 
1961-1970 513.6 16.0 1312 27.9 
1971-1980 501.2 16.8 1504 32.3 
1981-1990 456.1 15.7 1562 36.5 
1991-1995 335.9 12. l 1093 34.6 

nematoder. Den första nematodresistenta 
sorten var Hedvig från år 1979 (Eskilsson e t 
al., 1984). Hedvig har varit i odling men har nu 
ersatts av andra sorter, bl a Sv-sorterna Arne 
(1986) och Sanna (1990). Den senare är den 
nu odlade nematodresistenta sorten och har 
dessutom resistens mot kronrost. 

Växtförädlaren arbetar dock i blindo om 
han inte vet parasiternas mångfald. Ericsson 
och Henning (1896) var banbrytande i fråga 
om att systematisera rostsvamparna. I mo
dern tid har Bengt Leijerstam bevakat och be-
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skrivit rasutvecklingen i landet och har gan
ska nyligen sammanfattat parasitras/resis
tens-problematiken för kronrost (1995). 

En allvarlig parasit hos havren är fritfluga. 
Vissa sortskillnader har genom åren kunnat 
konstateras, som t ex då engelsmannen N. 
Cunliffe genom undersökningar i Svalöv år 
1927 påvisade att Örnhavren skadades min
dre av fritflugelarver. Ingen sort har dock vi
sat tillräcklig resistens för att möjliggöra ef
fektiv resistensförädling. Omfattande under
sökningar har främst utförts av Thomas Jo
nasson (1985). Av moderna sorter synes Fre
ja ha viss tolerans. 

De olika parasiterna förekommer i en 
mångfald av raser och producerar ständigt 
nya raser genom genetisk omkombination 
eller mutationer. Det är därför viktigt att stän
digt leta fram nya resistenskällor att ha i be-
redskap. Ofta får man då i havre leta bland 
vildarter och genom återkorsning överföra 
resistens. Per Hagberg vid Nilsson-Ehle-labo
ratoriet inom SW har under några år bearbe
tat såväl hexaploida som tetraploida vild
arter. Förutom resistens har han funnit anlag 
för bättre kvalitet (Hagberg & Mattsson, 
1986). 

Kvalitet 
Kvalitetskraven på vår spannmål blir alltmer 
accentuerade. Detta gäller även havren, och 
beroende på avnämaren framställs olika krav. 

Foderhavre 
I handeln med foderhavre har sedan många 
år rymdvikten varit ett mått på kvaliteten. 

Tabell 3. Beräkning av foderskördeuärde för nöt
kreatur. 

Sort Växt- Protein Rå- Relativ Foder-
tråd % avis lett av kast- skörde-

% av ts % av ts ning värde 

Vital 9.8 12,0 4,4 100 100 
Sang -0,5 ·•0,6 +0,8 96 100 
Fre ja -0.5 :t0,0 • 1,7 104 109 
Petra <0,1 -0,8 -0,l 108 106 
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Visst ger den ett mått på allmäntillståndet hos 
ett parti, men vi vet också att den inte säger 
något om kärnans inre kvalitet. Det är också 
lätt att förbättra den genom olika rensnings
förfaranden. 

Mera intressant är det att närmre analyse
ra kärnans innehåll. Det primära är då att ana
lysera halt av skal - kärna. Skalet är främst ett 
skyddande emballage för den inre kärnan och 
har föga näringsvärde. Själva kärnan består till 
största delen av stärkelse och därnäst prote
in och fett. Värdet av proteinet diskuteras fort
farande. Eftersom havreproteinet har en bra 
sammansättning av de ingående aminosyro
rna och t ex aminosyran lysin följer den tota
la proteinhalten, ansågs det för några år sedan 
angeläget att öka proteinhalten i havre. Sär
skilda förädlingssatsningar utfördes också för 
att höja proteinhalten (Mattsson, 1986). I dag 
hävdar foderindustrin att proteinet är mindre 
viktigt och att för mycket protein t o m kan 
vara skadligt. Emellertid beaktas fortfarande 
proteinet i skriften "Sortval" där halterna av 
protein, fett och växttråd ger ett beräknat fo
clerskördevärde för nötkreatur (Larsson & 
Magnet, 1995). Därvid beräknas 1 % högre halt 
av protein och fett ge ett mervärde av 2 %, 
medan 1 % lägre halt av växttråd ger motsva
rande 2 % högre värde. I tabell 3 ges exempel 
på hur tre sorter värderas gentemot mätarsor
ten Vital. Värdet för Sang och Freja ökar enligt 
nämnda beräkningsgrund medan det för Pet
ra sjunker. l dagens förädlings program väljs 
sorter med låg skalhalt och därmed också låg 
växttrådhalt samt sorter med hög fetthalt. 
Hårda urval för ökad proteinhalt görs ej men 
materialet innehåller såväl låg- som högprote--

Tabell 4. Kärnhalt och slwlbarhet i 3 resp 4 försök 
åren 1994-95. 

Sort Kärnhalt, % Skalbarhet. % 
1994 1995 1994 1995 

Sol Il il,7 72,6 5,5 9,8 
Sang 72,6 73,3 3,6 5.0 
Vital 70,8 71,7 4,7 6,9 
Adamo 68,8 71,2 15,5 19,6 
Freja 72,3 74,1 6,6 11,2 



insorter. De senare med tanke på exportmöj
ligheten eftersom man i t ex USA vill ha sorter 
med hög proteinhalt. 

Grynhavre 
Kvarnarna ställer ytterligare krav på kvalite
ten. Kärnhalten är nu ännu viktigare eftersom 
den påverkar utbytet av gryn. För att få en 
jämn grynkvalitet görs sållningsprov, och 
kärnstorleken beräknas på hur stor del av ett 
prov som hamnar på sållstorlek 2,5; 2,2 resp 
2,0 mm. I förädlingsmaterialet kan vi påvisa 
tydliga skillnader enligt denna sållningsana
lys. Ännu viktigare är det att kärnan är lättska
lad. Detta påverkar utbytet och den tid det tar 
att skala ett visst parti. I förädlingsmaterialet 
bestämmes skalbarheten. Detta uttrycks i 
procenttal och är ett mått på den kärnande! 
som förblivit oskalad vid en skalningprocess. 
Det eftersträvas således ett så lågt värde som 
möjligt. I tabell 4 visas kärnhalt och skalbarhet 
för 5 sorter under två år. Även om det före
ligger skillnader mellan år och lokaler är dock 
sortskillnaderna påtagliga. Sang framstår som 
den bästa sorten, och det är svårt att nå upp 
till denna sort även om Freja är ett gott steg i 
denna riktning. Den holländska sorten Adamo 
är däremot en sort som kvarnarna inte vill ha 
- låg kärnhalt och svårskalad. 

Den stora havreboomen, som för några år 
sedan uppstod i USA och sedan spred sig till 
Europa, berodde på havrens påstådda förmå
ga att sänka kolesterolhalten hos människor 
med för höga värden. Anledningen till denna 
effekt av havre menade forskarna vara den 
höga halten av lättlösliga B-glukaner som fö
rekommer i havre. Som följd av detta började 
man analysera olika havresorter för att kart
lägga variationen av 1?,-glukanhalt. Variationen 

i det svenska sortmaterialet visade sig vara 
mindre än 1 procentenhet. Under ett år var 
sålunda medeltalet av tre försökslokaler för 
Vital 3, 7, Freja 4,2 och Sang 4,3 % av ts. De två 
grynhavresorterna Sang och Freja tillhörde 
de bästa i undersökningen. 

En negativ egenskap hos spannmålsarter
na är deras förmåga att ta upp tungmetaller. 
Särskilt har man påpekat risken med för höga 
kadmiumhalter. Detta fann man först i vete 
men även havren visade sig i vissa geografis
ka områden ha för hög halt. Undersökningar 
av olika sorter har gjorts och pågår och tyd
liga sortskillnader har påvisats. De höga hal
terna hos Galopp, som därvid avslöjades, bi
drog till att intresset för denna sort svalnade. 
Likaså avbröts uppförökningen av sorten 
Oiana när dess benägenhet att ta upp kadmi
um visats vara i nivå med den hos Galopp. 

Särskilda projekt pågår nu för att klassifice
ra förädlingsmaterialet för olika kvalitetspara
metrar och därmed få fram bra grynhavretyper. 

Högfettsorter 
Medan intresset för protein fortfarande var 
stort började man även intressera sig för fet
tet i havre. Även i detta fall var det från USA 
som signalerna kom. Förutom att havren har 
dubbelt så hög fetthalt som andra stråsädes
slag, så är balansen mellan de ingående fett
syrorna gynnsam. Viss variation förekom 
mellan odlade sorter men det var först sedan 
man fått genmaterial med betydligt högre fett
halt som effektiv förädling kunde utföras. 
Dessa arbeten har hittills resultera t i sorten 
Matilda, godkänd 1994, som förutom fördubb
lad fetthalt också har en förbättrad fettsyra
sammansättning (fab. 5). 

Tabell 5. Fetthalt och fettsyrasammansättning hos Vital och Matilda vid försöh inom 
Svalöf Weibull AB. 

Sort 

Vital 
Matilda 

Fe tt-
halt 
% 

4,4 
9,3 

16 18:0 
Palmitin Stearin 

14.8 1,5 
13,7 3,3 

Fettsyror% 
18:1 18:2 18:3 20 

Olje Linol Linolen 

39,2 40,7 1,7 0,9 

49,4 31, I 0,9 1,1 
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Provning och marknadsföring 
av SW-sorter i utlandet 
Sedan länge har några av våra sorter även 
varit odlade i andra länder och bl a har svens
ka sorter haft framgång i Tyskland och Eng
land. De tidigare nämnda Seger, Sol Il och Sel
ma spreds till flera andra länder och blev sto
ra främst i Östeuropa. 

I dag provas ett stort antal av våra havre
sorter i ett flertal länder. De största insatser
na görs i Tyskland och Kanada, förutom i våra 
nordiska grannländer. Som exempel på en 
modern sort med vid spridning kan nämnas 
Freja, som nu är på sortlistan i Sverige, Norge, 
Finland och Estland. 
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Trindsäd 
JanSjödin 

Både ärter, vicker och åkerbönor har odlats i 
Sverige sedan lång tid tillbaka. I början av 
1800-talet utgjorde trindsäden 3.2 % av den 
totala arealen jämfört med 0.5-1 % idag. Are
alen har dock varierat i omfattning ganska av
sevärt från tid till annan. Under de båda 
världskrigen ökade den; det inhemska prote
inet blev värdefullt. Under 1960-talet var det 
nästan bara kokärter kvar, d v s ca 5 000 ha. 
Under 1980-talet var ärtarealen som högst, ca 
60 000 ha, men sjönk sedan ner till under 10 
000 ha i början av 1990-talet (Diagram 1). Bil
lig import av soja, minskade bidrag till ärtod
lingen och en omvärdering av ärtproteinet i 
negativ riktning bidrog till denna neddrag
ning. I dag är arealen på väg upp igen bl a på 
grund av fördelaktiga EU-bidrag. 

Parallellt med odlingen till mogen skörd har 
under alla år funnits användningen av ärter i 
grönfoderblandningar. Den vanliga bland
ningen består i dag av ärt och havre; tidigare 
utgjorde även vicker en komponent. Grönfo
derodlingen har oftast varit mer omfattande 

Diagram I. Åkerareal av ärtor i ha. 

än odlingen i renbestånd. På 1950-talet var 
den tex uppe i 120 000 ha. I dag är den betyd
ligt mindre. 

Ärter 
Förädlingsmetodik och sorter 
På Weibullsholm påbörjades ärtförädlingen 
1909 under ledning av Birger Kajanus (Ka
janus, 1916). Liksom i stråsäd utgjordes ut
gångsmaterialet av svenska lantsorter, t ex 
olika gråärter såsom Rättviksärt eller kok
ärter såsom Gul Östgötaärt, samt utländska 
sorter, t ex Tysk gulärt, Glaenöärt, Snedinge
ärt och tysk pelusk eller sandärt. Gråärterna 
var nordskandinaviska, tidiga, brokblommiga 
typer med små frön. Tusenkornvikten var of
tast mindre än 100 g, jämfört med 250-300 g 
idag. Längre söderut i landet var sorterna 
mera storfröiga antingen de var av svenskt 
eller utländskt ursprung. Kännetecknande för 
alla dessa typer var att de var mycket hetero
gena. 

Beroende på den stora heterogeniteten i 
sortmaterialet blev behovet stort att framstäl
la mera enhetliga sorter. Detta gjordes genom 
pedigreeurval. Både på Weibullsholm och 
Svalöf baserades dessa på en utvald planta. 
1915 kom Weibulls första egna foderärtsort 
Monopol, som var ett pedigreeurval ur Gla
enöärten. 1920 salufördes den gula kokärten 
Ambrosia, ett pedigreeurval ur Sneclingeär
ten. Den var mycket tidig, lättkokt, välsma
kande och den högst avkastande kokärten på 
1920-talet. Avkastning, tidighet och lämplig 
tusenkornvikt ( ca 200 g) var den tidens vikti
gaste förädlingsmål. 
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För att öka variationen började man efter
hand korsa olika lokalsorter och utländska 
sorter. 

Den första kombinationssorten var kok
ärten Munkärt, ur en korsning mellan en pedi
greesort ur Östgöta kokärt och en linje från 
Snedingeärten. Den var senare än Ambrosia 
men 15-20 % högre avkastande. S.O. Berg, 
som framställt sorten, hade nu övertagit an
svaret för ärtförädlingen. 1933 kom Ambrosia 
Il och 1945 kokärten Klosterärt förädlad av dr 
0. Gelin. Han framställde också den enda mu
tantsorten av ärt på den svenska marknaden. 
Sorten hette Strålärt. Den kom ur Klosterärt 
och kännetecknades framför allt av en rikare 
förgrening (Gelin, 1953). 

Två välkända foderärter, Parvus (1938) (ur 
Monopol x Ambrosia) för södra Sverige och 
Marma (1960) (ur danska Marmor x Parvus) 
mest för Mellansverige, fanns länge på mark
naden. Hög avkastning och odlingssäkerhet 
utmärkte Parvus. Klosterärten korsad med en 
tidig Norrlandsärt av grönsakstyp gav upp
hov till kokärten Weitor (1958) (Gelin, 1962). 
Den var framför allt mycket tidig, 5 dagar tidi
gare än Torsdags III. I början av 1960-talet 
upphörde man med egen ärtförädling vid 
Weibullsholm och förlitade sig i fortsättning
en på utländska sorter. 

Även i Svalöv utgjordes utgångsmaterialet 
för ärtförädlingen av inhemska lokalsorter 
och utländska sorter, huvudsakligen från 
Tyskland, England och Danmark. Ärtföräd
lingen startade 1891 då Hans Tedin anställdes 
för att arbeta med ärter och vicker. Alla sorter 
var starkt heterogena. Det kunde t ex skilja 3 
veckor i tidighet mellan pedigreer uppdragna 
från Östgöta kokärt. Exempel på framställda 
pedigreesorter från detta ursprungsmaterial 
är den grönfröiga Concordiaärten ur Blågrö
na engelska. Kokärten Kapitalärt utkom 1904 
och hade gula till gulgröna frön, och Kapital
ärt Il hade rent gula frön. Två pedigreesorter 
av foderärter är Soloärten och Gröpärten. 
Samtliga dessa salufördes 1904- 1907 och 
hade utvecklats under ledning av Hans Tedin. 

Under 1921 släpptes kokärten Gyllenärt 
(Kapital Il x Östgöta gulärt) och några år sena
re Torsdagsärt och Torsdagsärt Il (1931) från 
samma föräldrar. Sistnämnda kokärt var tidig 
och hade sitt bästa område i södra Sverige. 

En fodersort för Mellansverige var Hero 
(1937), sen i förhållande till Solo men högav
kastande. Hero var en pedigreesort ur en 
lantsort Hyringa. 

De nordskandinaviska gråärterna var som 
nämnts mycket småfröiga, 60- 100 g. Bland 
dessa fanns en gråärt från Born i Jämtland. Ett 

Figur l. Ett exempel på skillnaden i förmågan att stå upp mellan bladiga (parce/len till vänster på bil
den) och bladlösa (parcellen till höger) sorter. 
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pedigreeurval ur denna fick namnet Malm 
(1941). Tusenkornvikten uppgick till 88-95 g, 
att jämföra t ex med Soloärten som i motsva
rande försök vägde mellan 255 och 261 g. 

1934 flyttades ärtförädlingen till Ultuna 
med motiveringen att det var i områdena där 
som den s törs ta odlingen fanns. Under led
ning av R. Torsell och efter honom Sven Binge
fors bedrevs en framgångsrik ärtförädling 
under hela Ultunaperioden. Bl a kravet på ticli
gare sorter för export till andra länder ledde 
till att ärtförädlingen så småningom flyttade 
tillbaka till Svalöv igen under senare hälften av 
1980-talet. 

Torsdags III kokärt ur 1-lolgerssonärten 
kom ut på marknaden ca 1950 och blev en 
s tor sort speciellt i början av 1970-ta let med 
god spridning under många år. Efterträdare 
till Torsdags III blev Lotta (1965) ur Ambrosia 
JJ x Sv U 0310 l. Oftast hade Lotta ca 5 % högre 
avkastning än Torsdags lll, men under torra 
år hävdade sig alltjämt Torsdags lll något 
bätt re. Kokbarheten var lika hög som för 
Torsdags 111 och proteinhalten var högre. Den 
tidiga foderärten Bello (1958) fick under lång 
tid en god spridning i Mellansverige. Den kom 
fram från HeroxArtturi, en mycket känd finsk 
sort. Timo ur korsningen Hero x Parvus 
(1970) kom från Västergötland och slog 

snabbt igenom i de södra delarna av landet 
icke minst p g a sin odlings säkerhet. Den hade 
en kort och intensiv blomning som ledde till 
en enhetlig avmognad även under besvärliga 
klimatfö rhållanden. Den är alltjämt i dag den 
näst mest odlade ärtsorten i Sverige. 

De första svenska bladlösa sorterna Sven
ne, brokblommig, och Rigel och Fjord, vit
blommiga, kom 1986-1987. Ingen av dessa 
nådde någon större omfattning, mycket bero
ende på att de visserligen stod upp ganska 
bra fram till mognaden, men sedan föll de och 
då ofta hårdare än de bladiga sorterna. Den 
andra generationen bladlösa i början av 1990-
ta let kom med Capella, som har den bästa 
kokbarheten av hittills framstäJlda kokärtsor
ter. Virgo blev ett mellanspel och nästa påtag
liga framsteg blev Carneval, som har den hit
tills bästa stjälkstyrkan av namnsorterna. Den 
är nu en av de större sorterna i Canada och är 
på väg att bli s törsta sort i Sverige. 

Odalett, en bladig men något sen sort, som 
kom ut 1993, har en mycket god stjälkstyrka 
för att vara en b ladig sort, bättre än t ex Cap
ella. Det är framför allt föräldrasorten Boha
tyr, som har haft ett gott inflytande på s tjälk
s tyrkan i många av de bladlösa, men som 
även har påverkat bladiga sorter positivt. 
Odalett, som har den högsta avkastningen av 

6000-.-----------------. 
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1900-1910 1968-1977 1978-1986 

□ Ärter, kg/ha 
■ Korn, kg/ha 

Diagram 2. Avkastningen av ärter och korn var densamma i början av sel?let. Intensifierade lörädlings
insatser i korn och odlingstekniska framsteg, tex applicering au kvävegödning, medförde efterhand 
skillnader i avkastning. Under de sista årtiondena har bl a påtagliga förädlingsframsteg i ärter till en 
del utjämnat skillnaden. 
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dagens sorter, är intressant för ekologisk od
ling, eftersom de bladiga har en bättre täck
ning av marken och därmed pressar tillbaka 
ogräset. Den senaste sorten är Lupus (1994), 
en grönfröig, bladlös sort med hög avkastning. 

På Hammenhög startade Ernst Nilsson om
kring 1940 förädlingsarbeten med ärter. 1955 
kom foderärten Valör ut på marknaden. Den 
härstammade ur Solo x N IU, som var en linje i 
Ernst Nilssons teoretiska material. 1961 mark
nadsfördes kokärten Game ur korsningen av 
den tyska sorten Golderbse och Torsdags Il. 

Avkastning 
Eftersom kärnavkastningen är den viktigaste 
egenskapen i ärter, som i alla växtslag, har 
stort intresse och arbete lagts ner på att suc
cessivt förbättra avkastningen. Speciellt un
der de senaste 20 åren har markanta förbätt
ringar skett. Försöksskördarna på 1900-1920-
talet låg för kokärter på 2 000-2 500 kg/ha, 
medan de i dag ligger på 4 000-4 500 kg/ha. 
Ingenting tyder ännu på att ytterligare steg
ring inte är möjlig. Under lång tid gav de brok
blommiga ärterna högre avkastning än de 
gulfröiga, men dessa skillnader har med åren 
fullständigt utjämnats. 

För att ungefär belysa avkastningsförmå
gan hos ärtsorterna de senaste 40-45 åren 
har en indirekt jämförelse gjorts från 1950, då 
Torsdags III salufördes, fram till Odalett, den 
högst avkastande sorten i dag (fab. 1). Jäm
förelsen visar på en avkastningsökning på 
ungefär 40 %, dvs ca I % per år. 

Tabell I. Indirekt järnföre/se au kärnavkastning
en mellan kokärtsorter 1950-1993. 

Sort Godkänd Avkastning 
år: rel 

Torsdags llI 1950 90 
Lotta 1967 95 
Vreta 1980 lilll. 
Capella 1988 1)7 

Odalett 1993 130 

Proteinhalt och proteinkvalitet 
Ärter är först och främst proteinväxter och 
uppvisar i normalt sortmaterial i dag en varia-
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tion i proteinhalt mellan 23 och 25 procent av 
torrsubstanshalten. Överlag har det under 
många år funnits en trend mot lägre protein
halt i nya sorter, vilket sannolikt hänger sam
man med en långsam ökning av fröstorleken. 
I genbanksmaterial har Blixt (1978) visat på 
variationer mellan 16 och 33 %. De skillnader 
som förekommer mellan ärtsorter har oftast 
inte framkommit som ett resultat av förädlings
insatser. Erhållna värden för sambandet mel
lan råproteinhalt och avkastning kan variera 
mellan undersökningar men överlag finns ing
et signifikant samband mellan dessa två kom
ponenter när för odlingsplatsen anpassat 
material undersöks. Däremot finns ett nega
tivt samband mellan frövikt och proteinhalt 
(Bingefors et al. 1979), vilket är olyckligt från 
förädlingssynpunkt eftersom frövikten är en 
viktig avkastningskomponent. Negativa urval 
har varit det vanliga förädlingsarbetet i fråga 
om proteinhalt, dvs linjer med påtagligt låg 
proteinhalt har slopats. 

Det biologiska värdet för ärter i utfodring
en är starkt relaterat till proteinkvaliteten. 
Den svaga punkten i ärtans proteinsamman
sättning är den låga halten av svavelamino
syror. Variationen är också så liten att en för
ädlingsinsats inte lönar sig. Sannolikt kom
mer modern genteknik att kunna ändra på 
detta. Å andra sidan har ärterna en hög lysin
halt, vilket gör att stråsäd och ärter komplet
terar varandra väl. 

Antinutrionella faktorer av olika slag kan 
också reducera det biologiska värdet. En så
dan är garvsyra, som finns i fröskalet av brok
blommiga ärter såsom Parvus och Timo. De 
vitblommiga sorterna har påtagligt lägre hal
ter. Halten trypsininhibitorer, en annan anti
nutrionell faktor, är låg i det svenska sortma
terialet, men det har förekommit importerade 
sorter, t ex Progreta, som kännetecknats av 
högre halter. 

Fröfärg 
Fröskalet i de violettblommiga typerna med 
marmorerade frön innehåller bl a tanniner 
som ger en besk smak. Gula ärter är därför 
smakligare, speciellt för human konsumtion. 
Utseendemässigt skall en bra kokärt ha en 



5 7 

2 4 6 8 
Figur 2. Fröproverav åtta är/sorter: 1. Bottnia, 2. Vesta, 3. Parvus, 4. Hero, 5. Solo, 6. Brio, 7. Tors
dags fil och 8. Kloster (Åkerberg, 1951) 

klart gul till gulaktig färg, och enhetligheten är 
kanske den viktiga faktorn. Konsumenterna 
klagade på sorten Kapital, som fanns på mark
naden under seklets första tjugo år (Tedin, 
1925). Fröna hade nämligen en dragning åt 
grönt. Fortsatta urval ledde till sorten Kapital 
Il, som hade mera enhetligt gul färg, och en
hetligheten fullbordades sedan i sorterna 
Gyllen, Torsdags och Torsdags Il. 

Om nu svensken föredrar gul ärtsoppa så 
vill finnen helst ha grön. Vår förädling i dag, 
som också syftar till export bl a till Finland, 
innehåller därför också gröna typer. En sådan 
sort är Karita speciellt framtagen för Finland, 
men även i det svenska sortimentet har fun
nits och finns grönfröiga sorter som Simo 
(1975) och Lupus (1994). Concordia var en 
annan grönfröig sort, som fanns på markna
den nästan hela tiden under de första 50 åren 
av 1900-talet. Svårigheten med grönfröiga 
sorter är att de lätt bleks, om sommaren varit 
rik på sol. Det finns dock ärftliga skillnader i 
förmåga att stå emot blekning. De grönfröiga 
sorterna används i Sverige mest till foder där 
fröfärgen inte har någon betydelse. 

Kokbarhet 
För kokärter är självfallet en god kokbarhet 
viktig. Det är en ärftligt betingad egenskap 
som påverkas av miljön i ganska stor usträck
ning. Kokbarheten är relaterad till innehållet 
av fytin. Miljöpåverkan framgår av att samma 
sortiment kokar betydligt snabbare på skör
den från vår station i Östergötland jämfört 
med skörden från försök i Västergötland. De 
stora kokärtsorterna som Torsdags III, Lotta, 
Vreta och idag Capella, har alla haft en hög 
kokbarhet (Bingefors, 1959). 

Förutom kokbarheten är utseendet viktigt 
för kokärter. Vackert gula och runda frön utan 
sprickor i skalet är säljande faktorer. 

Resistens mot svampar och skadedjur 
På insektssidan har försök genomförts på 
Weibullsholm på 1930-talet att genom tidiga, 
snabbt avblommande sorter undkomma svå
rare angrepp av ärtgallmygga, d v s en sorts 
teknisk skenresistens. Dagens sortiment är 
genomgående så tidigt att ärtgallmyggan inte 
är något större problem för foderärter jäm
fört med konservärter. Ärtvecklare kan skada 
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Figur 3. Ärtfält infekterat med ärtrotröta. 

ärtskörden till viss del, mest utseendemässigt 
i fråga om kokärter, medan den för foderärter 
oftast inte har någon större betydelse. 

Svampsjukdomarna har då en större bety
delse, och flera sjukdomar har bearbetats 
rutinmässigt sedan början på 1980-talet med 
skiftande framgång. 

Den svåraste svampen i Sverige är rotrötan, 
Aphanomyces euteiches, som vid fuktiga vårar 
och försomrar kan vara förödande för en ärt
odling. Åtskilliga angivna resistenskällor har 
testats men ingen har motsvarat förväntning
arna. Undersökningar har genomförts av till
gängligt ärtsortiment odlat på olika hårt infek
terade jordar, och en viss tolerans har kunnat 
konstateras för Capella medan t ex den hol
ländska sorten Bodil var mera mottaglig än 
genomsnittet av sorter. I dag får man lösa pro
blemet genom att före sådden testa jorden 
där ärterna skall odlas och sedan undvika jor
dar som är hårt infekterade av svampen. 

Bladfläcksjuka (Mycosphaerella pinades), 
som angriper alla plantans delar och som är 
utsädesburen, är en sjukdom med relativt be
gränsade skadeeffekter i Sverige. I Canada, där 
våra sorter har en stor spridning, är sjuk
domen betydligt allvarligare. Den har i dag hög 
prioritet i vårt resistensarbete men resistens
källorna är begränsade. Sannolikt skulle mo
dern genteknik kunna förbättra situationen. 

Bladmögel (Peronospora pisi) kan blöta år 
få en viss spridning. Violettblommiga sorter 
såsom Timo men även Capella besitter en 
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god resistens medan f n övriga vitblommiga 
saknar denna motståndskraft. Bladmögel är 
inget stort problem på foderärtsidan. 

Plantlängd 
En av de viktigaste förädlingsuppgifterna är 
att förbättra odlingssäkerheten. På 1970-talet 
och i början av 1980-talet ägnades mycket 
kraft åt sorternas reaktion gentemot olika 
väderleksförhållanden. Den varierade en hel 
del inom sortimentet. Så klarade t ex Timo 
våta år bättre än Vreta genom snabb avblom
ning och ringa tendens till omblomning. 

Ärtsortimentet fram till och med sorterna 
Timo och Vreta hade en lång stjälk. På 1970-
och 1980-talen förekom en del mycket korta, 
utländska sorter, t ex Birte och Bodil. Dessa 
var högavkastande vid gynnsamt klimat, men 
när försommartorkan var ihärdig gav de låga 
skördar. Detta berodde på sambandet korta 
plantor - kort rot. 1980- och 1990-talens sorter 
har oftast varit något mitt emellan Bodil- och 
Timotyperna. Exempel på detta är Rigel, Sven
ne, Capella, Virgo, Carneval, Fjord och Lupus. 

Stjälkstyrka 
En viktig del i odlingssäkerheten är stjälkstyr
kan. Många olika sätt att förbättra denna har 
provats. På 1970-talet arbetades mycket med 
elen s k "fasciata"-typen. Extremt förkortade 
internodier i toppen av plantan medförde att 
blommor och baljor samlades i toppen. Trots 
en stor formvariation i övrigt lyckades man 
inte hitta någon typ med fasciatakaraktär som 
gav tillräckligt hög avkastning. le-genen som 
ger korta och "vinkelställda" internodier pro
vades också, bl a i sorterna Stivo och Simo. 
Dessa korta sorter hade en bättre stjälkstyr
ka än tidigare material men lade sig kraftigt 
strax före skörden och blev då svårare att 
skörda än de längre typerna. 

Det verkliga genombrottet kom när man 
började utnyttja af-genen, dvs den som med
för att bladen omvandlas till klängen. Dessa 
kan haka i varandra och på så sätt hålla be
ståndet uppe. En förutsättning är dock att 
sorten också är stjälkstyv, så att en kom bina
tion av stjälkstyrka och effekt av klängena 
åstadkommes. Denna kombination har efter 



hand förbättrats, från de första bladlösa sor
terna Rigel, Svenne och Fjord till Carneval och 
Lupus i dag. Mycket av framgången med da
gens bladlösa sorter får tillskrivas Sven Binge
fors' förutseende. Han påbörjade korsningar 
med af-genen redan i mitten av 1970-talet. 

Vicker 
Vicker har den högsta proteinhalten, ca 35 %, 
av trindsädesslagen. Kvalitetsmässigt har 
vicker jämfört med ärter något lägre lysinhalt 
men något högre halt av svavelaminosyror. 

Förädlingsarbetet var vid seklets början in
riktat på dels en frodvuxen grönfodertyp, dels 
en mindre frodvuxen men ändå kraftig typ att 
användas för odling till mogen skörd i bland
säd eller i renbestånd. De nyaste sorterna, 
speciellt Venus som kom ut 1977, var ett mel
lanting av dessa två typer. 

De första sorterna, som framställdes redan 
vid sekelskiftet, Svalöfs förädlade sötvicker 
och Svalöfs förädlade gråvicker, odlades i mer 
än 50 år. Det var först i början av 1930-talet, 
när trindsädsförädlingen flyttades till Ultuna, 
som förädlingen av vicker återupptogs. Sor
terna Stjärn (1954), Luna (1961) och Venus 
(1977) var de sorter som framställdes. I slutet 
av 1970-talet upphörde förädlingen av vicker 
eftersom odlingen i det närmaste hade för
svunnit. I den mån vicker senare efterfråga
des importerades sorter framför allt från Po
len. I Hammenhög marknadsfördes 1961 sor
ten Vico. 

Åkerböna 
Åkerbönor har odlats länge i Sverige men ald
rig i någon större omfattning. På 1860-talet 
fanns det ungefär 6 000 ha, mest av den myck
et storfröiga typen med platta frön, s k bond
bönor. Sedan svalnade intresset för att så 
småningom öka igen och få en viss omfatt
ning i slutet av 1960-talet. När ärternas avkast
ning ökade, blev de en allvarlig konkurrent 
också genom sin mycket tidigare mognad. I 
dag odlas åkerböna i mycket begränsad om
fattning i vissa områden i Skåne där leran är 
så styv att ärter inte kan odlas. Åkerbönans 

fördelar ligger huvudsakligen i en styv stjälk, 
hög avkastning och hög proteinhalt, ca 30 %, 
medan nackdelen framför allt ligger i den 
sena mognaden. 

Förädlingsarbetet var från början av 1930-
talet förlagt till Ultuna och först på slutet av 
1960-talet flyttades det till Svalöv. Rimlig frö
storlek och tidighet var förutom avkastning 
de viktigaste förädlingsmålen. Primus (1953) 
var ett resultat av detta arbete. Sving (1976), 
Vega (1985) och Aurora (1988) framställdes 
under den sista perioden av förädlingsarbe
tet, som lades ner omkring 1990. Sving var en 
röntgenmutant, som mognade ungefär 1 
vecka tidigare än Primus (Sjödin, 1971). Med 
tidigheten följde också en lägre avkastning, 
och sorten fick därför aldrig någon större 
spridning. 

Weibullsholms avdelning vid Bjertorp för
ädlade åkerböna på 1960-talet och 1970-talet 
och ett resultat av detta var sorten Arla, som 
byggde på urval i ett större insamlat ut
ländskt material. Arla hade mindre frön än 
Primus och mognade ca 2 veckor tidigare. 
Avkastningen var låg men sorten fick en viss 
spridning i Mellansverige där Primus inte var 
något alternativ. 

Lupin 
Ursprungligen användes lupiner i Sverige till 
gröngödsling. I slutet av 1920-talet utvecklade 
man i Tyskland en teknik att selektera för söta 
typer, vilket ledde till ett ökat intresse även i 
Sverige för lupin som grönfodergröda på 
sand jordar. 

Förädlingsarbetet i Sverige började i mit
ten av 1930-talet. Utgångsmaterial för blålupin 
var några lokalstammar från östra Skåne och 
i övrigt utländskt material. För gullupin fanns 
bara utländska stammar att tillgå. Korsningar 
i blålupin mellan tysk sötlupin och tidiga lin
jer ur svensk bitter lupin resulterade 194 7 i 
sorten Borre. Den var högavkastande, påtag
ligt tidig och mindre drösningsbenägen än 
jämförelsematerialet. Borre fick dock ingen 
större spridning i Sverige men nådde under 
1950-talet en viss omfattning som grönfocler i 
Australien och Nya Zeeland samt i Georgia 
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och Kalifornien i USA. Ett förädlingsarbete 
med tidighetsmutanter i gullupin pågick i li
ten omfattning fram till 1960-talet, då föräd
lingen av lupin upphörde. 
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Förädling av vallväxter 
Gösta .Julen 

Då svensk växtförädling började utvecklas i 
slutet av 1800-talet var den odlade vallen väJ 
etablerad i svenskt jordbruk. Den upptog cir
ka en million hektar, vilket var nära en tredje
del av den tillgängliga åkermarken. Vallodling
en på åker var emellertid en tämligen ny od
lings form, ty långt in på 1800-talet och fram 
till enskiftets genomförande hade den huvud
sakliga foderproduktionen skett på naturlig 
ängsmark. (Julen & Åkerberg, 1951.) Något 
nämnvärt vallväxtutsäde förekom inte på 
marknaden, utan det frö som såddes var till 
övervägande del hemmaproducerat och ofta 
av mycket dålig kvalitet. De arter som använ
des var desamma som förekom vilda på na
turlig ängsmark, men tidigt kom rödklöver att 
bli den dominerande baljväxten, vid sidan om 
alsikeklöver, vitklöver, humlelusem, käring
gigel och getväppling. På grässidan dominera
de timotej, ängssvingel och hundäxing. 

På Sveriges Utsädesförening hade man re
dan i början av dess verksamhet uppmärk
samhet riktad mot vallväxterna och insåg be
tydelsen av en förbättring av vall utsädet. I 
vägledningen över föreningens försöksfält 
finner man att det redan 1893 lagts ut några 
observationsparceller med rödklöver. Här 
ingick ett par nummer med frö insamlat i oli
ka delar av landet jämte frö prover importera
de från ett antal olika europeiska länder. Det 
var dock först 1904 som man kunde avsätta 
medel till ett mer omfattande arbete med 
vallväxter. Detta omhändertogs då av fören
ingens föreståndare professor Hjalmar Nils
son, som gjorde insamlingar på material från 
alla delar av landet, av såväl klöver som olika 
gräsarter. Något egentligt förädlingsarbete 

kom emellertid i gång först 1907 då Hemfrid 
Witte anställdes. Han studerade ingående de 
olika arternas egenskaper och drog upp rikt
linjer för deras förädling. Man koncentrerade 
nu arbetet till rödkJöver, lusem, timotej, ängs
svingel och hundäxing. Dessa arter är alla ut
präglade korsbefruktare, och man kunde där
för inte vid förädling av dem använda samma 
metoder som för de självbefruktande strå
sädesslagen. Witte genomförde ett banbry
tande arbete på förädlingsmetodikens områ
de. Detta utvecklades vidare av hans efterträ
dare Nils Sylven och har varit av grundläg
gande betydelse för den framtida förädlingen 
av dessa arter. Så småningom utvidgades 
verksamheten vid Svalöf till att omfatta även 
betesväxter, och 1928 inrättades en speciell 
avdelning för dessa växtslag under ledning 
av G. Nilsson-Leissner. Avdelningens pro
gram omfattade i första hand vitklöver, ängs
gröe, rödsvingel, venarter och engelskt raj
gräs. Även föreningens filialer utnyttjades för 
urval och testning av olika vallväxtarter. Av 
grundläggande betydelse blev härvid arbete
na med rödklöver och lusern vid Ultunafilia
len under R. Torssells och sedermera S. 
Bingefors' ledning, samt arbetena med timo
tej vid filialen i Luleå som påbörjades 1906 av 
A. Ulander. 

Vallväxtförädlingen vid Weibullsholm om
fattande arbeten med de vanliga slåttervall
växterna börjades 1908 under ledning av B. 
Kajanus. Han frapperades av den stora varia
tionen i fråga om olika egenskaper och gjorde 
noggranna studier i materialet. Utgångsmate
rialet var i de flesta fall plusvarianter från de 
bästa parcellerna av handelsprover, men 
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Figur 1. Sliörd av vallväxtförsöl? vid Svalöv ca 1900. 

även insamlat vildväxande material (P. Lun
din et al., 1970). 

Omkring 1915 startades vallväxtförädling 
också av Algot Holmberg & Söner i Norrkö
ping och Otto J. Olson i Hammenhög. 

Förädling av vall baljväxter 
Numera odlas vallbaljväxter av klöverarterna 
och blålusern. Tidigare odlade man också i 
begränsad omfattning en del andra arter som 
käringgigel, getväppling, vitmelot och humle
lusern. Dessa arter har dock numera helt för
svunnit från den odlade slåttervallen, och de 
har inte varit föremål för någon förädlings
verksamhet. 

Rödklöver 
Den i vårt land odlade rödklövern brukar in
delas i två olika typer, tidigklöver och senklö
ver. Tidigklöver har snabb utveckling på vå
ren, skjuter tidigt blombärande skott och 
kommer till följd därav tidigt i blom. Efter 
skörd i tidigt blomstadium utvecklas en 
snabb återväxt, som ånyo bildar blombäran
de skott. I södra Sverige kan efter skörd av 

224 

återväxten även en tredje omgång av blom
skott utvecklas. Senklövern utvecklar en stor 
mängd blad innan de fertila skotten bildas, 
och knoppningen kommer cirka två veckor 
senare än hos tidigklövern. Efter en första 
skörd utvecklas återväxten långsamt och be
står till övervägande del av blad. Fertila skott 
utvecklas i mycket mindre omfattning än hos 
tidigklövern och en andra omgång blommor 
utvecklas sent på sommaren. De båda typer
na skiljer sig också därigenom, att tidigklö
vern har mycket svag vinterhärdighet och 
även i Sydsverige ger mycket låg skörd i an
draårsvallen, medan senklövern har tillräck
lig vinterhärdighet för både två- och treåriga 
vallar. Vid förädlingens början använde man 
sig till övervägande del av hemmaodlat utsä
de, men även importerat frö förekom. Det 
importerade fröet var huvudsakligen av tidig 
typ, och det svenskodlade fröet gav bättre 
och uthålligare bestånd än det importerade. 
Man fann också att man genom några genera
tioners efterodling kunde starkt förändra klö
vertypen och göra den mera odlingssäker. 
Genom sådan efterodling har olika lokalstam
mar uppkommit i olika delar av landet. Sen-



hetsgraden varierade starkt i detta lokalstams
material, men genomgående var att ju längre 
norrut man kom desto senare blev klöverns 
blomning, samtidigt som återväxten minskade 
men vinterhärdigheten förbättrades. 

Dessa lokalstammar blev ett värdefullt ut
gångsmaterial för förädlingen. Man började 
med att samla in och jämföra odlingsvärdet 
hos material från olika delar av landet och 
försökte sedan genom urval åstadkomma yt
terligare förbättringar. På grund av att rödklö
vern var en utpräglad korsbefruktare och 
höggradigt s jälvsteril kunde man inte använ
da pedigreemetoden vid förädlingen. Olika 
former av massurval kom därför att använ
das. De första sorter, som togs fram på detta 
sätt för förökning och marknadsföring var 
Svalöfs Medeltidiga Rödklöver, som kom på 
marknaden 1913 och var baserad på lokal
stamsmaterial från Kalmartrakten, Weibulls 
Renodlade Sena Rödklöver, marknadsförd 
1915 och sedermera omdöpt till Smaragd, 
Holmbergs Götaklöver ur en lokalstam från 
Östergötland utlämnad 1921 samt Svalöfs 
Renodlade Senklöver, som marknadsfördes 
från 1925 och var baserad på sörmländskt 
material. Den sistnämnda sorten var högt 
avkastande och hade på grund av sitt relativt 
nordliga ursprung god vinterhärdighet. Den 
fick till följd därav en allmän spridning i hela 
södra Sverige. 

Intensifierad odling av rödklöver gjorde att 
klöversjukdomar, främst klöverröta (Scleroti
nia trifoliorum) och klöverål (Ditulenchus dip
saci), fick allt större spridning, och på 1920-
och 1930-talen blev situationen så allvarlig 
inom vissa delar av landet, att man började se 
sig om efter andra arter, som skulle kunna 
ersätta rödklövern i vallarna. En ny rödklö
versort Merkur (Sylven, 1937), som kom på 
marknaden 1937, återställde emellertid, tack 
vare höggradig resistens mot såväl klöverröta 
som stjälknematod, möjligheterna för en in
tensiv rödklöverodling. Den härstammade 
från den skånska lokalstammen Spannarp. 
Denna sort ingick i ett försök vid Sva1öf, som 
drabbades mycket hårt av såväl röta som ål. 
Spannarp hade emellertid bättre bestånd än 
övriga sorter och fick stå kvar till frömognad. 

Fröet såddes påföljande vår på samma fält 
och fröskördades åter i andra årets vall. Tack 
vare naturlig selektion hade man fått fram ett 
material, som hade bibehållit den ursprungli
ga stammens goda allmänna odlingsegenska
per men samtidigt bibringats en höggradig 
resistens mot såväl klöverröta som klöverål. 
Merkur visade sig snabbt ha högt odlingsvär
de i hela Götaland och kunde även i södra 
Svealand, trots att dess vinterhärdighet svikta
de, konkurrera med de vinterhärdigare lokal
sorterna på områden där klöversjukdomarna 
förekom. Den blev snabbt den dominerande 
sorten i hela södra Sverige. För att säkerställa 
vidmak:thållandet av sortens egenskaper sked
de så länge Merkur var kvar i sortlistan elit
framställning genom kontinuerlig fröodling på 
det fält i Svalöv där sorten ursprungligen fram
ställts, och ständigt med fröskörd i andra årets 
vall. 

För att förbättra Merkurs vinterhärdighet 
fröodlades sorten vid föreningens filialer i 
Väster- och Östergötland. Mest framgångsrik 

Figur 2. Merhurlllöver i försöll på klövertrött 
mark vid Svalöv 1938. 
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blev efterodlingen på Västgötafilialen, där 
man efter ett antal generationers fröodling på 
klöversjuk mark fick fram ett material, som 
med bibehållen avkastningsförmåga och sjuk
domsresistens förenade en avsevärt förbätt
rad vinterhärdighet, och som 1955 marknads
fördes under namnet Hermes. Fortsatta efter
odlingar gav ytterligare förbättringar i fråga 
om vinterhärdigheten och gav upphov till 
sorten Hennes Il, som marknadsfördes 1968. 
Det naturliga urvalet, som gav upphov till den 
förbättrade vinterhärdigheten, hade emeller
tid samtidigt förorsakat en förskjutning i ut
vecklingsrytmen, vilket främst gav sig till kän
na genom en något försenad blomning och 
försämrad återväxt vid odling i sydligaste 
Sverige. Dessa sorter kom så småningom att 
i allt högre grad ersätta Merkur inom den nor
ra delen av dess odlingsområde. Hermes Il 
finns alltjämt kvar i sortlistan som den domi
nerande diploida sorten i större delen av Gö
taland. 

På likartat sätt framställde E. Åkerberg vid 
Weibullsholm genom urval i den danska sor
ten Ötofte halvsildig på mark hårt infekterad 
med klöversjukdomar sorten Resistenta. Sor
ten, som kom i marknaden 1940, förenade god 
uthållighet med god avkastning och fick stor 
betydelse för sydsvensk klöverodling. Genom 
kombination av Resistenta och dansk medel
sen klöver och flera generationers hårt resis
tens urval (Lundin & Jönsson, 1974) erhölls 
sedermera sorten Britta, som är högavkastan
de, uthållig och med god återväxt i sydligas
te Sverige, men med sämre vinterhärdighet 
än Hermes IL 

De goda resultaten med förbättring av röd
klöverns resistens och därmed dess odlings
säkerhet stimulerade till fortsatt arbete på 
resistensförädlingens område. Dessa arbeten 
gick först ut på att genom utnyttjande av na
turlig selektion i befintliga lokalstammar fram
ställa resistenta sorter för Svealand och Norr
land. Man försökte också utveckla urvalsme
toder med vilkas hjälp man skulle kunna fast
ställa resistensen hos enskilda plantor och 
därigenom göra resistensförädlingen snab
bare och säkrare. Beträffande klöverröta har 
man inte, trots omfattande arbeten av t ex 
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Björling (1939), lyckats utarbeta någon sådan 
metod, utan massurval på starkt infekterad 
mark är alltjämt den effektivaste metoden. 
Beträffande klöverål har däremot Bingefors 
(1950, 1951, 1957) i samband med mycket om
fattande studier rörande klöverns resistens 
mot stjälknematod och dess nedärvningsför
hållanden utarbetat en selektionsmetod, som 
bygger på individuell infektion av groddplan
tor. Denna ger möjligheter att på ett mycket 
tidigt utvecklingsstadium skilja på resistenta 
och mottagliga plantor. På så sätt framställ
des under 1960-talet för Svealand sorterna 
Disa ur Ultunaklöver och Reko ur lokalstam
men Hjälmarsnäs från Närke. Fortsatt urval 
ur Disa resulterade i sorten Kora, marknads
förd 1985. Dessa tre sorter har genom sin 
höga avkastning, goda vinterhärdighet och 
sjukdomsresistens varit av stor betydelse för 
den mellansvenska vallodlingen. Både Disa 
och Reko har även på grund av sin sjukdoms
resistens kommit att i stor omfattning utnytt
jas i södra och mellersta Norrland, trots att 
de där inte kan mäta sig med de bästa lokal
stammarna i fråga om vinterhärdighet. 1983 
marknadsfördes emellertid sorten Björn, som 
framställts genom liknande resistensurval ur 
lokalstammen Offer och är väl anpassad för 
mellersta Norrland samt för östra Norrlands 
kustland. 1 översta Norrland är dock Björns 
vinterhärdighet otillräcklig. Lokalstammen 
Bjursele ger här a lltjämt den högsta skörden 
i äldre vallar. 

Det var alltså möjligt att genom förädling 
framställa en serie av högavkastande och 
odlingssäkra rödklöversorter som tillsam
mans utgör ett pålitligt odlingsmaterial för 
alla delar av Sverige. Varje sort i denna serie 
ger emellertid optimal skörd endast inom ett 
begränsat område. Om en av dem odlas an
tingen söder eller norr om sitt ursprungsom
råde förändras dess utvecklingsrytm och där
med också dess odlingsvärde. Detta beror på 
att rödklövern är mycket dagslängdskänslig. 
Fysiologiskt sett är rödklövern en kortdags
växt, vilket innebär att den kräver en viss 
minsta dagslängd för att kunna utveckla blom
bärande skott (Julen, 1977). Dagslängdskra
vet, som är genetiskt reglerat, är emellertid 



starkt varierande mellan olika individer, och 
detta gör att det i en klöverpopulation, som 
under en följd av år fröodlas inom ett visst 
dagslängdsområde, sker ett urval av plantor 
med ett dagslängdskrav som är anpassat till 
den rådande dagslängden. Förflyttas en så
dan population under ett antal generationer 
till ett område med annan dagslängd, sker ett 
förnyat urval och en anpassning till den nya 
dagslängden, och detta medför en förändring 
av senhetsgraden. Det var detta som skedde 
när Merkur, anpassad till skånska förhållan
den, fröodlades i Västergötland, där dagsläng
den under sommarhalvåret är längre än i Skå
ne. Dagslängd och vinterhärdighetskrav drev 
urvalet mot en något senare, men vinterhär
digare typ. När materialet ånyo prövades i 
Skåne fann man att det under där rådande 
förhållanden blivit senare och förlorat något 
av sin återväxtförmåga. Strävan att utveckla 
sorter med större utbredningsområden har 
till följd av dessa förhållanden ej krönts med 
framgång. För att utveckla sådana sorter 
krävs dagslängdsneutrala individer, något 
som ännu ej påträffats hos rödklöver. 

Den utpräglade tidigklövern, som var den 
typ som vid förädlingsverksamhetens början 
importerades, var anpassad för odling endast 
i sydligaste Sverige. Den hade snabb utveck
ling och riklig återväxt men å andra sidan så 
svag vinterhärdighet, att den endast kunde 
användas i ettåriga vallar. Försök gjordes att 
genom urval höja dess uthållighet, samtidigt 
som dess karaktär av tidigklöver bibehölls. 
Från Hammenhög marknadsfördes 1934 sor
ten Essi, som erhållits genom urval i den 
danska sorten Ötofte tidig. Fortsatta urval 
ledde 1965 till Essi 11, som utgör ett betydan
de framsteg i förhållande till importerad tidig
klöver, men som alltjämt är odlingsvärd en
dast i ettårig vall. Vid Svalöf försökte man gå 
den motsatta vägen att genom urval i senklö
ver få fram en sort med tidigklöverns fördelar 
men utan dess nackdelar. I plantmaterial av 
Merkur utvaldes de tidigast blommande plan
torna vilka korsades, och urvalet upprepades 
under ett antal generationer. Arbetet resulte
rade i sorten Silo (Julen, 1952), som vid odling 
i Skåne blommade cirka l O dagar tidigare än 

Merkur och hade bättre återväxt än denna, 
men något sämre vinterhärdighet. I jämförel
se med Essi var den obetydligt senare i blom
ning och gav i första årets vall högre första 
skörd men något sämre återväxt. Den var be
tydligt uthålligare och i andra årets vall klart 
överlägsen tidigklövern. Sorten representera
de ett intressant mellanting mellan tidig och 
medelsen klöver. Intresset för tidigklöver har 
emellertid successivt minskat och odling av 
denna klövertyp är nu helt borta ur svensk 
vall odling. 

Under detta tidigare skede av klöverföräd
ling lyckades man sålunda framställa ett i hög 
grad förbättrat odlingsmaterial. Förbättring
en baserades emellertid helt på ökad sjuk
domsresistens och vinterhärdighet, medan 
den absoluta avkastningsförmågan icke ökats 
i påvisbar grad. Avsevärda förbättringar i det
ta avseende syntes emellertid möjliga genom 
polyploidiförädling. I slutet av 1930-talet fram
ställdes på kromosomlaboratoriet i Svalöv 
tetraploida plantor av de bästa klöversorter
na (Levan, 1945). Dessa var genomgående 
mer storvuxna än motsvarande diploider, och 
yid skörd av enskilda plantor var grönmasse
vikten av tetraploida plantor genomsnittligt 
60 procent högre än av motsvarande di
ploider. 1942 såddes de första jämförande för
söken med tetraploid klöver ut med fyra di
ploida sorter och tio ur dem framställda tetra
ploida sorter. Detta första försök blev dock en 
missräkning, eftersom endast en av de tio te
traploida sorterna gav högre torrsubstansav
kastning än diploiderna, och överlägsenheten 
hos denna sort var endast 2.8 procent. Fort
satt förädlingsarbete främst genom samkors
ning av tetraploider med olika diploid bak
grund och därigenom breddning av den gene
tiska basen samt genom intensivt resistensur
val ledde till avsevärd förbättring av avkast
ningsförmågan (Åkerberget al, 1968). 

Tetraploidmaterial av rödklöver framställ
des samtidigt även av professor G. Turesson 
(1962) vid Lantbrukshögskolans genetiska 
institution. Materialet överläts till Weibulls
holm, som 1957 kunde marknadsföra sorten 
Rea, som var uppdragen ur kromosomför
dubblad Hersnap. 
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En genomgående svaghet med den tetra
ploida rödklövern var mycket dålig frösätt
ningsförmåga (Julen, 1953) i det först erhållna 
materialet. Den förbättrades efter några gene
rationers förökning men var dock mycket läg
re än hos diploid klöver. Flera orsaker ligger 
bakom denna svaghet. Dels beror den sämre 
frösättningen på att de pollinerande insekter
na, främst bina, har svårare att arbeta i tetra
ploidernas större blommor med längre blom
pip. Men även efter artificiell pollinering ut
vecklade tetraploiderna mycket färre frön. En 
stor del av de embryon, som börjat utveckla 
sig, aborterade på ett tidigt stadium, antag
ligen beroende på kromosomala störningar. 
Genom breddning av materialets genetiska 
bas, upprepad efterodling och urval för god 
frösättning stabiliserades synbarligen det kro
mosomala beteendet, och frösättningen för
bättrades successivt även om man ännu inte 
helt nådde upp till diploidernas nivå (Julen, 
1970). Redan 1959 marknadsfördes sorten 
Ulva uppdragen vid Ultunafilialen ur den di
ploida Ultunaklövern (Bingefors & Ellerström, 
1964). Dess frösättningsförmåga var dock allt 
för låg för praktisk fröodling, och sorten drogs 
in efter några år. Först 1970 släpptes en ny 
sort, denna gång en tidigklöver med namnet 
Pelly. Denna sort var högavkastande men 
även om frösättningen var betydligt bättre än 
i tidigare material, var den ej tillräcklig för att 
tillfredsställa praktisk fröodling, och även 
denna sort drogs in utan att ha fått nämnvärd 
spridning. Urvalsarbetet fortsatte emellertid 
och 1982 infördes sorten Molly på rikssortlis
tan, en avsevärd förbättring i fråga om både 
frösättningsförmåga och avkastning. 

Först med elen medelsena sorten Sally, 
som släpptes ut 1975, hade man fått fram en 
tetraploid sort, som var tillfredsställande 
med hänsyn till såväl massaavkastning som 
fröskörd. Förädlingsmaterialet hade emeller
tid breddats och nu kom nya sorter snabbt. 
1977 kom Sara med ännu bättre frösättning 
och 1982 Fanny, med samma goda frösätt
ningsförmåga men med bättre vinterhärdig
het. Fanny är för närvarande den högst avkas
tande rödklöversorten i Götaland och stora 
delar av Svealand, och dess avka5tning ligger 
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i hela området mellan fem och femton pro
cent över avkastningen för Hermes Il. 

Samtidigt som det här beskrivna arbetet 
har pågått i Svalöv, har även sorter för meller
sta och norra Sverige utvecklats. För Norr
land finns för närvarande under förökning en 
tetraploid sort, som fått namnet Betty. Den 
kommer ur den norrbottniska lokalstammen 
Bjursele och karakteriseras av hög avkast
ning och en utomordentlig härdighet och ut
hållighet. Dess torrsubstansavkastning över
träffar den diploida sorten Björn i hela dess 
odlingsområde, och överlägsenheten är myck
et stor framför allt i äldre vallar. 1 jämförande 
försök genomförda fram till 1994 gav Betty i 
Västerbottens län i tredje årets vall 24 pro
cent mer torrsubstans än Björn. I Jämtlands 
län var motsvarande värde 89, i Västerbott
ens län 74. I Norrbottens län har den överträf
fat modersorten Bjursele med 25, 40 och 36 
procent i respektive första, andra och tredje 
årets vall. Sorten förväntas få stor betydelse 
för vallodlingen i Norrland. För Svealand och 
södra Norrland finns för närvarande en vid 
Ultunafilialen framtagen sort, Viva, med ut
omordentliga resultat färdig för uppförökning 
och beräknas kunna marknadsföras inom en 
nära framtid. 

I och med detta har man sålunda lyckats 
framställa en serie av tetraploida rödklöver
sorter, som tillsammans täcker hela landet, 
och därmed fått ett odlingsmaterial, som vida 
överträffar den hittills odlade diploida klö
vern i fråga om avkastning och odlingssäker
het. Det har tagit lång tid att nå detta mål. Då 
det första tetraploida materialet presentera
des, trodde man att polyploidin var det troll
spö med vilket växtförädlaren i ett slag skul
le kunna förvandla odlingsmaterialet av de ur 
förädlingssynpunkt svårbehandlade klöverar
terna. Så blev inte fallet. Det tog 40 år av inten
sivt och målmedvetet forsknings- och föräd
lingsarbete från det den första tetraploida 
plantan framställdes i Svalöv tills den första 
odlingsvärda sorten kunde föras ut på mark
naden, och ytterligare 25 år innan hela landet 
kunde täckas av väl anpassade tetraploida 
sorter. Man måste dock betänka att den tetra
ploida klövern är en ny art, och att det krävs 



många generationer innan ett sådant materi
al kan få tillfredsställande genetisk balans och 
stabilitet. 40 år innebär dock inte mer än mel
lan tio och femton generationer, då det gäller 
en flerårig art som rödklöver. De resultat som 
nu nåtts ger bevis för att långsiktigt arbete 
måste accepteras inom växtförädlingen, om 
goda resultat skall kunna erhållas, speciellt då 
nya vägar beträds. 

Alsikeklöver 
Denna art har aldrig haft samma betydelse för 
vallodlingen som rödklöver men kan vara ett 
gott komplement på sura och bristfälligt drä
nerade jordar. Då växtförädlingsverksamheten 
började, fanns väl anpassade lokalstammar 
tillgängliga i olika delar av landet, och dessa 
blev föremål för provning och urval. Ett urval 
baserat på sådant lokalstamsmaterial från 
Östergötland gav hög och jämn avkastning 
och marknadsfördes 1925 med namnet Svea. 
Alsikeklöver har inte samma dagslängdskäns
lighet som rödklöver, utan Svea visade myck
et högt odlingsvärde i hela södra och meller
sta Sverige, och sorten fick här allmän sprid
ning. För norrländska förhållanden var dock 
dess vinterhärdighet svag i jämförelse med 
där odlade lokalstammar. Urval i dessa gjor
des vid Utsädesföreningens norrlandsfilialer 
och detta resulterade i sorten Kurir, baserad 
på material från Ångermanland, som kunde 
föras på marknaden 1955. 

Från 1940-talet koncentrerades förädlingen 
av alsikeklöver helt på framställning av tetra
ploida sorter. En av professor Turesson vid 
Lantbrukshögskolan framställd sort, Tetra, ur 
den uppländska Balingstastammen mark
nadsfördes från Weibullsholm 1950. Från Sva
löf marknadsfördes sedermera för södra 
Sverige sorten Högsta med uppländskt ur
sprung och för Norrland Stena, som erhållits 
ur Kurir. Ur ett material insamlat på Åland 
framställdes sorten Frida, som marknadsför
des 1987. Den var överlägsen samtliga övriga 
sorter i fråga om både avkastningsförmåga 
och vinterhärdighet i alla delar av landet och 
är nu svensk universalsort. 

Vitklöver 
Denna art skiljer sig i fråga om allmän utveck
ling och växtsätt starkt från röd- och alsike
klöver därigenom att den är perenn och har 
nedliggande stam, som kryper på marken och 
slår rot vid bladfästena. Såväl blommor som 
blad sitter på upprättstående stjälkar. Plan
torna breder snabbt ut sig och bildar en tät 
matta. Detta växtsätt gör den väl lämpad för 
bete, men mindre lämplig som slåtterväxt. Då 
betesväxtförädlingen upptogs på Utsädesför
eningen program i mitten av 1920-talet, fick 
vitklövern en framträdande plats på program
met. Det odlingsmaterial som då fanns till
gängligt var dels efterodlingar av insamlat 
svenskt vildmaterial, dels från Danmark och 
Mellaneuropa importerat material. Båda ty
perna utnyttjades som basmaterial i föräd
lingsarbetet. Den importerade vitklövern 
hade som regel kraftigare växtsätt och högre 
avkastning än det inhemska materialet, men 
hade å andra sidan sämre vinterhärdighet. 
Den första sorten som fick namnet Svea mark
nadsfördes 1934. Den var baserad på insam
lat svenskt vildmaterial, och man hade med 
den eftersträvat en vinterhärdig och uthållig 
sort med högre avkastning än befintliga 
svenska lokalstammar. I yngre vallar kunde 
den avkastningsmässigt inte mäta sig med de 
bästa danska sorterna, men elen var å andra 
sidan mer uthållig och därigenom överlägsen 
i äldre vallar. Genom intensivt härdighetsur
val i dansk Morsöklöver sökte man förena 
denna sorts höga avkastning i yngre vallar 
med Svea5 uthållighet. 1939 marknadsfördes 
Hero med denna egenskapskombination, och 
dessutom med bättre torkresistens än tidiga
re använt klövermaterial. För att ytterligare 
förbättra vinterhärcligheten gjordes urval ur 
Morsöklöver under norrländska förhållan
den, och som resultat därav kom 1974 sorten 
Lena. Fortsatta urval och inkorsning av lokal
stamsmaterial från Skultuna gav 1976 upphov 
till Unclrom med utomordentlig vinterhärdig
het parad med god avkastning under norr
ländska förhållanden. 

Vid Weibullsholm framställdes sorten Ro
busta genom urval ur den danska sorten 
Strynö. Sorten karakteriserades av snabb ut-
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veckling, högt växtsätt och stora blad och 
blommor, men å andra sidan hade den svag 
utlöpningsförmåga och dålig uthållighet. Ett 
urval ur en norsk lokalstam från Indahl gav 
upphov till sorten Nora med god vinterhär
dighet och tillfredsställande avkastning. Den 
marknadsfördes 1947. 

Bland de importerade sorter, som i mitten 
av 1930-talet, prövades i Svalöv ingick också 
ett material från Nya Zeeland, troligen urval 
ur från södra Frankrike infört frö. Det hade 
mycket kraftigt växtsätt, mycket hög avkast
ning och en snart sagt fantastisk utlöpnings
förmåga, men dess vinterhärdighet var helt 
otillräcklig under nordiska förhållanden. För
sök med denna sort utsattes för den extrema 
vinterkylan 1942-43 och var på våren 1943 
nästan helt utgången med endast enstaka 
överlevande plantor. Tack vare sin enorma 
utlöpningsförmåga utvecklade sig emellertid 
dessa kvarvarande plantor så, att de redan på 
eftersommaren samma år åter helt täckte par
cellytorna med ett tätt bestånd. Klonplantor 
av detta tillvaratogs för förökning och efter 
ytterligare urval erhölls sorten Kivi, som 
marknadsfördes 1959, och som avkastnings
mässigt vida överträffade tidigare förekom
mande sorter framför allt i äldre vallar och 
under högsommaren, eftersommaren och 
hösten, och med en vinterhärclighet fullt till
fredsställande för södra och mellersta Sverige 
(Julen, 1963). Den höga avkastningsförmågan 
förbättrades ytterligare i sorten Svolder, 1976, 
som erhållits efter inkorsning med engelskt 
material av samma typ. Genom elen mycket 
kraftiga vegetativa utvecklingen hos dessa 
sorter uppkom svårigheter med fröproduk
tionen. Urval för förbättrad fröavkastning har 
dock givit positiva resultat, och 1986 fördes 
sorten Sandra på marknaden. Tack vare långa 
blomstjälkar, som lyfter upp blomhuvudena 
ur bladmassan, har frösättningen blivit avse
värt bättre. Sandra förenar mycket hög av
kastning med en vinterhärdighet som är till
räcklig för odling över hela landet. 

Blålusern 
Detta är en foderväxt med mycket gamla 
anor. Redan flera hundra år f Kr odlades den 
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i Persien och spred sig därifrån till Grekland 
och Italien under Alexander den stores tid. 
Därifrån fördes den i sinom tid till Spanien 
och Frankrike varifrån den spreds till övriga 
delar av Europa och Nordamerika. Till vårt 
land kom den först i mitten av 1800-talet. 
Trots mycket hög avkastningsförmåga och 
utomordentlig torkresistens till följd av myck
et djupgående rötter har den här aldrig fått 
allmän spridning. Detta torde i första hand 
bero på att blålusernen har mycket osäker 
frösättning under här rådande klimatförhål
landen; någon inhemsk fröodling har därför 
inte kunnat förekomma, utan odlingen har 
varit helt beroende av importerat frö. 

Den dåliga frösättningen beror i första 
hand på att lusernen kräver en temperatur 
under frösättningsperioden, som ligger be
tydligt över normal svensk sommartempera
tur. Detta har även haft en återhållande effekt 
på Iusernförädlingen på grund av svårigheter
na med fröproduktionen av nyframställt ma
terial, vilket i hög grad fördröjt prövningen. 

Utgångsmaterial för förädlingen var impor
terat material från Mellaneuropa och USA, 
och den inriktades på förbättrad härdighet 
och avkastning under svenska förhållanden. 
Särskilt framgångsrika i fråga om förbättrad 
härdighet var arbetena vid Utsädesförening
ens Ultunafilial. 1958 kunde man härifrån 
marknadsföra sorten Tuna, som härstamma
de från frankisk lusern och var en avsevärd 
förbättring i fråga om vinterhärdighet och an
passning till mellansvenska odlingsförhållan
den. Eftersom angrepp av stjälknematod ofta 
medförde skada i lusernbestånden, gjordes 
urval av nematoclresistenta plantor med sam
ma metod som tillämpats i klöverförädlingen. 
Resultat av detta arbete blev sorten Netun, 
som marknadsfördes 1974. 

På 1940-talet introducerades en fransk lu
sernsort med namnet du Puits. Denna repre
senterade en ny luserntyp, mer frodvuxen 
och högre avkastande än tidigare hos oss 
odlade sorter, men den hade otillfredsställan
de härdighet. Den togs upp som basmaterial 
i förädlingsprogrammen, och i mitten av 1950-
talet marknadsfördes från Weibullsholm sor
ten Alfa, en markerad härdighetsförbättring 



av du Puits. 1969 kom sorten Alfa II, vilken 
erhållits genom nematodurval ur Alfa, som 
därigenom fått väsentligt förbättrad odlings
säkerhet. 

Vid Ultunafilialen genomfördes under 1960-
talet en omfattande studie för att undersöka 
möjligheterna att genom korsning mellan oli
ka lusernarter åstadkomma nya värdefulla 
egenskapskombinationer (Bingefors & Quit
tenbaum, 1972). Många intressanta resultat 
erhölls. Av praktiskt värde blev en korsnings
population mellan Medicago sativa och M. 
coerulea. Efter en återkorsning med du Puits 
erhölls sorten Lesina, som förenade en myck
et hög avkastning med en vinterhärdighet, 
som var nästan i klass med den hos Tuna och 
Netun. Den marknadsfördes 1983. 

På 1950-talet fick lusernodlingen ett upp
sving till följd av en ökad användning av lu
sernmjöl i utfodringen. Speciellt inom områ
den runt lusernmjölsfabrikerna bedrevs en 
mycket intensiv lusernodling. Detta hade till 
följd att förekomsten av vissa sjukdoms para
siter ökade. Speciellt allvarliga blev angrepp 
avvissnesjuka förorsakad av Verticillium albo
atrum, som genom starka angrepp i de äldre 
vallarna helt kunde tillintetgöra skörden. Vid 
Svalöf genomfördes en omfattande studie rö
rande parasiten och möjligheterna att finna 
resistent material. Man fann en varierande 
resistensgrad mellan olika plantor, och kunde 
konstatera att i de vanligen odlade sorterna 
förekom till synes helt resistenta plantor, men 
frekvensen av dem var ytterst låg. En effektiv 
testmetod utarbetades, genom vilken man 
kunde fastställa resistensen hos unga plantor 
(Panton, 1965, 1967). Resistensens genetiska 
bakgrund visade sig vara komplicerad, och 
även om man redan efter ett par generatio
ners strikt urval kunde skönja en klar ökning 
av frekvensen resistenta plantor, krävdes ett 
stort antal generationer innan populationens 
resistens kunde betraktas som fullständig. 
Urval gjorda på Weibullsholm resulterade 
1969 i sorten Vertus med god nematod- och 
vissnesjukeresistens Lundin &Jönsson, 1975). 
Sorten är godkänd för odling i flera länder i 
Europa.Vid Svalöf resulterade arbetet 1974 i 
sorten Sverre (Julen, 1980). Denna sort hade 

sju generationers urval med omväxlande 
självbefruktning och parkorsning bakom sig. 
Avkastningsförmågan var hög, i första årsval
len ett par procents överlägsenhet gentemot 
Alfa Il. Sjukdomsresistensen gjorde att denna 
överlägsenhet i fjärde årets vall steg till 35 
procent. Vid odling i Mellansverige, där viss
nesjukan inte förekommer, kunde Sverre inte 
mäta sig med Lesina i fråga om vare sig av
kastning eller vinterhärdighet. Intensivt urval 
för resistens mot nematod och vissnesjuka 
startades i Lesina och resulterade 1984 i sor
ten Julus, som har den högsta avkastningen 
av samtliga svenska sorter parad med myck
et god resistens mot både nematoder och 
vissnesjuka, men som inte fullt når upp till 
Lesinas vinterhärdighet. 

Man har sålunda lyckats framställa lusern
sorter, väl anpassade för odlings betingelser
na i de delar av landet där lusern odlas. Både 
avkastningsförmågan och odlingssäkerheten 
vad anbelangar sjukdomsresistens och vin
terhärdighet har i hög grad förbättrats. Samt
liga svenska lusernsorter lider emellertid allt
jämt av den svagheten att de ej kan fröodlas 
i Sverige. Vid Svalöf har man ända sedan lu
sernföräcllingen började genomfört omfattan
de undersökningar rörande lusernens frösätt
ning och sökt att på olika sätt framställa ett 
material, som även i detta avseende är anpas
sat till här rådande klimatförhållanden (Witte, 
1921; Julen, 1956, 1967). Man har lyckats få 
enskilda individer och även populationer 
med väsentligt förbättrad frösättning, men 
det har dock ännu ej varit möjligt att förena 
tillfredsställande fröskörd med övriga goda 
odlingsegenskaper. Alltjämt är man därför 
tvungen att framställa fröet av dessa svenska 
sorter genom fröodling i sydligare länder med 
varmare sommarklimat. 

Förädling av vallgräs 
Då vallväxterna upptogs på förädlingspro
grammet omfattade detta i fråga om vallgräs 
i första hand slåttergräsen timotej, hundäxing 
och ängssvingel. Då senare betesgräsen in
togs på programmet kom det att omfatta ock
så ängsgröe, rödsvingel, krypven samt eng-
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elskt och italienskt rajgräs. Till skillnad från 
vallbaljväxterna kan gräsplantorna lätt delas 
upp i klonplantor och sparas i praktiskt taget 
obegränsat antal år. Detta har gjort att medan 
baljväxtförädlingen till övervägande del har 
måst bedrivas i olika former av massurval, 
har man vid gräsförädlingen i stor utsträck
ning baserat denna på olika former av individ
urval. För samtliga gräsarter gemensamma 
förädlingsmål har varit hög avkastningsför
måga, god återväxt och i övrigt lämplig ut
vecklingsrytm samt odlingssäkerhet med 
hänsyn till vinterhärdighet och sjukdomsre
sistens. 

Timotej 
Av vallgräsen är timotejen det mest använda 
och som kulturgräs det äldsta i vårt land. Den 
har sedan gammalt vuxit vild och redan i 
1700-talets lantbrukslitteratur framhålles 
dess höga fodervärde. Från början av 1800-
talet tycks timotejodling ha förekommit gan
ska allmänt. Till följd härav uppkom väl ack
limatiserade stammar på många håll i landet. 
Eftersom timotejen icke är på långt när så 
känslig för variationer i miljön som rödklöver, 
var skillnaden mellan lokalstammar från olika 
delar av landet mycket mindre än då det gäll
de rödklöverstammar. Detta väl anpassade 
inhemska material har varit ett värdefullt ut
gångsmaterial för växtförädlingen. De första 
årens förädlingsarbete bestod av provning av 
dessa lokalstammar samt urval inom dem. 
Den första sorten var Svalöfs Primus, som 
marknadsfördes 1914. Två år senare kom 
Weibulls Freja. 

För att åstadkomma ett säkrare urval och 
enhetligare sorter utarbetades en urvalsme
tod enligt vilken varje ny sort baserades på en 
enda utvald planta (Witte, 1915). 

Detta innebar självbefruktning i första ge
nerationen och sedan syskonbefruktning, vil
ket inskränkte användbart förädlingsmaterial 
till plantor som hade god självfertilitet och 
inte led av inavelsdepression i kommande ge
nerationer. Trots denna begränsning var me
toden framgångsrik. Svalöfs Gloria, mark
nadsförd 1921, framställdes på detta sätt. Vid 
urvalet tog man inte enbart hänsyn till avkast-
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ningsförmågan utan också till resistensen 
mot grä<;rost (Puccinia graminis). Gloria visa
de sig vara höggradigt resistent, vilket bidrog 
till sortens överlägsenhet gentemot de tidiga
re odlade sorterna. På liknande sätt tillkom 
1929 Bore från Utsädesföreningens Värm
landsfilial och 1933 Weibulls Kämpe Il. Vid 
Hammenhög tillämpades ett mera konventio
nellt planturval vilket resulterade i Vanadis, 
en sort med medelmåttig första skörd men 
osedvanligt god återväxt, en egenskap som 
sedermera skulle visa sig vara mycket värde
full då flerskördesystemet blev vanligt inom 
vallodlingen. 

De goda resultat som på detta vis erhållits 
väckte intresset för att studera möjligheterna 
att i praktiskt förädlingsarbete utnyttja en 
mer långtgående inavel. 1926 startade Wittes 
efterträdare N. Sylven (1929) en omfattande 
studie för att bl a utröna, om man genom en 
under flera generationer upprepad självbe
fruktning av självvitala plantor kunde få fram 
odlingsvärda stammar. En sammanställning 
av materialet efter fyra generationers inavel 
(Julen, 1942) visade bland annat, att vissa ti-

Figur 3. Timotejplantering med isolering för stu
dier av självfertiliteten, 1938. 



motejplantor väl tålde inaveln och att i några 
fall fjärde inavelsgenerationen gav högre av
kastning än ursprungsplantan och även i an
dra avseende hade goda odlingsegenskaper. 
Även om man sålunda på denna väg borde 
kunna få fram värdefulla sorter, var frekven
sen dylika plantor mycket låg, och det kräv
des stora förädlingsmaterial och ett mycket 
arbetskrävande studium för att nå önskat re
sultat. En viss inavel följd av olika former av 
kombinationsförädling synes därför vara en 
effektivare förädlingsväg. 

l det mycket omfattande inavelsmateria let 
utvaldes en planta, som ännu efter flera gene
rationers inavel fortfarande hade höggradig 
självfertilitet och vars avkomma inte visade 
nämnvärda tecken på inavelsdepression. Den
na planta blev moderplanta till en sort, som 
marknadsfördes 1946 under namnet Omnia. 
Trots skånskt ursprung visade Omnia, som 
hade mycket hög avkastning, en utomordent
lig anpassning till varierande miljöförhållan
den och överträffade i fråga om avkastning 
och vinterhärdighet samtliga marknadssorter 
från Skåne och upp till mellersta Norrland. 
Längre norrut sviktade emellertid odlings
säkerheten, inte på grund av bristande vinter
härdighet utan till följd av mottaglighet för de 
där vanliga utvintringssvamparna. 

En genomgående svaghet hos timotejen 
var en långsam och förhållandevis svag åter
växt. Då vallarna började skördas tidigare och 
då två- och treskördesystem för hö och ensi
lageframställning blev dominerande i svensk 
vallodling, blev denna svaghet allt mer fram
trädande. Ett viktigt förädlingsmål blev därför 
att utveckla timotejtyper, som med bibehål
len hög första skörd förenade en snabb och 
riklig återväxt. Detta innebar en radikal för
ändring av timotejens utvecklingsrytm, och 
även om man fann en viss variation mellan 
enskilda plantor i fråga om återväxtförmågan 
har det krävts många generationer av urval 
och kombinationsförädling, innan ett tillfreds
ställande förädlingsmaterial kunnat erhållas. 
1985 kunde emellertid sorten Alexander god
kännas för sortlistan. Den har hög allmän av
kastningsförmåga och har en avsevärt bättre 
återväxt än tidigare förekommande sorter. Då 

den dessutom har tillräcklig härdighet för 
odling i hela landet har den snabbt fått stor 
spridning. Även vid Weibullsholm har man 
arbetat med samma problem, och 1990 god
kändes Weibulls Carola, en syntetisk sort ba
serad på nio inavlade kloner. Den har samma 
avkastningsprofil som Alexander. 

Under norrländska förhållanden ställs 
höga krav på vinterhärdigheten och speciellt 
resistens mot ett flertal olika utvintrings
svampar, främst Sclerotinia borealis och Typ
huta graminum som i denna del av landet ofta 
förorsakar allvarliga skador på gräsbestån
den. Vid Utsädesföreningens filial i Luleå be
drev A. Ulander tidigt ett intensivt urvalsarbe
te på insamlat material från övre Norrland. 
Som ett resultat av detta arbete kunde man 
1929 marknadsföra sorten Bottnia. Urval 
inom Bottnia enligt Wittes metod ledde till att 
en ny högre avkastande sort, Bottnia Il, kun
de marknadsföras 1955. Dessa Bottniasorter 
har helt dominerat timotejodlingen i övre och 
mellersta Norrland, men trots sin vinterhärdig
het har de ej varit odlingsvärda längre söder
ut på grund av senhet och mycket svag åter
växt. En vidgning av basmaterial genom in
korsning av finskt material följt av förnyat 
urval i övre Norrland har givit upphov till sor
ten Saga med avsevärt förbättrad avkastning. 
Urval i liknande korsningsmaterial mellan 
Bottnia Il och finskt material genomfört vid 
Västernorrlandsfilialen ledde till sorten Jona
tan. Den utgör ett klart framsteg gentemot de 
föregående norrlandssorterna genom att den 
förenar dessas goda egenskaper med en be
tydligt förbättrad återväxtförmåga. 

Hundäxing 
Även om hundäxingen omnämnes i den 
svenska jordbrukslitteraturen redan på 1700-
talet och den förekommer vild i hela landet 
ända upp till mellersta Norrland, torde någon 
nämnvärd odling av den inte ha förekommit i 
Sverige förrän på 1890-talet. Omkring sekel
skiftet fick den emellertid stor utbredning 
framför allt i landets sydliga delar som en all
män inblandning i slåttervallarna. Den har 
mycket snabb vårutveckling, har hög avkast
ningsförmåga och en mycket snabb och riklig 
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Figur 4. Dr Hemfrid Witte mellan en bredbladig och en smalbladig hundäxing
avkomma 1909. 

återväxt. Eftersom hundäxingen i allmänhet 
odlades i vallar i blandning med rödklöver 
var den snabba utvecklingen en nackdel. 
Dess tidiga stråskjutning gjorde att den blev 
grov med minskat näringsvärde till följd, långt 
innan rödklövern och övriga i vallblandning
en ingående arter nått normalt skördestadi
um. Redan från början blev därför det vikti
gaste målet för hundäxingförädlingen att 
framställa blad rika och högavkastande sorter 
med senare stråskjutning än de då allmänt 
använda danska sorterna. Eftersom inga 
svenska lokalstammar förekom, blev insamlat 
vildmaterial och importerade sorter från Dan
mark och Mellaneuropa utgångsmaterial vid 
förädlingen. Man fann betydande variation i 
fråga om tidighet och urval resulterade i en 
följd av sorter. 

I början bestod förädlingen i enkla massur
val och den första sorten Svalöfs Skandia, 
som salufördes 1914, var klart senare än be
fintliga sorter. Snart övergick man till de inten
siva urvalsmetoderna som användes inom 
timotejförädlingen och 1931 kom Skandia Il, 
med förbättrad avkastning. Den följdes ett 
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par år senare av Brage, med lika hög avkast
ning men senare stråskjutning. En liknande 
sortutveckling gjordes vid Weibullsholm med 
Weibulls hundäxing marknadsförd 1916, följd 
av Minerva I och Il samt Tardus I och Il. Den 
sista, ett planturval ur Skandia, marknadsför
des 1937 och var i fråga om såväl avkastning 
som senhet likvärdig med Brage. Vid Ham
menhög hade förädlingsarbetet resulterat i 
sorten Gullåker som kom på marknaden sam
tidigt som Brage och Tardus Il. Sorten gav 
mycket hög avkastning men hade mycket ti
dig stråskjutning. Ansträngningarna att få 
fram ännu senare men minst lika högavkas
tande sorter fortsattes och 1956 kom Svalöfs 
Frode, som hade mycket hög avkastning, stor 
bladrikedom och en stråskjutning, som var 4 
dagar senare än hos de båda föregående sor
terna. Med Svalöfs Frode hade man fått en 
sort som i utvecklingsrytm tämligen väl stäm
de överens med rödklöver. 

Under senare tid, då två- och treskördesys
temet med artificiell hötorkning och ensilage
beredning blivit allt vanligare, hade intresset 
för odling av hundäxing i renbestånd upp-



Figur 5. Långdags- och kortdagstyp av ängssvingel. T h. sydsvensk sort med normal stråskjutning, i 
mitten Bottnia med obetydlig stråslijutnirig och t. v. Bottnia efterodlad i Svalöv med ökad stråskjut
ningsförmåga. 

kommit. Av en sort lämpad för detta ändamål 
krävs riklig avkastning, jämnt fördelad över 
hela vegetationstiden. Det skulle visa sig ta 
lång tid att få fram en ny sort som i dessa av
seenden överträffade Frode, men 1982 fördes 
från Svalöf fram sorten Loke, som hade sam
ma goda odlingsegenskaper som Frode men 
dessutom en betydligt rikligare eftersommar
tillväxt. Året innan marknadsfördes Weibulls 
Dactus. Denna sort hade erhållits genom ur
val av ett antal inavlade plantor ur ett kors
ningsmaterial mellan Frode och insamlade 
plantor från Kall i Jämtland. Sorten ger hög 
avkastning i första skörd, men ger sämre åter
växt än Loke. Å andra sidan har den bättre 
vinterhärdighet och är därför mer lämpad än 
denna för odling i Svealand. 

Ängssvingel 
I vårt land förekommer ängssvingel allmänt i 
vilt tillstånd upp till Västernorrland. Även i 
Lappland förekommer den, dock mera säll
synt. Trots detta och trots att den var ett van
ligt gräs i naturliga ängsmarker, togs den inte 
i allmän odling förrän på 1900-talet. Den vann 

först insteg i sydligaste Sverige, antagligen till 
följd av inflytande från Danmark, där ängs
svingeln vid denna tidpunkt fick allt större 
utbredning. Då ingen fröodling av ängssving
el förekom i vårt land innan den togs upp på 
förädlingsprogrammet, fanns inga lokalstam
mar som kunde användas som utgångsmate
rial, utan förädlarna var helt hänvisade till 
insamlat vildmaterial och importerade od
lingsmaterial. Det importerade materialet 
hade genomgående allt för tidig vippskjutning 
för att med fördel kunna odlas i blandning 
med rödklöver och timotej. Då förädlingsar
betet startade uppsatte man därför som mål 
att framställa sorter som med hög avkastning 
och stor bladrikedom förenade sen stråskjut
ning och riklig återväxt. För urvalet tillämpa
de man samma metoder som i fråga om övri
ga gräsarter. 

Den första sorten, som kom på marknaden 
1917, var Svalöfs Sena ängssvingel. Den här
stammar från ett i Västergötland insamlat 
vildmaterial. Sorten karakteriseras av myck
et riklig bladmassa, långsam utveckling på 
våren, sen vippskjutning och riklig återväxt. 
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Den hade också god resistens mot rost. Den
na sort, som visade sig ha mycket god vinter
härdighet och god anpassning till olika miljö
er, gav hög och säker skörd i alla delar av lan
det och måste betecknas som ett verkligt 
lyckokast. Trots alla konkurrerande sorter, 
som förekommit på marknaden, och trots för
ädlarnas alla ansträngningar att få fram en 
överlägsen sort, står Svalöfs Sena ännu åttio 
år efter den första marknadsföringen kvar 
som en stark sort på den svenska sortlistan. 

Nya sorter för södra Sverige kom ganska 
snabbt. Från Svalöf kom Svalöfs Tidiga ängs
svingel 1922. Från Weibulls kom först Wei
bulls renodlade 1918, som 1927 ersattes av 
Mimer. Från Hammenhög kom 1937 Original 
Hammenhög, som redan 1942 utbyttes mot 
Fepra. Alla dessa sorter var högavkastande i 
södra Sverige, men med tidigare stråskjutning 
och sämre återväxt än Svalöfs Sena. De var 
också mindre lämpade än denna för odling i 
Mellansverige och Norrland. Någon ny sort 
för södra Sverige har sedan inte kommit fram 
förrän 1991 då Weibulls Minna godkändes för 
rikssortlistan. Denna sort, som har snabb 
vårutveckling, ger högre avkastning och bätt
re återväxt än Svalöfs Sena i södra Sverige. 
Bristande vinterhärdighet begränsar dock 
dess odlingsområde till Götaland. 

Vid Utsädesföreningens filial i Luleå fram
ställdes på basis av insamlat vildmaterial från 
övre Norrland sorten Bottnia, som marknads
fördes 1931. Denna sort gav mycket hög av
kastning i norra Sverige och var där överläg
sen alla sydsvenska sorter främst beroende 
på höggradig resistens mot utvintringssvam
par. Sorten var emellertid mycket dagslängds
känslig och vid odling i Syd-och Mellansveri
ge blev dess utveckling mycket sen, och vipp
skjutningen kunde nästan helt utebli. Sortens 
odlingsområde begränsades därför till övre 
Norrland, och fröproduktion kunde endast 
ske inom detta område, vilket förorsakade 
svårigheter med fröförsörjningen. Enstaka 
plantor var emellertid dagslängdsneutrala 
och utvecklade vippor även under sydsven
ska förhållanden. Frö från sådana plantor till
varatogs och förökades. Detta sydsvenska 
urval - "Bottnia-Svalöf" - gav i jämförande för-
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sök i Luleå lika hög avkastning som original
formen av Bottnia och överträffade den kraf
tigt vid alla sydligare försöksplatser (Julen & 
Halling, 1953). I ett parallellurval till Bottnia 
utvaldes dylika dagslängdsneutrala plantor. 
Detta urval ledde till Bottnia II, som kom på 
marknaden 1956. I denna hade man lyckats 
eliminera dagslängdskänsligheten men hade 
dock vidmakthållit sortens odlingsvärde i lan
dets nordliga delar. Bottnia Il blev under 
många år den dominerande Norrlandssorten. 
1971 kom en ny norrlandssort, denna gång 
från Västernorrlandsfilialen. Urval ur insam
lat vildmaterial från Nord- Tröndelag i Norge 
resulterade i sorten Boris. Denna var med 
hänsyn till såväl avkastningsförmåga som 
odlingssäkerhet väl så bra som Bottnia Il 
inom de nordliga områdena men hade myck
et större odlingsområde och kunde konkurre
ra med de sydsvenska sorterna ända nere i 
Svealand. 1989 kom en ny sort, Kasper, också 
den från Västernorrlandsfilialen. Den är ett 
urval ur en samkorsning mellan Boris och 
Bottnia Il, med inslag av polskt material. Den 
är höggradigt resistent mot utvintringssvam
par, ger högre avkastning än Boris i hela Norr
land och ger högre avkastning än Svalöfs Sena 
i Svealand. 

Rajgräs 
I Danmark och Mellaneuropa utgör engelskt 
rajgräs (Lolium perenne) ett betydande inslag 
i både slåtter- och betesvall. I svensk vallocl
ling förekommer arten däremot i begränsad 
omfattning, framför allt beroende på dess 
bristande vinterhärdighet. Den inkluderades 
dock tidigt i förädlingsprogrammet i avsikt att 
åstadkomma ökad vinterhärdighet. Insamlat 
vildmaterial utnyttjades som utgångsmateri
al, och redan 1917 marknadsfördes Viktoria
rajgräset som skiljde sig från importerade 
sorter genom senare utveckling och starkt 
förbättrad härclighet, tillfredsställande vid 
odling i södra Sverige, dock alltjämt otillräck
lig för odling längre norrut. Från Weibulls kom 
på 1950-talet Viris, en slåttertyp med god åter
växt som i härdighetsavseende var likvärdig 
med Viktoria. I Valinge i Sörmland odlades nå
got som kunde betecknas som en lokalstam, 



som hade god vinterhärdighet. Avkastningen 
som slåttergräs var emellertid låg, och stam
men var mycket mottaglig för rost. Korsning 
mellan Viktoria och Valinge följt av upprepat 
urval av högavkastande, vinterhärdiga och 
rostresistenta plantor ledde fram till Svalöfs 
Viva, marknadsförd 1962, som gav högre av
kastning än Viktoria och hade en vinterhär
dighet fullt tillräcklig för odling i hela Göta
land. Genom fortsatta urval i samma kors
ningsmaterial erhölls ytterligare förbättrad 
vinterhärdighet, och med den 1985 mark
nadsförda sorten Svea kunde odlingsområdet 
omfatta även Svealand. 

Härmed hade goda framsteg gjorts i fråga 
om vinterhärdighet och rostresistens. För att 
ytterligare förbättra avkastningsförmågan 
gjordes urval i högavkastande material infört 
från Nya Zeeland. Detta resulterade i sorten 
Gunne, som kom på marknaden 1985. Den 
gav avsevärt högre första skörd än befintliga 
sorter men hade inte lika god vinterhärdighet 
som Svea. Försök har gjorts att ytterligare öka 
avkastningsförmågan med hjälp av tetraploida 
sorter, och 1991 kom Helmer, den första svens
ka sorten av denna typ. Dess totalavka5tning 
är högre än Gunnes, med framför allt ökad 
återväxt, och den är därför bättre lämpad för 
intensiv vallodling med treskördesystem. 

Italienskt rajgräs (Lolium multiflorum) har 
i begränsad omfattning använts i ettårig vall. 
Förädlingsarbete huvudsakligen genom urval 
i importerade danska sorter har resulterat i 
Weibulls Renodlade, som kom 1916. Den er
sattes 1928 av Imperial. Från Svalöf marknads
fördes sorten Svita 1974. Den hade högre av
kastning och bättre härdighet än tidigare till
gängliga sorter. Under senare år har man hu
vudsakligen ägnat sig åt utveckling av tetra
ploida sorter, och den första svenska sorten 
av denna typ var Fredrik, som infördes på 
rikssortlistan 1987. Den är högavkastande, 
speciellt i första skörden, och mer motstånds
kraftig mot snömögel än de diploida sorterna. 
På ett flertal ställen utomlands har man fått 

goda resultat med "hybridrajgräs" - korsning
ar mellan engelskt och italienskt rajgräs. På 
senare år har man också inom svensk växtför
ädling framställt sådana hybrider i både di-

ploid och tetraploid form, och 1987 godkän
des den vid Weibullsholm framstäJlda tetra
ploida sorten Lorry. Sorten har den fördelen 
framför andra rajgrässorter, att den i blandbe
stånd konkurrerar mindre hårt med övriga 
arter under första året men finns kvar och ut
vecklar sig väl i andra och tredje årets vallar. 

Under senare år har det blivit ett allt mer 
ökat intresse för Westerwoldiskt rajgräs (Lo
lium multiflorum var. Westerwoldicum), en ett
årig form av italienskt rajgräs. Den används 
som ettårig foderväxt och som skyddssäd vid 
insådd av vall. Den har snabb utveckling och 
kan redan insåningsåret skördas upprepade 
gånger till foder, men den övervintrar inte. 
Även inom svensk växtförädling har man ar
betat med denna art, men någon svensk sort 
har ännu inte marknadsförts, utan hittills har 
tillgängliga mellaneuropeiska sorter utnytt
jats. 

Rajsvingel 
Är en nyhet inom svensk gräsodling. Det är 
en hybrid mellan ängssvingel och italienskt 
rajgräs. Den är högvuxen och ger högre av
kastning än både ängssvingel och rajgräs. Hit
tills tillgängliga importerade sorter har haft 
en härdighet närmast jämförbar med rajgräs. 
Svenskt förädlingsmaterial är under pröv
ning, men man har ännu inte fått fram någon 
svensk sort. 

Foderlosta 
Detta gräs är högvuxet och har underjordiska 
utlöpare. Det är mycket torkresistent men tål 
å andra sidan högt grundvattenstånd och 
t o m tidvisa översvämningar. Som fodergräs 
har det visat sig värdefullt framför allt i bland
ning med lusern i mångåriga vallar. Hittills har 
det inte odlats i nämnvärd omfattning men på 
grund av sina värdefulla egenskaper har det 
tilldragit sig visst intresse inom förädlings
verksamheten. Som basmaterial har man ut
nyttjat insamlat viltmaterial och lokalt mate
rial från Tornby i Östergötland. En orsak till 
den begränsade användningen av foderlostan 
är fröets utformning. Det är relativt stort och 
platt samt omgivet av ett stort skärmfjäll, som 
gör det mycket svårhanterligt i skörde- och 
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rensmaskiner och omöjligt att maskinså i 
blandning med de små lusern- och klöverfrö
na. En viktig förädlingsuppgift blev därför att 
söka utveckla typer med kortare och tjocka
re frö. Den första sorten på marknaden var 
Prior, som kom 1952. Den hade erhållits ge
nom urval ur ett handelsparti från Tornby. 
Den gav en något högre skörd än detta men 
var framför allt mycket enhetligare. Fyra år 
senare kom Frigga som gav samma avkast
ning som Prior men hade en avsevärt mycket 
bättre frökvalitet. Det rekommenderades 
dock att inte blanda in fröet i vallfröblancl
ningen utan att så det separat eller inblandat 
i skyddssäden. Ytterligare förbättring i fråga 
om avkastningen kännetecknade Svaja, som 
godkändes för rikssortlistan 1976. 

Ängsgröe 
Av de utpräglade betesgräsen är det framför 
allt ängsgröe och i viss mån rödsvingel som 
varit föremål för förädling. Ängsgröen är utan 
tvekan det viktigaste gräset i våra betesmar
ker. Den har ett mycket rikligt utlöpande rot
system och bildar en tät matta, som väl tål 
djurens tramp och betning. Den var en bety
dande art i de naturliga betesmarkerna och 
förekommer även i övrigt allmänt över hela 
landet. Dr G. Nilsson-Leissner gjorde vid Sva
löf omfattande insamlingar av detta till vårt 
klimat väl anpassade material. Ängsgröen är 
apomiktisk, d v s den bildar frö utan föregåen
de befruktning. Detta gör att alla avkommor 
efter en planta är genetiskt lika moderplantan 
och alltså också inbördes lika. Observation av 
enskilda plantors egenskaper samt plantvis 
förökning av de till synes bästa ger upphov till 
fullständigt enhetliga sorter. På så sätt utveck
lades Svalöfs Skandia I, Skandia Il och Fylking, 
Weibulls Primo och Hammenhögs Gulllåker, 
samtliga marknadsförda i slutet av 1930-talet. 
Skandia Il, Primo och Gullåker var varandra 
mycket lika, med snabb och riklig utveckling 
på våren och försommaren, medan Fylking 
var sen på våren men överlägsen de övriga på 
sensommaren och hösten. En nackdel med 
dessa sorter var svag frösättning, vilket gjor
de det svårt med fröförsörjningen. Den 1955 
marknadsförda Svalöfssorten Atlas var speci-
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elit utvald för sin goda frösättning. Den var 
baserad på en planta insamlad i Pite skärgård. 
I fråga om utvecklingsrytm var den närmast 
lik Skandia Il men gav ännu högre våravkast
ning. Den utvecklade emellertid rikligt med 
långa och kraftiga strån och gav mycket hög
re fröskörd än de tidigare förekommande sor
terna. 

Under de senaste årtiondena inriktades 
ängsgröeförädlingen främst på utveckling av 
sorter lämpade för grönytor. Den första sor
ten inom detta program var Svalöfs Sobra 
som infördes på rikssortlistan 1968. 1970 kom 
Harnrnenhögs Golf. 1975 marknadsfördes Sva
löfs Sving ur material från övre Norrland, 
mycket härdig och väl anpassad för norrländ
ska förhållanden och god frösättning. Den följ
des 1982 av Amason med hög skottäthet och 
god tolerans mot torka och slitage. Man har 
testat dessa sorters användbarhet också för 
bete och har hittills kunnat konstatera att 
Sobra är mycket betestålig och har hög av
kastning i hela landet. 1989 godkändes elen 
för rikssortlistan även som betesgräs. 

Ängsgröens apomixi gör att man vid urva
let omedelbart får en enhetlig sort, som bibe
håller sina egenskaper oförändrade genera
tion efter generation. Å andra sidan är föräd
laren i sitt arbete begränsad till de genkombi
nationer, som finns i det tillgängliga utgångs
materialet, och kan inte genom korsning sam
manföra önskvärda egenskaper från olika sor
ter. 1950 startades i Svalöf en omfattande un
dersökning för att klarlägga möjligheterna att 
öka variationen genom inducerande mutatio
ner. Efter bestrålning av frö med röntgen eller 
neutroner fann man enstaka muterade plan
tor. Viktigare var emellertid, att bestrålningen 
brutit ner apomixin hos många plantor, och 
att dessa övergått till sexuell fröbildning. Efter 
några generationer klöv avkomman i apomik
tiska och sexuella plantor. Detta gav möjlighe
ter att genomföra önskade korsningar mellan 
olika plantor och sedan i avkomman återfå 
apomiktisk fröbildning. (Julen & Åkerberg, 
1986.) På detta sätt framställdes ett material 
med mycket stora variationer med hänsyn till 
olika egenskaper. Ett stort antal plantor, som 
bedömdes kunna vara lämpliga för bete eller 



för grönyteändamål, utvaldes. Några nya fär
digprovade sorter har dock ännu ej framkom
mit ur detta material. 

Övriga betesgräs 
Då betesförädlingen började insamlades ett 
stort antal arter som förekom i de naturliga 
ängsmarkerna. Endast rödsvingel och sen
gröe blev dock föremål för fortsatta urval 
som resulterade i marknadsförda sorter. Röd
svingel är ett slitstarkt gräs med god tork
resistens. Vid urvalet strävade man efter star
kast möjliga utlöpningsförmåga. Ett antal sor
ter marknadsfördes under 1930-talet, nämli
gen Svalöfs Renodlade och Viking från Svalöf, 
Weibulls Reptans samt Rex från Fiskeby. Vi
king och Reptans är båda av en starkt utlö
pande typ med god mattbildningsförmåga. Av 
samma typ var också Hammenhögs Rubin, 
som marknadsfördes 1950. Sengröe är tork
känslig och lämpar sig endast för fuktiga lä
gen. Två sorter har marknadsförts, Original 
Hammenhög 1926 och Svalöfs Primus 1943. 
Förädlingen av sengröe har numera upphört. 

Pågående och framtida arbeten 
inom vallväxtförädlingen. 
De nu tillgängliga svenska sorterna av vallväx
ter tillgodoser högt ställda krav på avkast
ningsförmåga och odlingssäkerhet. Föräd
lingsarbetet fortsätter för att ytterligare för
bättra sortmaterialet i dessa avseenden och 
för att anpassa det till det moderna jordbru
kets intensiva valJodling med flerskördesys
tem. En ökning av den absoluta avkastnings
förmågan eftersträvas genom inkorsning och 
importerade högavkastande sorter samt ge
nom utveckling av nya syntetiska sorter base
rade på inavlade linjer, som samkorsas för 
utnyttjande av heterosiseffekter. Ett intensi
fierat arbete med tetraploida former av de 
lågkromosomiga arterna kan också leda till 
höjd avkastningsförmåga, liksom artkorsning
ar, där korsning mellan ängssvingel och raj
gräs - rajsvingel - utgör ett lovande exempel. 

I fråga om odlingssäkerhet är ytterligare 
förbättrad sjukdomsresistens av betydelse. 
Klöverarternas resistens mot nematoder och 

klöverröta har i hög grad förbättrats, men klö
vervallarna drabbas ofta av allvarliga an
grepp av allmän rotröta förorsakad av en se
rie svamparter av släktena Fusarium, Phoma 
och Cylindrocarpon. Mångåriga studier har 
visat varierande resistensgrad mot dessa an
grepp, och en effektiv selektionsteknik har 
utarbetats (Andersson & Kristiansson, 1989), 
varför möjligheter föreligger att utveckla resi
stenta sorter. Också på grässidan förekom
mer bristande resistens mot svamparter av 
släktena Cladisporium, Drechlera och Pucci· 
nia, och arbete pågår för att få fram mot
ståndskraftiga sorter. 

Undersökningar om möjligheterna att för
ädlingsvägen höja fodervärdet hos vallväxter
na har pågått under lång tid. Det är ett kompli
cerat problem. Man har kunnat konstatera att 
det hos olika arter föreligger relativt stor va
riation i fråga om både smältbarhet och pro
teinhalt, och att nedärvningen är förhållande
vis enkel (Julen & Mårtensson, 1974). Med 
den kemiska analysteknik, som nu står till för
fogande, ges goda möjligheter till ett effektivt 
massurval. Med det moderna jordbrukets 
optimala skördeteknik ökar också intresset 
för höjd foderkvalitet, varför en förädlings
mässig förbättring av denna är aktuell. 
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Olje- och spånadsväxter 
JanMeyer 

Odlingens utveckling i Sverige 
Lin har odlats i Sverige under mycket lång tid 
som textil råvara. Ur det fettrika fröet pressa
des olja för bl a färgproduktion. Odlingen av 
oljeväxter förekom i liten skala under 1800-
talet med en begränsad vallmoodling i början 
av århundradet. Höstraps odlades under pe
rioden 1860-1880 framför allt för produktion 
av rovolja för belysning. Förutom en kort åter
komst under första världskriget förekom ing
en oljeväxtodling förrän 1940. I slutet av 1930-
talet hade vi en överproduktion av brödsäd i 
Sverige. För att försöka minska detta över
skott föreslogs att man skulle försöka odla 
oljeväxter inom landet. Intresset härför skärp
tes genom risken för krig och avspärrning, 
och 1938 års riksdag beslöt om satsningar på 
odling, forskning och förädling av olje- och 
spånadsväxter. Från en areal om 370 ha 1940 
utvecklades oljeväxtodlingen snabbt för att 
redan 1944 omfatta 44 415 ha och för att nå 
sin hittills största areal 1951 på 176 000 ha 
(Andersson & Granhall, 1954). Efter en ned
gång under 1950-och 1960-talen ökade odling
en åter för att under 1980-talet stabilisera sig 
kring 165 000 ha. Därefter har odlingen åter 
minskat till att 1995 omfatta 106 000 ha raps 
och rybs samt ca 4 500 ha oljelin. 

Växtslagen 
En lång rad olika arter har odlats i Sverige 
genom åren. Samtidigt har mer eller mindre 
omfattande förädlingsinsatser gjorts i höst
och vårraps, höst- och vårrybs, vitsenap, olje-

och spånadslin, vallmo, solros, sojaböna, sa
reptasenap, Crambe, oljedådra samt hampa. 
Dagens odling domineras av raps, rybs och 
oljelin. Dessutom förekommer mindre odling
ar av spånadslin, solros och vallmo. Raps, 
rybs och vitsenap är i dag de enda växtslag, 
där förädling pågår i Sverige. De övriga växt
slagen avhandlas därför kortfattat nedan. 

Vallmo, Papaver somniferum, har till och 
från odlats i Sverige. Den största odlingen, 
omfattande ca 2 800 ha, förekom under andra 
världskriget varefter den upphörde. Odlingen 
togs upp igen i början av 1970-talet. Föräd
lingsarbete fortgick emellertid och resultera
de i sorterna Sv Flora (Andersson, 1953), Sv 
Flora Il (Andersson, 1959) och Sv Indra (1967). 
Samtliga sorter var av högmorfintyp. Sedan 
Sverige undertecknat FN:s narkotikakonven
tion förbjöd Socialstyrelsen odling av hög
morfinvallmo i Sverige. Förädling för att sän
ka morfinhalten påbörjades 1972 och Sv 
Soma, med till 90 % sänkt morfinhalt, godkän
des 1977 (Nyman, 1978). Sv Soma har senare 
ersatts av Sv Libra (1990). Intresset för vallmo 
som oljeväxt baserades på att oljan hade en 
ur näringsfysiologisk synvinkel idealisk fett
syrasammansättning med mycket hög halt 
(70-75 %) av den essentiella linolsyran samt 
frihet från erukasyra. Under senare år har 
vallmo odlats i mycket liten skala för använd
ning som brödkrydda. 

Även solros, Helianthus annuus, har föräd
lats i Sverige. De tidigaste arbetena bestod i 
provning av och tidighetsurval i utländska 
sorter; under perioden 1976-1985 bedrevs 
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aktiv förädling och odlingsteknisk utveckling. 
Ökad internationell förädling framför allt med 
inriktning på tidigt mognande hybrider har 
emellertid givit sorter, som också är anpassa
de för odling i Sverige. Att framställa konkur
renskraftigt svenskt sortmaterial av solros 
skulle då kräva omfattande satsningar, varför 
förädlingsarbetet avslutades. 

Sojaböna, Glycine max, är ett av de växt
slag där intresset var stort under 1940-talet. 
Genom sin höga proteinhalt är sojabönan 
framför allt att betrakta som en livsmedels
och foderväxt. Oljehalten ligger emellertid 
vid 20 %, och den linolsyrarika oljan utvinnes. 
Betydande kvantiteter av sojaolja har import
erats och ingått som en viktig råvara vid 
svensk margarintillverkning. I och med upp
graderingen av rapsoljan under 1990-talet har 
emellertid användningen av sojaoljan mins
kat betydligt i livsmedelssammanhang. För
ädling med inriktning på tidigt mognande, 
odlingsvärda sorter påbörjades vid Fiskeby 
1935 (Halmberg, 1946, 1968). Arbetena ledde 
till framtagning av en serie sorter, varav Fiske
by V var den högst avkastande (Holm berg, 
1973). I Svalöv startade förädlingen 1938 och 
hade, när den avslutades i början på 1960-talet, 
resulterat i sorten Sv Ugra. Trots de omfattan
de förädlingsinsatserna vid Algot Holm berg & 
Söner och senare vid W Weibull AB har det 
emellertid inte varit möjligt att etablera soja
bönan som en svensk oljeväxt. 

När förädlingen av hampa, Canabis sativa, 
påbörjades 1938 fanns inget inhemskt utgångs
material att tillgå. Efter viss provning valdes 
att utnyttja mellaneuropeiska stammar som en 
kompromiss mellan högavkastande, sena 
stammar från Medelhavsområdet och tidiga, 
lågavkastande stammar från Baltikum. Efter 
omfattande urval fanns några linjer färdiga för 
uppförökning 1946. Linjerna kom dock aldrig 
till praktisk odling. Hampan var vid denna tid 
skildkönad, vilket innebar stora problem både 
avseende fiberkvalitet och från skördemekani
seringssynpunkt. Samtidigt hade tyska forska
re löst problemen med uppdragning av sam
könade stammar. Ett nytt förädlingsprogram 
påbörjades därför i Svalöv 1950, vilket resulte
rade i den samkönade sorten Sv Mona, som 
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var ett stort förädlingsframsteg (Fröier, 1956). 
Sv Mona odlades framför allt på Gotland fram 
till 1966, då det sista beredningsverket lades 
ned. 

Lin, Linum usitatissimum, är elen äldsta olje
och spånadsväxten i svensk odling. Linet od
lades i början främst som en spånadsväxt, 
men ur de fettrika fröna utvanns också olja 
för färgändamål. Störst areal i äldre statistik 
redovisas för 1869 med ca 17 500 ha med hu
vudsaklig inriktning på spånadslin (Granhall, 
1946). De världspolitiska förvecklingarna i slu
tet av 1930-talet och därpå följande avspärr
ningar från världsmarknaden medförde en 
kraftfull satsning på odling, växtförädling och 
uppbyggnad av moderna linberedningsverk. 
Odlingsinriktningen skiftade från spånadstypen 
mot oljelin och nådde sin största omfattning 
kring 1949 med ca 4 7 000 ha oljelin och ca 4 000 
ha spånadslin (Andersson & Granhall, 1954). 
Spånadslinsodlingen motsvarade då bered
ningsverkens kapacitet. 

Spånadslin upptogs till förädling redan un
der slutet av 1910-talet, och Sylven (1925) fick 
genom urval i olika stammar fram tre olika 
sorter. Sv Blendalin härstammar från den s k 
Svalöfsstammen, medan Sv Herkuleslin och 
Sv Vitblommigt lin är urval i två ryska stam
mar. Med hög halmskörd, förbättrad stjälk
styrka och en lång ogrenad stjälk var dessa 
sorter ett klart framsteg jämfört med tidigare 
odlat material. En begränsad förädling pågick 
i Svalöv under 1920- och 1930-talen fram till 
1938, då intensiteten åter ökade. Förädlingen 
inriktades alltmer på kvalitet, och 1940 kunde 
ett laboratorium för kontroll av fibervärdet 
inrättas. Efter en brand 1943 kunde ett mo
dernt linlaboratorium invigas våren 1945 
(Granhall, 1945). Här kunde förutom mängd 
och längd hos linfibern även dess hållfasthet 
och tjocklek studeras. Ny variation skapades 
genom korsningar och pedigreemetoden an
vändes för framtagning av enhetliga sorter. 
Stor kraft lades på att kombinera god stjälk
styrka och hög fröskörd från holländskt sort
material med hög halmavkastning, god fiber
kvalitet och god sjukdomsresistens från det 
svenska materialet. De sjukdomar, som fram
för allt påverkade fiberkvaliteten och som 



bearbetades vid urvalen, var linrost (Me
lampsora lim), gråmögel (Botrytis cinerea) 
och stjälkbrott (Aureobasidium lin i, syn. Po
lyspora lim). I början av 1950-talet marknads
fördes ytterligare tre sorter - Sv Margareta, Sv 
Gerda och Sv Kristina (Zienkiewicz, 1961). 
Ökad konkurrens från utländskt sortmaterial 
medförde emellertid att sorterna inte nådde 
en hög, långvarig marknadsdominans. Föräd
lingsarbetet fortsatte fram till mitten av 1960-
talet och avslutades då även det sista linbe
redningsverket i Laholm lades ned. Ett sam
arbetsavtal upprättades med linforskningsin
stitutet i Poznan, och detta övertog det svens
ka förädlingsmaterialet. Ur detta material har 
sedan sorterna Svapo, Waza och Bryta ut
valts. En sent framtagen linje, Sv 63110, som 
utmärkes av en speciellt hög fiberkvalitet och 
därför har tilldragit sig stort intresse inom 
husbehovsodling och konsthantverk, har vid
makthållits i Svalöv. 

Oljelin började förädlas i Svalöv 1938 med 
målet att framställa högavkastande, odlings
säkra och tidiga sorter med hög oljehalt. Od
lingen expanderade snabbt, och det fanns 
stort behov av lämpligt sortmate rial. Redan 
1942 marknadsfördes Sv Renodlat oljelin och 
sorten dominerade odlingen under 1940-talet. 
Sv Valutalin marknadsfördes 1949 (Fröier, 
1949). Förutom att vara e tt framsteg i fröav
kastning hade Sv Valuta en oljehalt, som var 
1-1,5 % högre än hos andra tillgängliga sorter 
(Zienldewicz, 1961). Sv Valuta odlades fram 
till 1967. Parallellt med förädlingen i Svalöv 
bedrevs också förädling av oljelin vid Ham
menhög och W Weibull AB. Hg lndus Il mark
nadsfördes 1962 (Carlsson &Bramberg, 1968). 
WW lduna togs in på rikssortlistan 1963 och 
Sv Fasad godkändes 1966. Samtliga sorter 
hade högre råfettskörd än Sv Valuta, men od
lingsomfattningen har varit liten. Sedan mit
ten av 1960-talet har ingen linförädling bedri
vits i Sverige. Under 1990-talet har o ljelinod
lingen åter ökat, och 1996 torde omfattningen 
vara ca 7 000 ha. Odlingen är helt baserad på 
utländska sorter. 

Smärre insatser har gjorts för att genom 
växUörädling anpassa Crambe, Crambe abys
sinica, oljedådra, Camelina sativa, svartse-

nap, Brassica nigra och sareptasenap, Brassi
ca juncea, till oljeväxter för Sverige. Exempel 
på framtagna sorter i dessa växtslag är WW 
Crambe, Sv Came (1962), Hg Unica (1957) res
pektive Fiskeby senap (1944). Dessa växtslag 
har emellertid inte fått någon större s pridning 
i Sverige. 

Raps, Brassica napus, rybs, Brassica cam
pestris syn B. rapa, samt vitsenap, Sinapis 
alba, är de växtslag där växtförädling har be
drivits kontinuerligt sedan 1940. Även om 
rybs och vitsenap är helt korsbefruktande 
växtslag medan raps endast korsbefruktas till 
ca en tredjedel (Olsson, 1960 c), har de tre 
växtslagen mycket gemensamt framför allt i 
fråga om förädlingsmålen. Beskrivningen av 
förädlingsmetodik, förädlingsmål och föräd
lingsresultat nedan avser dessa tre växtslag. 

Förädlingsmetodik 
I ä ldre tiders odlingar utnyttjades olika lant
sorter eller stammar. Dessa var som regel 
mycket heterogena och kunde lätt förbättras 
genom urval. Ett tidigt exempel på detta är de 
båda höstrapssorte rna Sv Primraps och Sv 
Senraps, som båda är valda ur den s k Bör
ringestammen (Sylven, 1922). Urvalsarbetet 
bedrevs enligt pedigreemetoden. Med denna 
metod erhölls även Sv Matador ur Lembkes 
höstraps (Andersson, 1950). Rena massurval 
utnyttjades för att framställa höstrybssort
erna Sv Rapido ur den polska sorten Wilnen
s is (Andersson, 1944) och WW Stor-rybs ur 
Lembkes rybs från Tyskland (Gelin, 1950). 
Fortsatta förädlingsarbeten ha r följt likartad 
teknik även om urvalsmetodiken avsevärt 
har modifiera ts framför allt gällande de helt 
korsbefruktande växtslagen. Enskilda plantor 
analyseras för olika egenskaper eller avkom
mebedöms, innan skörden från de utvalda 
plantorna ånyo slås ihop till en ny population 
för fortsatt urval (Andersson & Olsson, 1991). 
Möjligheterna att utnyttja kontinuerligt urval 
och därmed förskjuta egenskaper i önskvärd 
riktning har studerats av Olsson (1974). Ge
nom tolv års kontinuerligt urval i vitsenap var 
det möjligt att öka antalet frö per skida från 
drygt 5 till 9, dock med reducerad tusenkorns-
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vikt som följd, samt att öka oljehalten med 7,5 
procentenheter. Ur materialet med hög olje
halt har sorten Sv Trico erhållits (Andersson, 
Jönsson &Lööf, 1970). På samma sätt har det 
varit möjligt att genom sex urvalscykler höja 
halten erukasyra från Sv Tricos 40 procent till 
55 procent (Olsson, 1984 a), vilket gett upp
hov till sorten Sv Mustang (1987). 

Det värdefullaste hjälpmedlet för att skapa 
variation i förädlingsmaterialet har varit och 
är sortkorsningar. Här förtjänar särskilt att 
framhållas korsningarna mellan höst- och 
vårformer för att höja de senares odlingsvär
de (Olsson, 1960 a). Under främst 1940-talet 
tillämpades också röntgenbestrålning av sto
ra material. Ur sådant material framkom Sv 
Primex vitsenap (Andersson, 1950) samt Sv 
Regina Il vårraps (Andersson, 1953). Huruvi
da erhållna avkastningsökningar beror på 
mutationer eller endast är en effekt av urva
let, är dock ej möjligt att visa. Mutanter, som 
påverkar fettsyrasammansättningen, har se
nare isolerats (Rakow, 1972, Röbbelen & Nit
sch, 1975). Dessa mutanter har sedan utnytt
jats vid förädling för höjd halt oljesyra och låg 
halt linolensyra. 
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Diagram 1. EffeMen av 12 års lwntinuerligt posi
tivt och negativt urval för oljehalt i vitsenap (Ols
son, 1974). 
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Artkorsningar för framställning av raps ur 
korsningar mellan rybs och kål har gjorts i 
betydande omfattning. Specifika mål med re
syntetiserad raps har varit ökad vinterhärdig
het (Olsson, 1960 b ), tidighet och dagslängds
neutralitet (Akbar, 1987) eller gulfröig raps 
(Chen, 1989). Ur det förstnämnda materialet 
kom bladen mycket vinterhärdiga höstraps
en Sv Norde (1968), som senare varit mycket 
viktig som korsningsförälder. Resyntetiserad 
raps kan också utnyttjas som en speciell gen
pool skild från annan raps vid hybridföräd
ling. Ännu vidare artkorsningar kan göras ge
nom somatisk hybridisering (Glimelius, 
1988), vilket innebär att två celler bringas att 
sammansmälta till en cell. Härigenom kan 
genetiskt material kombineras oberoende av 
art och sexuell korsbarhet och med utbyte av 
både kärn- och organell-DNA. Tekniken är 
använd i en lång rad teoretiska undersökning
ar men också i för växtförädlingen mera när
liggande projekt, såsom överföring av resis
tens mot torröta, Phoma lingam, från svart
senap, sareptasenap och abyssinsk senap till 
raps (Sjödin, 1989) samt korrektion av kloro
fylldefekter i hansteril raps (Jarl, 1988). 

Möjligheten att föra in enstaka gener från 
besläktade eller obesläktade arter har ska
pats genom utvecklande av transformations
tekniken. Härigenom kan artfrämmande DNA 
föras in i protoplaster (Ohlsson & Eriksson, 
1988) eller i olika vävnader - oftast hypokotyl 
sådan - ur vilka sedan transformerat materi
al kan isoleras genom att det är kopplat en 
markörgen till den eftertraktade genen. Gen
konstruktionen förs oftast in i växten med 
hjälp av Agrobacterium tumefaciens, en jord
bakterie. Vanligen använda markörgener ger 
resistens mot antibiotika eller herbicider, och 
vid vävnadsodling på substrat med korre
sponderande kemiska substans överlever 
endast transformerad vävnad (Schröder et 
al., 1994). Transformationstekniken kan ut
nyttjas för att förbättra och förändra sortma
terialet i en lång rad egenskaper såsom kvali
tet, resistens, vinterhärdighet m m. I Nord
amerika odlas redan sorter, som är resistenta 
mot olika herbicider eller som producerar 
laurinsyra. 



Figur 1. Haploid planta uppdragen ur pollenkorn 
i vävnadsku!tur. 

Den moderna biotekniken ger ytterligare 
möjligheter till effektivisering av förädlingen. 
Hos framför allt raps är det relativt enkelt att 
dra upp haploida plantor ur ståndar- eller 
mikrosporkultur. Genom behandling med col
chicin fördubblas kromosomantalet. Det är 
också möjligt att i fält tillvarata spontana hap
loider. Tekniken medför att recessivt nedärv
da egenskaper lättare kan identifieras, då de 
fördubblade haploiderna i princip ger upp
hov till homozygota linjer, som kan utsättas 
för ett hårt urval (Sjöclin, 1992). Linjerna kan 
antingen användas för fortsatt förädlingsar
bete eller ge direkt upphov till nya sorter. Vår
rapssorterna Sv Korall (1989) och Sv Paroll 
(1992) är fördubblade, spontana haploider. 

Svenska förädlingsföretag påbörjade i mit
ten av 1980-talet omfattande arbeten för fram
tagning av F

1
- hybrider. Utvecklingsarbetena 

har dock hittills inte lett till några egna sorter. 
Genom att utnyttja heterosiseffekten, som 
erhålles i korsningsfröet, kan betydande av
kastningsökningar förväntas. För att säker
ställa hybridfröproduktionen krävs en han
steril moderlinje samt en pollengivande fa-

derlii1je, som dessutom skall återställa han
fertiliteten i det skördade fröet. Endast fröet 
från moderlinjen skördas. Hansteriliteten kan 
vara av cytoplasmatisk eller kärngenetisk 
natur eller bygga på självinkompatibilitet 
(Gertsson, 1995). Under de senaste åren har 
några höstrapshybrider börjat säljas i Euro
pa, och för den svenska marknaden är NPZ 
Kasimir (1995) godkänd. 

De omvälvande förändringar och förbätt
ringar av kvaliteten, som odlingsmaterialet 
genomgått, har varit helt beroende av att re
levanta metoder för storskalig analys av små 
frömängder kunnat utvecklas. Troeng (1955) 
utvecklade en metod för analys av oljehalten 
i små fröprov, vilket därmed möjliggjorde 
planturval för hög oljehalt. Metoden utnyttjas 
ännu idag även om den moderniserats (Jo
hansson & Uppström, 1977). I samband med 
att förädling för låg erukasyrahalt påbörjades 
var det nödvändigt att kunna bestämma fett
syrasammansättningen. Appelqvist (1968) 
samt Johansson och Uppström (1978) ut
vecklade för förädlingen relevanta metoder. 
Initialt användes papperskromatografi vid 
bortsorteringen av erukasyrahaltigt material. 
För fullständig fettsyrasammansättning krävs 
emellertid gaskromatografisk analys. Utveck
landet av hjärtbladstekniken (Downey & Har
vey, 1963) effektiviserade urvalsarbetet ytter
ligare (Fig. 2). Metod för analys av glukosino
lathalt utvecklades av Appelqvist och Josefs
son (1967) . Metoden är senare vidareutveck
lad för analys av material med låga glukosino
lathalter (Uppström, 1983). NIR-tekniken ba
serad på Nära Infraröd Reflektans är en icke 
destruktiv metod för analys av olje-, protein
och fiberhalt hos helt frö, som ytterligare ef
fektiviserat förädlingsarbetet. Ett fortsatt ut
vecklingsarbete med denna teknik kan ge 
möjligheter att analysera ytterligare kvalitets
parametrar. 

F örädlingsmål 
De viktigaste målen har genom den snart sex
tioåriga förädlingsepoken varit hög avkast
ning av frö och olja i kombination med god 
odlingssäkerhet baserad på vinterhärdighet, 

245 



tidig och jämn mognad, god stjälkstyrka och 
dråsfasthet samt resistens mot sjukdomar 
och skadedjur. Efterhand har olika kvalitets
parametrar förts in bland förädlingsmålen. 
Kravet på sänkt halt erukasyra i oljan var un
der början av 1970-talet så viktigt att det över
skuggade avkastningsmålet. 

En hög skörd av råfett har eftersträvats 
ända sedan oljeväxtförädlingen tog fart kring 
1940. Att göra urval för oljehalt på plantnivå 
blev dock möjligt först 1955. Det tidiga sort
materialet i höstraps hade hög oljehalt, med
an vårrapsen låg ca 5 procentenheter lägre. 
Fortsatt förädling har emellertid gett vårraps
sorter med hög oljehalt, medan en viss sänk
ning skedde i höstraps i samband med över
gången till sorter med låg halt av erukasyra 
(Andersson & Olsson, 1991 ). I dagens odlings
material är skillnaderna i stort sett utjämnade. 

För att säkerställa en hög skörd av frö och 
olja med god allmän kvalitet krävs också att 
sortmaterialet har goda agronomiska egen
skaper. Ett viktigt förädlingsmål är därför god 
vinterhärdighet hos höstoljeväxterna. Thor
sell (1959) samt Lööf och Andersson (1963) 
studerade vinterhärdighet hos raps och rybs 
och utvecklade laboratoriemetoder, som om 
än modifierade fortfarande används. I dagens 
förädling kompletteras urval i fält på försöks
lokaler i norra Götaland och Svealand med 
laboratoriefrysningar, vilka specifikt mäter 
köldresistensen. Erfarenheterna från vintern 
1995/96 visar på behovet av härdigt sortmate
rial. Höstrybs är ett mycket vinterhärdigt 
alternativ till höstraps. Avkastningsnivån är 
dock betydligt lägre än i höstraps, varför 
odlingen de senaste 15 åren varit begränsad. 

Stjälkstyrka, tidighet och jämn avmognad 
är andra egenskaper som, tillsammans med 
odlarens skicklighet, ger förutsättningar för 
skörd av frö med god oljekvalitet med undvik
ande av höga klorofyllhalter och förekomst av 
fria fettsyror. Dråsningsbenägenhet är ett pro
blem främst i raps, medan rybs och vitsenap 
är tämligen dråsfasta. Problematiken studera
des ingående av Josefsson (1968) samt Lööf 
och Jönsson (1970), varvid Josefsson utveck
lade en laboratoriemetod för urval. Då meto
den endast klarlägger en mekanism och drås-
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fasthet är en mycket komplex egenskap som 
även bygger på faktorer såsom sjukdomsre
sistens, växtsätt, plantuppbyggnad mm, har 
urvalsarbetet framför allt byggt på direkta 
observationer av förädlingsmaterialet i fält. 

Sjukdomar och skadedjur orsakar stora 
förluster i svensk oljeväxtodling. Intensiteten 
i odling, framför allt baserad på hur ofta olje
växterna återkommer i växtföljden, avgör ofta 
angreppens styrka. Resistenta sorter är det 
bästa sättet att begränsa sjukdomarna, då 
effektiva bekämpningsmedel ofta saknas och 
odlingstekniska åtgärder är otillräckliga. In
sekterna kontrolleras effektivt med kemiska 
medel. I framtiden är det dock önskvärt att 
även skadedjuren kan kontrolleras genom 
odling av resistenta sorter. Bland sjukdomar
na utgörs det största problemet av komplex-
et vissnesjuka. De ingående sjukdomarna är 
kransmögel, Verticillium dahliae, bomulls
mögel, Sclerotinia sclerotiorum, och torröta, 
Phoma lingam, varav de två förstnämnda hit
tills haft stor betydelse i Sverige. Samtliga or
sakar brådmognad med försämrad frökvalitet 
och sänkt avkastning som följd. Genom upp
repade urval under högt sjukdomstryck är 
det möjligt att gradvis förbättra resistensen 
mot kransmögel och torröta. Mot sistnämnda 
sjukdom har också goda resistenskällor iden
tifierats, vilka numera används i förädlings
programmen. Mot kål bladmögel, Peronospora 
parasitica, och klumprotsjuka, Plasmodiopho-
ra brassicae, har resistensförädlingen bedri
vits sedan 1960-talet (Jönsson, 1966, 1969). 
Metodik för urval i växthus har utvecklats. 
Kålbladmögelangrepp i framför allt sent sådd 
höstraps leder ofta till försenad plantutveck
ling och ökad risk för utvintring. Hg Vestal 
(1956) och WW Magnus (1978) är exempel på 
höstrapssorter med god resistens. Omfattan-
de undersökningar av ras bild och möjligheter 
till resistensförädling mot klumprotsjuka har 
genomförts (Jönsson, 1969). Trots intensiv 
resistenförädling har emellertid hittills ingen 
höggradig, stabil resistens identifierats. En 
bred variation hos svampen har snabbt kun
nat sätta olika rasspecifika resistensgener ur 
spel. Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka, 
Alternaria sp., har ingen användbar resistens • 



påträffats. Dessa båda sjukdomar kan emel
lertid kontrolleras genom förebyggande be
kämpning, och prognosmetodik är utvecklad 
(Twengström & Sigvald, 1996). Transforma
tion av raps med gener för kitinas- och 13- glu
kanasproduktion kan möjligen skapa förut-

sättningar för en förbättrad resistens mot 
dessa sjukdomar. 
Den mest revolutionerande förändringen av 

odlingsmaterialet har skett på kvalitetssidan 
genom framställning av sorter med låg halt 
erukasyra i oljan och låg halt glukosinolater i 

Figur 2. Hjärtbladstelmiken. Analys av ena hjärtbladet ger kunskap om den blivande plantans fettsyra
mönster. 
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mjölet. Olja från raps, rybs och vitsenap skilj
de sig ursprungligen från flertalet andra vege
tabiliska oljor främst genom dess höga halt av 
erukasyra. Utfodringsexperiment hade tidigt 
visat på tillväxtreducerande effekter av eruka
syran, och kring 1970 publicerades flera un
dersökningar, som visade att olja med hög 
halt erukasyra orsakade fettinlagringar och 
ärrbildningar i hjärtmuskulaturen hos råttor 
(Vles, 1974). Rapsoljans användbarhet för 
margarinframställning ifrågasattes och där
med också förutsättningarna för en fortsatt 
svensk oljeväxtodling. Redan tidigare hade 
margarinindustrin framfört önskemål om re
ducerade halter av erukasyra i oljan. Genkäl
lor för låg halt erukasyra påträffades i början 
på 1960-talet i Kanada. Dessa genkällor utnytt
jades också i de svenska förädlingsprogram
men. Senare har andra genkällor identifierats 
i vårrybs (Jönsson, 1973), vårraps (Jönsson, 
1977) och sareptasenap (Olsson, 1984 b). En 
viss beredskap fanns sålunda i Sverige, och 
redan hösten 1971 fanns höstrapssorten Sv 
Sinus med 10-12 % erukasyra på marknaden. 
Samtidigt provades kanadensiskt sortmateri
al med låg halt erukasyra. Av detta material 
blev vårrapsen CDA Oro (1972) och vårrybsen 
CDA Span (1976) de första sorterna med låg 
halt erukasyra i svensk odling. Genom att Sv 
Sinus forcerats fram och de båda kanadensis
ka sorterna ej var anpassade till vårt klimat 
sjönk avkastningsnivån med 10-15 procent 
jämfört med de tidigare odlade högerukasor
terna. Denna skördesänkning var emellertid 
återhämtad i början av 1980-talet, då nya låge
rukasorter hade tagits fram i både raps och 

rybs (Jönsson & Uppström, 1986). Sv Sinus 
ersattes av Sv Brink (1976), CDA Oro efterfölj
des av Sv Gulliver (1977) och WW Olga 
(1977), medan Sv Torkel (1980) ersatte CDA 
Span. Den första höstrybssorten med låg er
ukasyrahalt, Sv Kasper, marknadsfördes 1981. 
För att täcka industrins behov av högeruka
olja för tekniskt bruk bedrevs förädling i vit
senap. Genom att endast i vitsenap ha eruka
syra skulle riskerna med inblandning och pro
blemen med särhållning kunna reduceras. 

1 och med att erukasyran förädlades bort 
fick raps- och rybsoljan en helt annan fettsy
raprofil. Halterna av oljesyra och linolsyra 
ökade medan halten eikosensyra minskade. 
Detta gav möjlighet att anpassa fettsyrasam
mansättningen i enlighet med kraven från 
olje- och margarinindustrin. Som mål sattes 
att den essentiella linolsyran borde förekom
ma i halter på 35-50 % i olja för margarintill
verkning samtidigt som linolensyrahalten 
skulle sänkas till 7-8 %. För frityrändamål öns
kades en olja med hög halt av oljesyra och låg 
halt av fleromättade fettsyror. Dessutom 
fanns behov av en olja med hög halt palmitin
syra. Att tillverka margarin av ett fett där alla 
kolkedjorna innehåller 18 kolatomer ger kris
tallisationsproblem i det färdiga margarinet. I 
vårrybs har material med förhöjd halt palmi
tinsyra identifierats (Persson & Johansson, 
1983), och Sv Palle med 10-12 % palmitinsyra 
kunde registreras 1990 (fab. 1). Internationel
la kostundersökningar under slutet av 1980-
talet visade att enkelomättat fett, som i riklig 
mängd finns i rapsoljan, har ungefär samma 
näringsfysiologiska effekter som fleromättat 

Tabell I. Genom traditionell växtförädling är det möjligt att ta fram odlingsmateria/ med olika fettsy
rasammansättningar. 

Palmitin- Stearin- Olje- Uno]- Linolen- Eikosen- Eruka-
syra syra syra syra syra syra syra 

C16:0 % C18:0 % Cl8:l % C18:2 % Cl 8:3 % C20:l % C22:l % 

Normaltypen 4 l 19 15 11 8 42 
Lågerukaraps 4 2 61 20 10 2 <l 

Vårrybs, SvPalle 12 1 48 23 11 I 0 
Vårraps, hög linolsyra 5 2 50 37 4 2 0 
Vårraps, hög oljesyra 4 2 78 8 6 2 0 
Vitsenap, Sv Mustang 3 12 9 10 4 55 
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fett. Svenska undersökningar bekräftade det
ta (Nydahl et al., 1993, Gustafsson et al., 1993). 
Inhemskt producerad rapsolja har därmed 
ersatt bl a importerad sojaolja och fått en för
dubblad volym i svensk livsmedelsindustri. 

Nästa stora kvalitetssteg har varit att sän
ka halten glukosinolate r i mjölet. Mjöl från 
raps och rybs har hög proteinhalt med en väl
balanserad syrasammansättning, men inne
håller också skadliga svavel föreningar, s k glu
kosinolater, vilkas nedbrytningsprodukter or
sakar sköldkörtelförstoring och försämrad 
tillväxt hos enkelmagade djur. Idisslare kan 
däremot tillgodogöra sig måttliga mängder 
rapsmjöl genom att glukosinolaterna oskad
liggörs i vommen. Genom upptäckten av den 
polska vårrapssorten Bronowski med en glu
kosinolathalt på endast 12 mikromol/g fettfri 
torrsubstans, d v s endast 1/10 av halten i od
lade sorter (Josefsson & Appelqvist, 1968), 
fick man ett värdefullt utgångsmaterial för för
ädlingen. I vårrybs har även kinesiska typer 
av rybs använts som genkällor (Jönsson et 
aJ., 1975). Genom införande av låg halt gluko
sinolater i sortmaterial med låg halt eruka
syra har s k dubbellåga sorter framställts. 
Den första av dessa, vårrapssorten Sv Karat, 
marknadsfördes 1981 men ersattes redan 
1982 av Sv Topas med ytterligare sänkt gluko
sinolathalt samt av WW Hanna. Yårrybssor
ten Sv Sonja (1987), höstrapssorten Sv Tor 
(1987) samt höstrybssorten Sv Debut (1995) 
är pionjärsorter i sina respektive växtslag. 

Rapsmjöl från dubbellåga sorter konkurre
rar med sojamjöl som proteinkälla i fodertill
verkningen, och industrin har länge efterfrå
gat sorter med högre proteinhalt. Bengtsson 
(1985) har visat på möjligheterna att selekte
ra för hög prote inhalt utan att produktions
förmågan minskar. VårrapssorternaSv Puma 
(1988) och Sv Paroll (1992) är exempel på att 
det är möjligt att kombinera en hög oljehalt i 
fröna med hög proteinhalt i mjölet. Under en 
period förekom också pris reglering efter pro
teinhalt. Denna är numera avskaffad och kra
vet på hög proteinhalt har minskat. Foderme
delsindustrin har också möjlighet att tillföra 
syntetiska aminosyror för att nå önskad ut
fodringseffekt. 

Mjölets energivärde och prote inets smält
barhet påverkas av fiberhalten. Värdet av gul
fröiga sorter med tunnare fröskal observera
des tidigt (Jönsson & Bengtsson, 1970). För
ädling för gul fröfärg har bedrivits framför allt 
i vårrybs. Sv lndus och Sv Albedo har båda 
varit intagna på rikssortlistan. Sorterna mark
nadsfördes emellertid ej, då det tunna fröska
let medförde att fröet lätt skadades vid trösk
ningen, med sänkt grobarhet som följd och 
med efterföljande risker vid beståndsetable
ringen. I dagens vårrybssorter eftersträvas en 
halt gula frön om ca 50 procent som en kom
promiss för att uppnå god beståndsetablering 
och en viss k:valitetshöjning i mjölet. 

Oljeväxtförädlingens betydelse 
Växtförädlingens värdefullaste bidrag till ut
vecklingen av svensk oljeväxtodling är utan 
tvekan framtagandet av erukasyrafria raps
sorter samt sänkningen av glukosinolathalten 
i mjölet. Utan dessa insatser hade vi förmod
ligen inte haft någon oljeväxtodling i Sverige 
i dag. Andra kvalitetsegenskaper såsom fett
och proteinhalt har avsevärt förbättrats. 
Även i agronomiska egenskaper såsom tidig
het, stjälkstyrka och vinterhärdighet är mate
rialet i dagens odling klart överlägset äldre 
tiders sorter. Hektarskördarna har under pe
rioden 1941- 1990 ökat med 1 260 kg i hös t
raps och 630 kg i vårraps i genomsnitt för hela 
landet (Andersson & Olsson, 1991). Denna 
s kördestegring är en e ffekt av den totala ut
vecklingen i jordbruket, där växtförädlingen 
samspelat med förbättrad odlingsteknik och 
förbättrade insatsmedel. Andersson och Ols
son (1991) finner att växtförädlingen har bi
dragit med knappt 50 procent av den totala 
avkastningsökningen genom framtagning av 
bättre sortmaterial, trots att lägre avkastande 
sorter måste accepteras under 1970-talet vid 
övergången till lågerukasorter. 

Förädling för utlandsmarknaden 
En lång rad svenska sorter har nått ut på den 
internationella oljeväxtmarknaden. Initialt 
baserades framgångarna på sorter framtagna 
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I Funktionsanpassad raps I 
I 

...I... ...I... ...I... I I -1... -1... -1... --1... 
I I I --Ql:1 -w, -:,. -:,. - - -90% 40% 50% 60% 80% 40% PETRO-

RICINOL ERUKA LAURIN ERUKA OLJE OLJE STEARIN SELIN JOJOBA 

SYRA SYRA SYRA SYRA SYRA SYRA SYRA SYRA VA:X 

18:1 OH 22:1 12:0 22:1 18:16.9 18:16.9 18:0 18:16.6 20,22 

I I I I I I I I I 
Kosmetika Polymerer Rengörings• Polymerer Margarin Salladsolja Margarin Polymerer Kosmetika 
Pharm.pmd. Kosmetika medel Kosmetika Salladsolj a Frityrolja Kakaosmör Tvättmedel Smörjmedel 

Smörjmedel Pharm.prod. Pharm.prod. Frityrolja Smö,jmedel 
MJukgörare Smörjmedel Tryckfärg 

Färg 

Figur 3. Kunskaper om fettsyrasyntesen gör det möjligt att med genteknik ta fram specialsorter för livs
medel och olika kemisk-tekniska produkter. (Efter Murphy, 1994). 

för Sverige. Framför allt våroljeväxterna har 
en vid anpassningsförmåga och har tagit be
tydande marknadsandelar i många länder. 
Under 1980- och 1990-talen har provningen 
utomlands intensifierats, och Svalöf Weibull 
provar nu material i ett trettiotal länder. Un
der olika perioder har svenska sorter domine
rat marknaden i länder som Danmark, Fin
land, Norge, Storbritannien, Kanada och USA. 
Den volymmässigt största marknaden nåd
des 1995 i Kanada, då SW-sorternas andel var 
65 procent på en totalareal av 5,4 miljoner 
hektar. Utlandsmarknaden blir allt viktigare 
för att kunna finansiera förädlingen för en 
krympande svensk marknad, och Svalöf Wei
bull har nu särskilda förädlingsprogram för 
den nordamerikanska våroljeväxtmarknaden 
samt för den västeuropeiska höstrapsmark
naden. 

Framtids perspektiv 
Utvecklingen av nya hjälptekniker i växtföräd
ling går mycket snabbt. Forskningen kring 
fettsyrabiosyntesen gör det möjligt att anpas
sa fettsyrasammansättningen till olika an
vändningsområden samt att i våra traditionel
la oljeväxter producera andra fettsyror än de 
gängse. Därmed kan mineraloljor ersättas av 
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förnyelse-och nedbrytbara växtoljor i en lång 
rad olika produkter. Transformationstekniken 
ger också möjligheter att förbättra sjukdoms
och insektresistens i sortmaterialet och har 
redan inneburit att herbicidtoleranta sorter 
nu odlas i Nordamerika. Den framtida olje
växtodlingen kommer troligen att domineras 
av F1-hybrider. Dessa sorter kommer inte bara 
att vara avkastningsmässigt överlägsna utan 
även innebära en allmän vitalitetshöjning i 
odlingsmaterialet. I hybridförädling är det 
också möjligt att snabbare svara på nya avnä
markrav. 
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Potatis 
Lennart Erjefält 

Potatisens utveckling i Europa. 
De första förädlingsstegen 
I slutet av 1500-talet kom potatisen för första 
gången till Europa och spreds som en botanisk 
raritet till Europas botaniska trädgårdar. Det 
dröjde dock 100 år, innan någon odling av be
tydelse uppstod. Ryska botanister, som gjorde 
de första taxonomiska studierna, menade att 
den först odlade potatisen härstammade från 
bredbladigaSolanum tuberosum-typer med ur
sprung i Chile, och inte från de smalbladiga S. 
andigena med hemvist på högre altituder i 
Anderna. 

Hawkes (195 7) kom dock efter bättre un
derbyggda vetenskapliga studier till en annan 
slutsats. Han menade, att ursprungsformen 
sannolikt är den kortdagsanpassade S. andi
gena, som med mänsklig hjälp migrerat såväl 
till Chile som till Europa och där i oberoende 
processer anpassats till långdagsförhållan
den. Taxonomiskt förde Hawkes båda former
na till arten S. tuberosum, dock indelad i två 
underarter, ssp andigena Juz. e t Buk respek
tive ssp tuberosum L. Må det vara hur det vill 
med detta. Potatisen anpassades efterhand 
genom mer eller mindre medvetna urval till 
europeiska förhållanden och blev allt mera lik 
vår tids potatis. 

Systematisk växtförädling med potatis in
leddes i början av 1800-talet, och även om då
tidens kunskaper om ärftlighet var ofullstän
diga, kunde man nå vissa framgångar. I Skott
land arbetade William Paterson med nyintro
ducerat sydamerikanskt material, som kom
binerades med europeiska lantsorter. Hans 
viktigaste resultat var sorten Victoria, som 

släpptes till marknaden 1863. Efterföljare till 
Paterson framställde sorter som Magnum 
Bonum (1875), Up to date (1893) och British 
Queen (1893), alla med Victoria i den genetis
ka bakgrunden. Det är anmärkningsvärt, att 
dessa sorter fortfarande finns i odling i olika 
delar av världen. Chauncey Goodrich var 
samtida med Paterson. Hans förädlingsarbe
te utgick från självbefruktningar i sydameri
kanskt vildmaterial, och ur sådant material 
framställde han sorten Garnet Chily, som i sin 
tur är förälder till den i Sverige fram till början 
av 1980-talet allmänt odladeEarly Rose, mark
nadsförd 1867. Samtidiga arbeten i Tyskland 
och Holland tycks inte ha rönt samma fram
gångar. Inte förrän under 1880-talet tog föräd
lingen i dessa länder fart, dock med påtagliga 
resultat it ex sorten Bintje, som framställdes 
av en holländsk lärare, Frandsen, och som 
fick sitt namn efter en av hans favoritelever. 
Bintje marknadsfördes 1910. 

De första förädlingsarbetena vid 
Sveriges Utsädesförening i Sva
löv och W Weibulls i Landskrona 
Potatisförädlingen vid Sveriges Utsädesfören
ing inleddes 1903 under ledning av J.F. Lund
berg. Verksamheten fram till 1960 har beskri
vits utförligt av Denward (1960). Målsättning
en var då som nu att framställa sorter med 
hög avkastning, tidig mognad, god konsu
mentkvalitet och motståndskraft mot viktiga 
skadegörare, även om särskilt kvalitet och 
motståndskraft inte d efinierades på samma 
sätt och lika detaljerat. Ett allvarligt gissel för 
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potatisodlingen var redan vid denna tid pota
tisbladmöglet, som kommit till Europa vid 
1800-talets mitt, och som 1845-1847 halvera
de Irlands befolkning genom svält och på
tvingad emigration. Någon egentlig resistens 
mot sjukdomen fanns inte att tillgå, men en 
viss fysiologisk motståndskraft, som huvud
sakligen betingades av sen utveckling, kunde 
man utnyttja. De sorter, som blev resultat av 
Lundbergs insatser, var Greta, Blenda, Brita, 
Birgitta och Gloria, marknadsförda 1921, 1923, 
1923, 1924 och 1933. De var alla av matpota
tistyp och kännetecknades främst av en kva
litet; som uppskattades av konsumenterna. 
Sjukdomsresistens saknades nästan helt. Bir
gitta fanns i odling ända in på 1960-talet. 

Vid W Weibulls inleddes potatisförädling 
1911 under ledning av N. Heribert-Nilsson. 
Som korsningsföräldrar användes bl a några 
än i dag välkända sorter som Up to date, Ear
ly Puritan, Abundance och ".Jaune d'or de 
Norvege" (Gullöga). Målsättningar och meto
dik var de samma som i Svalöv. Dock ägnades 
särskild uppmärksamhet åt motståndskraft 
mot bladrullsjuka. Så småningom utvidgades 
föräldramaterialet och omfattade 1915 ett 
stort antal brittiska, tyska och polska sorter, 
liksom kloner ur Svalöfs förädlingsmaterial 
och några lantsorter. År 1923 marknadsfördes 
den första sorten, Sigyn. Enligt Weibulls pris
lista såldes utsäde 1923 till ett pris av 20 kro
nor per 100 kg. Bara två år senare, 1925, kom 
nästa sort, lmperia. Båda dessa sorter karak
teriserades av höggradig resistens mot blad
rullsjuka och hög avkastningspotential. Vid 
mitten av 1920-talet inleddes också förädling 
av fabriks potatis, och 1933 presenterade Erik 
Åkerberg en ny sort ur detta program, Nektar. 
Samma år flyttades potatisförädlingen från 
Landskrona till Ljungbyhed. 1940 precisera
des förädlingsinriktningen till "förbättrade, 
om möjligt kräft-immuna, tidiga sorter". 1944 
meddelades, att två nya, ej namngivna, sorter 
förökades. Dessa nådde dock aldrig "ända 
fram", och ett par år senare upphörde potatis
aktiviteterna vid Weibulls. 

Under 1930-talet förändrades förädlingens 
planläggning i Svalöv, främst genom att allt 
framställt material undergick en betydligt 
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noggrannare prövning. En laboratoriemetod 
för kontroll av kräftresistens utarbetades vid 
Statens Växtskyddsanstalt (Björling, 1948), 
och allt nytt material testades för resistens. 
Den striktare förädlingsplan, som så småning
om växte fram, har beskrivits i detalj av Tedin 
(1951 ). Betydelsefulla urvalskriterier var 
främst botaniska karaktärer som avkastning, 
storlekssortering, knölform och tidighet, kva
litetsegenskaper definierade genom kokana
lyser och stärkelsehaltsbestämningar, samt 
resistens mot kräfta, bladmögel och skorv. 
Fältarbetena var till en början förlagda till 
Svalövstrakten, men från 1938 skedde en suc
cessiv överflyttning till bättre potatisjordar i 
Kristianstads län, först på Borrestads gods 
och från 1943 på en detta år inköpt gård i 
Ugerup. Fyra nya sorter, som framställts efter 
detta nya system, överlämnades till markna
den av Tedin, nämligen Karna (1945), Anna 
(1947), Elsa (1948) och Eva (1950). Av dessa 
finns sannolikt Elsa fortfarande kvar i begrän
sad yrkesodling utanför certifieringssyste
met. Under perioden tillfördes förädlingspro
grammet vid några tillfällen nytt vildmaterial, 
men det enda som verkar ha fått någon bety
delse är det hybridmaterial (S. tuberosum x S. 
demissum), som 1947 erhölls från Reddick i 
USA, och som efter återkorsningar bildade 
grunden i resistensförädlingen mot bladmögel. 
Avkommor härav utgör fortfarande (1996) en 
komponent i resistensförädlingen. 

Förädlingsmaterialet var dock praktiskt ta
get helt baserat på europeiska typer av S. tu
berosum. På grund av stark heterozygoti var 
det fortfarande möjligt att med denna ganska 
smala genetiska bas åstadkomma tillräcklig 
variation för en framgångsrik växtförädling. 
Man insåg emellertid (Denward, 1960), att 
denna möjlighet skulle uttömmas, om inte 
insatser gjordes för att öka förståelsen för 
den genetiska variabiliteten, och om inte nytt 
grundmaterial infördes. Under 1950-talet in
leddes en omfattande variabilitetsstudie med 
ekonomiskt stöd från staten, Jordbrukets 
Forskningsråd, Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademien och Kooperativa Förbundet. Man 
studerade variationen i multifaktoriellt ned
ärvda, starkt modifikabla egenskaper som 



avkastning, knölstorlek, tidighet och torktole
rans, samt inte minst dagslängdsreaktioner 
och resistens mot potatisbladmögel. Den se
nare studien har rapporterats av Umaerus 
(I 960) och demonstrerar den då nyligen iden
tifierade fältresistensens ( ospecifik resistens) 
multifaktoriella natur och överlägsenhet gen
temot den rasspecifika resistensen. Umaerus' 
iakttagelser 1960 och senare ligger i allt vä
sentligt fortfarande till grund för resistensför
ädlingen mot bladmögel. Undersökningarna 
av dagslängdsreaktioner visade, att såväl 
plantutveckling som knöl bildning, avkastning 
och kvalitet påverkas av dagslängden. Därför 
började man i mitten av 1950-talet att dubble
ra urvalen i förädlingspopulationer, så att de 
gjordes både under extrema långdagsbeting
elser i Luleå och i Svalöv. Detta pågick fram till 
1980-talet. 

Vid slutet av 1950-talet hade hela föräd
lingsprogrammet modifierats med hänsyn till 
resultaten av de genomförda undersökningar
na. Dessutom hade en väsentlig breddning av 
förädlingsmaterialet åstadkommits genom ett 
1957 inlett samarbete med Kartoffelfondens 
Foraedlingsstation i Danmark. 

Slutligen redovisade Denward (1960) de ef
fektiviserade förädlingsinsatserna beträffande 
resistensförädling. Resistens mot potatiskräf
ta (Synchtrium endobioticum) baserades på en 
dominant S. tuberosum-gen, och urval gjordes 
i tidiga generationer i laboratoriet. Motstånds
kraft mot potatiscystnematod (Globodera ro
stochiensis) åstadkoms med en likaledes do
minant gen, Hl (Huijsman, 1957), som häm
tats från S. andigena. Urval kunde göras i tidi
ga generationer i växthus. För urvalen för den 
multifaktoriellt betingade resistensen mot 
skorv (Streptomyces scabies) var man däremot 
hänvisad till fältförsök. Vissa försök gjordes 
också att införa motståndskraft mot utsädes
burna viroser som bladrullvirus (PLRV), pota
tisvirus Y (PVY) och X (PVX). Genkällor var i 
huvudsak S. tuberosum (PLRV och PVX) samt 
S. tuberosum, S. andigena, S. stoloniferum och 
S. chacoense (PVY). Vid utarbetandet av meto
dik för bladmögelresistensförädling (Phytopht
hora infestans) provades först vid mitten av 
1950-talet en ide utvecklad av Kammermann 

(1951), som baserades på en fysiologisk mot
ståndskraft, oftast kopplad till sen plantut
veckling, och som hade ren tuberosum-bak
grund. Då emellertid resistensen regelmässigt 
blev ganska svag, och på grund av koppling
en till senhet, övergavs iden tidigt. I stället 
provade man den rasspecifika resistens med 
ursprung i S. demissum, som beskrivits av 
Black et al. (1953). Det visade sig dock myck
et snart, att denna typ av resistens inte var 
varaktig, eftersom svampen muterade till nya 
virulenstyper. Redan 1958 började man där
för prova den ovan nämnda ospecifika in
trängningsresistens, även den hämtad från S. 
demissum, som beskrevs av Umaerus 1960, 
och urval började göras redan på fröplantma
terial genom massinokulering. 

En ny era inleds i början av 
1960-talet 
En under 1961 genomförd statlig utredning 
konstaterade, att de potatissorter, som odla
des i landet, långt ifrån hade sådana egenska
per, som man kunde önska. Främst med avse
ende på motståndskraft mot skadegörare 
men också beträffande kvalitet menade man, 
att stora insatser behövdes. Utredningens 
rekommendation resulterade i att staten be
slöt att ställa extra medel till förfogande för 
att finansiera en väsentligt utbyggd växtföräd
lingsverksamhet vid Sveriges Utsädesfören
ing. Anslag från Svenska Lantmännens Riks
förbund, Kooperativa förbundet och Svenska 
Sockerfabriks AB stärkte ytterligare den eko
nomiska basen. 

Verksamheten under de första åren har de
taljerat beskrivits dels av Umaerus & Umae
rus (1966) och dels i Arbetsplan för Sveriges 
Utsädesförening 1964-1966 (1964). De mål 
som formulerades var i sammanfattning "att 
framställa potatissorter lämpliga för svenska 
odlingsförhållanden, med god odlingssäker
het innefattande resistens mot viktiga skade
görare, och med tillfredsställande kvalitet för 
olika användningsområden". 

Som korsningsföräldrar i det nya program
met hade man tillgång till marknadssorter 
och kloner ur det tidigare förädlingsprogram-
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met. Till detta fogades ett nytt material med 
resistensgener inkorsade i S. tuberosum, vilket 
erhölls genom kontakter med andra förädlare 
i Europa. Programmet inleddes med mycket 
omfattande avkommebedömningar, där föräl
dramaterialets korsningsvärde bedömdes 
beträffande - förutom pollenfertilitet, fröpro
duktionsförmåga och kombinationsförmåga -
ett stort antal agronomiska, morfologiska, 
kvalitets- och resistenskaraktärer. Samtidigt 
utvecklades ny metodik för studier av dessa 
egenskaper. 

Ett mycket stort antal karaktärer måste för
enas i en ny sort, och då man efterhand skaf
fade sig kunskaper och metoder, som möjlig
gjorde analyser och studier av allt fler av 
dessa karaktärer, bedömde man att program
met borde dimensioneras med en mycket 
bred bas av fröplantor. En lämplig "storlek" 
bestämdes till ca 100 000 fröplantor per år, 
vilket antogs kunna resultera i ca en ny sort 
efter 14-15 års provning och utsädesproduk
tion. För att göra ett så stort material hanter
bart krävdes en effektiv urvalsprocess, som 
snabbt kunde identifiera värdefulla kloner. 
Urval för fältresistens mot bladmögel, tidighet 
och stolonlängd på fröplantnivå nedbringade 
i ett slag antalet kloner till ca 20 000. Till det
ta kom ca 5 000 kloner genom samarbetspro
grammet med den danska förädlingen. Under 
de följande 4 åren i fälturval genomfördes suc
cessivt hårdnande selektioner avseende ka
raktärer, som kunde bedömas i begränsade 
materialmängder. Först i de påföljande 3-4 
årens avkastningsförsök registrerades kloner
nas avkastningsförmåga, samtidigt som kvali
tets- och resistens provningen intensifierades. 

Kvalitetsurvalen inriktades på tre använd
ningsområden, nämligen matpotatis, industri
matpotatis och fabrikspotatis. De kvalitets
kriterier, som i första hand beaktades, var stär
kelsehalt, kokkvalitet definierad som utseen
de, smak och textur, mörkkokning, enzymatisk 
mörkfärgning, grönfärgning, samt lämplighet 
för chips-och flingtillverkning. Chips-och fling
kvaliteten undersöktes först i provningens 
slutskede, den förra vid Lantbrukshögskolans 
växtodlingsinstitution och den senare i en 
egen pilot plant. 

256 

Resistensurvalen omfattade de skadegöra
re, som vid tidpunkten bedömdes orsaka de 
allvarligaste problemen i odling eller för an
vändarna. Kräftimmunitet analyserades i la
boratorietest vid Lantbruksuniversitetet från 
andra fälturvalsåret. Nematodresistens be
dömdes efter första fälturvalsåret med upp
följning två år senare. Motståndskraft mot 
bladmögel undersöktes i två steg, dels genom 
direkt selektion baserad på inträngningsresis
tens i fröplantgenerationen, varigenom en ca 
70-procentig utgallring kunde göras, och dels 
i senare generationer genom gradering av fält
resistens i provocerade infektionsförsök. Ur
val för extrem resistens mot potatisvirus Y 
och X gjordes på fröplantstadiet och följdes 
beträffande virus Y upp genom utvärdering 
av fältresistens i fältförsök i senare generatio
ner. I sådana fältförsök undersöktes också 
resistens mot bladrullvirus. Motståndskraft 
mot skorv studerades i alla fältförsök och 
slutligen rostringskänslighet i särskilda fält
försök på "rostringsbenägna" jordar. 

Hela detta urvals- och utvärderingspro
gram stöddes av en omfattande utsädespro
duktion av allt förädlingsmaterial. Grundut
säde producerades på småländska höglandet 
med knölar, som testats serologiskt för frihet 
från virussjukdomar, och försöksutsäde base
rat på detta grundutsäde i anslutning till för
söken i Norrvidinge. Sammantaget utfördes 
15-20 000 serologiska analyser årligen. 

I och med upprättandet av denna program
struktur lades grunden för den förädlings
verksamhet, som fortfarande bedrivs i Svalöv. 

Den utbyggda potatisförädlingen 
i Svalöv 
Från senare delen av 1960-talet kunde föräd
lingsverksamheten bedrivas på samma nivå 
som planerades efter den nämnda statliga 
utredningen, men nu med totalfinansiering 
över statens budget. Ytterligare medel erhölls 
från SJFR, Stiftelsen Svensk Potatisforskning, 
Sveriges Stärkelseproducenter och under 
åren 1976-1978 Sveriges Potatisintressenter. 
Målsättningen behölls i grunden oförändrad 
men förtydligades efterhand som markna-



Figur 1. Bladmögelangrepp i en sort med svag ut
bredningsresistens. 

dens krav definierades bättre och utveckling
en av urvals- och analysmetodik fortskred. 
Verksamheten fram till 1976 har beskrivits av 
Umaerus & Umaerus (1976). 

Förädlingsmaterialets omfattning kunde 
hållas oförändrad. Visserligen blev korsnings
kombinationerna allt bättre med större antal 
valbara kloner, men detta balanserades av att 
urvalsmetoderna också blev effektivare. 

På resistenssidan hade nu kräftimmunitet 
blivit ett absolut krav i alla nya sorter, och 
resistens mot cystnematoder, åtminstone 
patotyp A (numera Rol och 4), betraktades 
som i det närmaste nödvändig i fabrikspota
tis och angelägen i all potatis, som skulle od
las i landets sydliga delar. Urvalen för nema
todresistens kunde rationaliseras efter ut
veckling av metodiken (Umaerus & Videgård, 
1967). Några år med omfattande skador i ut
sädesproduktionen förorsakade av potatisvi
rus Y gjorde att förädlingen för resistens mot 
detta virus ytterligare intensifierades. 

Motståndskraft mot bladmögel bedömdes 
som allt mera angelägen. De ofta mycket sto-

Figur 2. Sorten Matilda (i mitten) har mycket god 
resistens mot potatisbladmögel. 

ra insatserna av växtskyddsmedel, som kräv
des för kontroll av sjukdomen i mottagliga 
sorter, ansågs inte försvarbara. Avgörande 
var också erfarenheter från ett forsknings
projekt i samarbete med det Internationella 
Potatiscentret i Peru. I majoriteten av kors
ningskombinationerna inkluderades fältresis
tens från det tidigare nämnda Reddick-mate
rialet kompletterat med ett senare införskaf
fat material från dr J.S. Niederhauser, Rocke
feller Foundation i Mexiko. Resistensurval 
och provning effektiviserades ytterligare 
baserat på nya studier 0f. Umaerus, 1970; 
Umaerus &Lihnell, 1976). Urval för resistens 
mot brunröta, orsakad av samma patogen, 
gjordes i inokulerade fältförsök. Det hade 
dock visat sig, att sambandet mellan mot
ståndskraft mot bladmögel och mot brunröta 
var inkonsekvent och ofta svagt. 1 en särskild 
studie (Erjefält, 1975) indikerades ett sam
band mellan brunrötaresistens och inva
sionsresistens mot bladmögel. Däremot 
fanns inget samband med den inträngnings
resistens, som utgjorde grunden för de rutin-
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mässiga resistensurvalen i fröplantpopulatio
ner. Det antyddes alltså, att dessa urval ej kun
de förväntas medföra brunrötaresistens. Man 
gjorde dock bedömningen, att fröplanturvalen 
gav så höga frekvenser av kloner med god 
motståndskraft mot bladmögel, att mottaglig
het för brunröta i viss mån kunde accepteras. 

Mottaglighet för vanlig skorv hade länge 
ansetts vara ett huvudsakligen kosmetiskt 
problem begränsat till matpotatis. Det visade 
sig emellertid, att den växande livsmedelsin
dustrin också krävde skorvfri potatis. T o m 
stärkelseindustrin besvärades av starka 
skorvangrepp. En screeningmetod för be
dömning av skorvresistens utarbetades vid 
potatisavdelningen. Av kostnadsskäl har den 
dock inte kommit till användning, utan be
dömningen sker fortfarande i fältmässiga ob
servationsförsök. 

Rostringar, som under 1960-och 1970-talen 
främst ansågs förorsakade av Tobacco Rattle 
Virus, TRV (numera också i stor omfattning 
av Potato Mop Top Virus, PMTV), är definitivt 
ett kosmetiskt problem. Symptomet är kassa
tionsorsak i såväl matpotatis som i råvara till 
livsmedelsindustrin. Även om det finns syn
barligen resistenta sorter, t ex Bintje, så var 
(och är) kunskaperna om resistensens gene
tiska bakgrund näst intill obefintliga. Man var 
alltså hänvisad till urval av mer eller mindre 
slumpmässigt förekommande symptomfria 
kloner i fältförsöken. 

I takt med att mekaniseringen av potatisod
lingen och -hanteringen drevs mot allt större 
maskiner, accelererade problemen med meka
niska skador. Dessa är i sig själva kvalitetssän
kande, men de är också inkörsportar för sår
parasiter som Phoma foveata och Fusarium 
sp. En omfattande studie av resistensmekanis
merna genomfördes av Wellving (1976), och 
resultaten av denna studie, tillsammans med 
senare utveckling av selektionsmetoclik avse
ende mekanisk skadebenägenhet (Fridell, 
1978; Umaerus, 1978; Jönsson&Fridell, 1981) 
ledde till rutinmässig testning av såväl skade
benägenhet som resistens mot lagringsrötor. 

Målsättningen med avseende på matpota
tisens kvalitet var anpassad till svenska kva
litetsnormer, d v s medelstora, i internatio-
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nellt perspektiv små, knölar med rund eller 
rundoval form. Bedömningen av kokkvalitet 
baserades på en sammanvägning av smak 
( egentligen frihet från obehaglig smak), textur 
(i första hand en funktion av torrsubstans
halt) och utseende, inklusive frihet från enzy
matisk mörkfärgning och mörkkokning. Det 
senare har samband med halten av klorogen
syra, och i urvalsprocessen infördes kemisk 
analys av klorogensyrahalt i tidiga generatio
ner (Umaerus & Olsson, 1975). Studier av kau
sala samband mellan enzymatisk mörkfärg
ning och knölens kemiska sammansättning, 
främst tyrosinhalt, gav inga entydiga resultat 
(Umaerus & Olsson, 1976; Umaerus et al., 
1976), varför man fortfarande är hänvisad till 
okulär gradering av skalad potatis. 

Kvalitetskriterium för fabrikspotatis, pota
tis för stärkelse-och alkoholframställning, var 
uteslutande stärkelsehalt. Undersökningar av 
stärkelsens kvalitet med avseende på viskosi
tet, amylos-amylopektinförhållande och gra
nulstorlek genomfördes vid mitten av 1970-
talet med finansiering från Sveriges Stärkelse
producenter av Magnhild Umaerus, Robert 
Olered, Gertrud Jerneborg och Carl-Axel Ros
lund. Resultaten gav dock inte anledning till 
specifik växtförädling. 

Odlingsplatsens inflytande på kvalitet och 
avkastning utvärderades genom förläggning 
av försök över hela landet. I viss mån kunde 
dock preselektion baserad på avkastnings
bedömningar och torrsubstanshalter göras 
redan i tidiga urvalsgenerationer i Skåne, t o m 
av klonmaterial lämpligt för norra Sverige (M. 
Umaerus, 1970). 

Studier med inriktning på ny förädlingsme
todik med utnyttjande av s k dihaploider 
(Mendiburu, 1971; Mok & Peloquin, 1975) led
de till att ett eventuellt utnyttjande av tekniken 
sköts på framtiden. Nyttan kunde nämligen 
inte verifieras i svenska försök (Erjefält, 1978). 

Under perioden fram till 1980 tillfördes 
Svensk sortlista sex nya potatissorter från 
Sveriges utsädesförening: 

Maria, en färskpotatis, registrerades 1971 
och odlas fortfarande i stor omfattning. 

Karin, en höst- och vinterpotatis som re
gistrerades 1973, nådde aldrig marknaden. -



Rosamunda, en bakningspotatis med utom
ordentligt hög kvalitet, registrerades 1974 
men blev aldrig någon stor framgång. Kanske 
kom den för tidigt. Vid mitten av 1970-talet 
var fortfarande bakning av potatis ganska 
okänt i de svenska hushållen. Däremot odlas 
sorten fortfarande i Finland. 

1976 kom Sabina, en matpotatis för norra 
Sverige, och fabrikspotatisen Stina. Båda har 
nu försvunnit ur sortlistan och från markna
den i Sverige. Sabina har dock fortfarande en 
väsentlig marknadsandel i Finland. 

Carolina registrerades 1978 som en myck
et bladmögelresistent höst-och vinterpotatis. 
Carolina var det första resultatet av den rikta
de förädlingen för bladmögelresistens men 
försvann efter bara ett par år på grund av sen
het och därmed sammanhängande avkast
nings- och kvalitetsproblem. 

Från 1980 ... 
Bildandet av Svalöf AB 1980 genom samman
slagning av Sveriges Utsädesförening och All
männa Svenska Utsädesbolaget innebar en 
dramatisk förändring, genom att förädlingen 
kunde kopplas närmare till marknaden. Tidiga
re hade odlingens och handelns inflytande ut
övats genoms k rådgivande nämnder. Nu togs 
kontakter direkt med företag och organisatio
ner, och det visade sig att förädlingsmålen i 
vissa stycken måste modifieras. I stora drag 
innebar detta en större insats på avkastning 
och vissa kvalitetsegenskaper, och av resurs
skäl en begränsad nedprioritering av resis
tensförädlingen. Grunden var emellertid god, 
och den rekommenderade omprioriteringen 
fick inga påtagliga konsekvenser i form av för
sämrad resistensprofil i förädlingsmaterialet. 

Finansieringen var fortfarande nästan helt 
offentlig, även om den nu inte skedde direkt 
under statsbudgeten utan genom bidrag från 
Växtförädlingsnämnden och sedermera SJFR, 
kompletterat med projektbundna anslag från 
andra källor. Numera är huvuddelen av föräd
lingen egenfinansierad. Utöver detta stöds 
verksamheten med öronmärkta bidrag från 
Stiftelsen Lantbruksforskning och vissa före
tag, vilket kommenteras nedan. 

Man konstaterade, att en större marknads
bas var nödvändig för att motivera förädling
en. Marknaden hade hittills bestått av Sverige 
och Finland, helt i linje med beslut om inrikt
ning på Norden, men nu sträcktes kontakter
na ut. Redan 1981 tecknades avtal med ett 
företag i Belgien, Clovis Matton, om sortrepre
sentation, och provning inleddes. Samtidigt 
fick vi tillgång till ett nytt utsädesproduktions
system baserat på miniknölar. 

1984 inleddes ett samarbete med ett av 
Hollands och världens ledande utsädesföre
tag, Wolf & Wolf. Detta innebar nya influenser 
i form av information om prefererade sort
egenskaper på olika marknader, och det visa
de sig, att vår förädlings bas inte kunde upp
fylla kraven. Genom Wolf & Wolf fick vi emel
lertid tillgång till en ny, internationellt gång
bar genpool, vilken kunde börja utnyttjas 
1986. Resultaten av de nya influenserna bör
jar nu, vid 1990-talets mitt, ge sig till känna i 
avancerat förädlingsmaterial och i nya sorter. 

Expansionen fortsatte sedan i rask takt. 
Som milstolpar kan man notera avtalen med 
C.ltoh (ltochu) och Hokkuren i Japan (1985) 
med ca 50 000 ha kontrakterad odling på Hok
kaido, Ets. BenChaib i Marocko (1989) med 
hela Nordafrika som potentiell marknad, och 
representationen i Kanada genom vårt eget 
företag där (1989) med en potentiell marknad 
på hela den amerikanska kontinenten. I dag, 
1996, finns svenska potatissorter i provning 
eller på marknaden i mer än 20 länder runt 
hela världen. 

Den i föregående avsnitt nämnda studien 
av potatisens stärkelsekvalitet konkretisera
des vid mitten av 1980-talet. Sveriges Stärkel
seproducenter hade då ingående kunskaper 
om de kemiska och fysikaliska kvaliteter, som 
marknaden hade behov av. Det rörde sig i för
sta hand om olika balanser mellan amylas 
och amylopektin och därmed sammanhäng
ande fysikaliska egenskaper, och en förstudie 
gjordes i syfte att inleda ett förädlingspro
gram. Det visade sig emellertid, att variatio
nen i förhållandet amylos/amylopektin bland 
mer än 500 undersökta kloner och sorter från 
hela världen bara med ca 2 % avvek från det 
normala förhållandet med 20 % amylas och 
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80 % amylopektin. Därför bedömdes ett kon
ventionellt förädlingsprogram som utsikts
löst. Vid den här tiden hade en ny förädlings
metod baserad på genteknik börjat kunna till
lämpas. Anneli Tallberg vid Nilsson-Ehle-labo
ratoriet genomförde en genomgripande stu
die, och efter kontakter med kolleger i andra 
länder skisserade hon ett förslag till arbets
plan. Planen analyserades, och 1987 bildade 
Svalöf AB och Stärkelsproducenterna ett ut
vecklingsföretag, Amylogene HB, med uppgift 
att med konventionell och ny teknik framstäl
la och utvärdera nya potatissorter med för
ändrad stärkelsesammansättning. Därpå in
leddes genteknikarbetena, och det första fält
försöket med stärkelsemodifierad potatis 
genomfördes 1992. Redan året därpå iden
tifierades den första odlingsvärda "amylo
pektinsorten", en sort med nära 100 % amylo
pektin. Denna sort är nu överlämnad till offi
ciell provning. Samtidigt söks tillstånd för 
"placering på marknaden" i enlighet med gen
tekniklagen och EU:s direktiv. Framställning 
av ytterligare förbättrade amylopektinsorter 
har därefter fortsatt, och parallellt pågår ar
beten med amylossorter och högstärkelse
sorter, allt med genteknik, liksom konventio
nella stärkelsepotatissorter, vilka avses utgö
ra underlag för fortsatta transformationer. De 
molekylärbiologiska arbetena leds av Per Hof
vander vid Nilsson-Ehle-laboratoriet, och 
samarbete har etablerats med Lars Rask och 
Håkan Larsson med medarbetare vid Sveri
ges Lantbruksuniversitet avseende enzymer 
verksamma i stärkelsesyntesen, och med 
Gösta Lilius och hans medarbetare vid Lunds 
universitet vad beträffar kolhydratmodifie
ringar och frosttolerans. Amylogene HB äger 
svenska patent på framställningsteknikerna 
vad gäller amylopektin- och amylospotatis 
och på respektive stärkelser. Patentansökning
ar har också inlämnats i ett stort antal andra 
länder i Europa, Nordamerika och Asien. 

Genteknik har också börjat användas för 
andra ändamål i potatis, bl a resistens mot 
några virussjukdomar. Margareta Melander 
leder dessa arbeten. 

Ett intimt samarbete med livsmedelsindu
strin inleddes 1989, då Svalöf AB, AB Estrella 
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Figur 3. Chips framställda ur Hulda - en chips
potatis, som kan lagras vid låg temperatllr utan 
att chipsen mörkfärgas. 

och AB Felix (numera Procordia Food AB) 
tecknade avtal om gemensamt finansierad 
framställning av potatissorter främst för frite
ring (chips och pommes frites). Kravet var, 
att potatisen skulle kunna lagras vid låg tem
peratur utan att förlora färgkvaliteten. Föräd
larna hade i sorten Hulda visat att detta var 
möjligt. Redan nu, efter bara sju år, har den 
första nya sorten, en chipspotatis, överläm
nats till officiell provning. Det visade sig ock
så, att projektet skulle få andra konsekvenser. 
Friteringsmaterialet, särskilts k "cold chip
pers", är unikt, och det är nu ett mycket starkt 
kort i den internationella provningen. 

Förädlingsarbetet med konventionell me
todik stöds kontinuerligt av mera grundläg
gande studier med avsikt att möjliggöra effek
tivare och exaktare urval avseende viktiga 
egenskaper. Dessa arbeten leds av Kerstin 
Olsson, som i sin doktorsavhandling (Olsson, 
1989) sammanfattade resultat av undersök
ningar över vissa biokemiska faktorers sam
band med förekomst av mekaniska skador 
och lagringsrötor, genomförda under perio
den 1979-1989. Flera viktiga slutsatser av stu
dierna kunde dras, vilka fått tillämpning i 
växtförädlingen. Halten av klorogensyra på
verkar inte resistensen mot lagringsrötor, vil
ket medför att förädling för låg klorogensyra-



halt och därmed reducerad benägenhet för 
mörkkokning inte äventyrar resistensen. På 
samma sätt saknar halten av glykoalkaloider 
betydelse för phoma- och fusariumresisten
sen, vilket innebär, att förädling för låg glyko
alkaloidhalt och därmed hög toxikologisk 
kvalitet inte heller påverkar resistensen. All
varliga mekaniska skador ökar mottaglig
beten för phoma- och fusariumrötor och or
sakar förhöjda halter av glykoalkaloider. För
ädling för låg skadebenägenhet ger alltså inte 
bara hög knölkvalitet, utan kompletterar ock
så den biologiska resistensen mot rötor och 
bidrar till låg glykoalkaloidhalt. 

I en senare undersökningsserie tillsam
mans med Thomas Jonasson, Sveriges Lant
bruksuniversitet, har Kerstin Olsson studerat 
samband mellan glykoalkaloidhalter och an
grepp av knäpparelarver (Olsson & Jonasson, 
1990; Olsson & Jonasson, 1995). Här visade 
det sig, att höga glykoalkaloidhalter gör pota
tisen mindre "aptitlig" och alltså medför ett 
slags resistens. Det skulle alltså kunna förelig
ga ett motsatsförhållande mellan konsum
tionskvalitet och resistens. Samtidigt konsta
terades emellertid, att distributionen av gly
koalkaloider i knölarna varierade mellan sor
ter. Det fanns sådana med låg eller hög halt i 
hela knölen, men också sådana med hög halt 
bara i de yttre cellagren. Avgörande för resis
tensen var halten i de yttre lagren. Därför 
övervägs en förädling för generellt låg halt av 
glykoalkaloider, men med en förhöjning i yt
terskiktet. 

När Svalöf AB och W Weibull AB 1993 för
enades i Svalöf Weibull AB tillfördes potatis
förädlingen ytterligare möjligheter i och med 
att förädlingsverksamheten vid W Weibull 
B.V. i Emmeloord, Holland, (f d Geertsema), 
också inkorporerades i koncernen. De båda 
förädlingsprogrammen har historiskt arbetat 
med olika genpooler och med inriktning på 
olika målområden. Den samordning, som nu 
pågår, förväntas kunna resultera i en mycket 
kraftfull potatisförädling. Situationen har yt
terligare stärkts genom att reciproka repre
sentationsavtal tecknats med Agrico i Hol
land, en absolut ledande aktör på den interna
tionella utsädesmarknaden. Därtill har Svalöf 

Weibull ingått i hälftenägande i IVK Potatis 
AB, den dominerande grundutsädesprodu
centen i Sverige, och övertagit Solanums an
läggning och organisation i Bankeryd för pro
duktion av bruksutsäde. Allt detta har på ett 
dramatiskt sätt förstärkt möjligheterna att 
placera våra nya sorter på marknaden. 

Under perioden från 1980 har tio nya sor
ter tillförts sortlistor i olika länder. 

Si/la, en mycket tidig färskpotatis, registre
rades 1983 och odlas fortfarande i viss om
fattning. Sorten är idag särskilt intressant i s k 
täppodlingar. 

Elin är en höst- och vinterpotatis, som re
gistrerades 1984, och som karakteriseras av 
goda resistensegenskaper och mycket bra 
kokkvalitet. Avkastningen är dock något låg, 
och sorten kommer att avföras ur sortlistan. 

Amanda är resultatet av ett specialprojekt 
finansierat av Sveriges Stärkelseproducenter 
för framställning av tidiga stärkelsesorter. 
Den registrerades 1985, men efter bara ett par 
år bedömdes tidigheten inte uppväga den 
något låga avkastningen. Sorten har utgått. 

Matilda, en höst-och vinterpotatis med ex
tremt god bladmögelresistens, registrerades 
i Sverige 1985 och har därefter intagits i sort
listor och marknadsförts också i Finland, där 
den är en dominerande sort, samt Japan, 
Schweiz, Marocko och Kanada. 

Annika registrerades 1988 som en högav
kastande höst- och vinterpotatis med mycket 
god kokkvalitet. Sorten har nått en begränsad 
marknadsandel. 

Ofelia, som registrerades i Sverige 1993, är 
det första resultatet av det förädlingspro
gram, som initierades under 1980-talet. Sor
ten har hög avkastning, mycket bra resistens
egenskaper och bra konsumtionskvalitet och 
har också registrerats i Belgien, Marocko och 
Kanada. Ofelia befinner sig under marknads
introduktion. 

Samma år (1993) registrerades också Hulda 
och Emma i Sverige. Hulda är den första mo
derna chips- sorten med kallagringsegenska
per. Den har också registrerats i Marocko och 
Kanada, och slutprovning pågår hos Agrico i 
Holland. Emma är i Sverige bara en exportsort, 
men odlas i Marocko under namnet Salima. 
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De senaste tillskotten, registrerade i Sverige 
1996, är Columbo och Eloge, två kvalitetsmäs
sigt moderna matpotatissorter med hög av
kastning, stora knölar och bra resistensegen
skaper. Båda är under uppförökning och dess
utom registrerade i Marocko och Kanada. 
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Foderrotfrukter 
Gösta Olsson 

Som foderrotfrukter användes foderbetor, 
fodersockerbetor, rovor, kålrötter och foder
morötter. En mera omfattande odling för fo
derändamål började i Sverige inte förrän un
der senare hälften av 1800-talet. Den totala 
arealen av rotfrukter, inklusive sockerbetor, 
var 1880 ca 12 000 ha. Arealen av enbart foder
rotfrukter var störst 1921-1925 med 95 135 
ha. Efter andra världskriget krympte den kraf
tigt och var 1968 inte mer än 3 370 ha. Där
efter har den ytterligare minskat. 

Man kan räkna med att det har funnits ett 
antal gamla lokalstammar av rova och kålrot, 
som har gamla traditioner inom landet, men 
enligt Rasmusson (1951) har dessa helt förlo
rats. Då rotfruktsförädlingen upptogs i större 
omfattning var utgångsmaterialet huvudsak
ligen av danskt, tyskt, franskt och engelskt ur
sprung. Men enligt uppgift av Rune Elovson i 
artikeln om Algot Holm berg & Söner i denna 
skrift härstammar den av Holmbergs mark
nadsförda Göta kålroten ur ett sedan gam
malt i Östergötland odlat material. 

Den ökade odlingsarealen gav förutsätt
ningar för en storskalig produktion av frö av 
foderrotfrukter. Sådan fröodling startades 
bl a av Walfrid Weibull på Weibullsholm om
kring 1870. Odlingen av foderbetsfrö hade 
störst omfattning, men rätt snart odlades 
även frö av rovor, kålrötter och morötter 
(Weibull, 1970). 

Relativt tidigt kompletterades fröodlingen 
med elituppdragning, men en strikt växtför
ädling av rotfrukter startade inte på Weibulls
holm förrän omkring 1900, då Walter Weibull 
övertagit ansvaret för rotfruktsförädlingen. 
Massurvalet ersattes med pedigreeurval och 

familjeförädling (Weibull, 1905, 1909) och sena
re även korsningar mellan olika sorter. Dessa 
arbeten utvidgades ytterligare sedan Birger 
Kajanus 1907 anställts som rotfruktsförädlare. 
En översikt över rotfruktsförädlingen vid Wei
bullsholm ges av Lundin et al. (1970). 

Vid Sveriges Utsädesförening ägnades rot
fruktsförädlingen ringa uppmärksamhet un
der slutet av 1800-talet. Allmänna Svenska 
Utsädesaktiebolaget upptog därför en egen 
rotfruktsförädling 1902 med agronom Gösta 
Eriksson (1902- 1908) och därefter agronom 
Ivar Karlsson som ansvariga. Organisatoriskt 
flyttades arbetet till Sveriges Utsädesförening 
1909 och fick samtidigt en ökad omfattning 
(Karlsson, 1914). 

Rotfruktsförädling har även bedrivits vid 
firman Otto J. Olson &Son, Hammenhög, och 
vid AB Algot Holm berg & söner, Norrköping. 
På båda platserna har man, liksom vid Wei
bullsholm, börjat med försäljning av rotfrukts
frö och därefter även startat egen förädling. 

F örädlingsrnetodik 
Betor och rovor är utpräglade kors befrukta
re, medan det hos kålrot förekommer en bety
dande självbefruktning. Växtslagen är unika 
på det sättet, att man har möjlighet att be
döma och analysera rötterna, som är de ur 
produktionssynpunkt intressanta, innan man 
bestämmer vilka individ, som skall ingå i frö
produktionen. 

Det första och enklaste urvalet bestod i 
bortplockande av avvikande, dåliga rötter. 
Man övergick sedan till att välja ut och analy
sera de vackraste och för sorten mest typiska 
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Figur I. Effekten av 13 generationers urval i Alfa 
fodersockerbetor för korta respektive långa rötter 
(Josefsson, 1963). 

rötterna, vilka gav upphov till nya eliter. Dessa 
massurval efter rotform och torrsubstanshalt 
hade stor betydelse för att upprätthålla de 
olika sorternas odlingsvärde. Sundelin (1923) 
visade, att stamfröet ger högre ts-skörd än 
handelsfröet, och Rasmusson (1928), att ro
vor, som förökats 3 generationer utan urval, 
tappar avsevärt både i rotstorlek och i torr
substanshalt. Orsaken till degenerationen är 
att de bästa rötterna inte ger högst fröproduk
tion. 

För att studera effekten av upprepat urval 
i ett egenskapspar och detta urvals effekt på 
andra egenskaper startade Johan Rasmusson 
i slutet av 1920-talet urvalsexperiment med 
foderbetor i Svalöv. Dessa arbeten fullföljdes 
av Per Artur Olsson och Alarik Josefsson (Jo
sefsson, 1963). Då urvalen började, var ut
gångsmaterialen tämligen enhetliga men ef
fekten av urvalen blev ändå betydande. Efter 
11 urval i foderbetan Barres halvlång var t ex 
torrsubstanshalten i urvalet för hög halt 
19,5 % och för låg halt 10,0 %. Det fanns ingen 
tendens till avtagande urvalseffekt. Samtidigt 
hade urvalet för hög ts-halt minskat rötternas 
storlek, så att trots den ökade ts-halten blev 
ts-skörden lägre än för det normalt selektera
de standardmaterialet. 
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Den tydliga differentieringen vid urval för 
korta och långa rötter i fodersockerbetan Alfa 
framgår av figur 1. 

Genom ett planmässigt urvalsarbete kan 
man alltså leda utvecklingen i en viss riktning 
beträffande ett flertal viktiga egenskaper. Ge
nom 7 upprepade urval i fodersockerbetan 
Nova höjde Josefsson (1963) proteinhalten i 
torrsubstansen från 5,0 till 6,2 % och protein
skörden med 19 %. 

Men massurvalet räckte i allmänhet bara 
för att upprätthålla sortens odlingsvärde. Vil
le man uppnå verkliga framsteg, måste man 
använda ett strängare urval. Då växtslagen är 
korsbefruktande, ger pedigreeurval inte kon
stanta, rena linjer, utan urvalen måste uppre
pas i form av familjeförädling. Metoden ut
nyttjades redan 1898 på Weibullsholm (Wei
bull, 1905, 1909) och beskrives utförligt av Hall
qvist (1914). Den har spelat en stor roll inom 
rotfruktsförädlingen. 

Fascinerad av resultaten av pedigreeur
valen i självbefruktande stråsäd ville Hjalmar 
Nilsson skapa mera likformiga och konstanta 
sorter av socker- och foderbetor genom upp
repad självbefruktning (Nilsson, 1922-1923). 
Han ansåg att det även vid fri avblomning 
förekom en viss självbefruktning hos betor 
och eftersträvade självfertila linjer i sitt ur
valsarbete. 

Hjalmar Nilsson ansåg s ig inte kunna påvi
sa någon inavelsdepression (Nilsson, 1922). 
Rasmusson betonar inavelns möjlighet att dif
ferentiera förädlingsmaterialet men framhål
ler också "att samtliga de inavelslinjer av rot
frukter, som man lyckats framställa, ha ur 
praktisk synpunkt varit mycket underlägsna 
allt vad man med andra urvalsmetoder har 
framställt, och metodiken har därför icke 
kommit till någon praktisk användning" (Ras
musson, 1951 s. 361). 

På Weibullsholm började man tidigt arbeta 
med korsningsförädling. Kajanus (1914) skri
ver: "Bastardering af foderrotfrukter har å 
Weibullsholm utförts i rätt stor omfattning 
sedan år 1907. Därvid ha korsningar företagits 
mellan olika foderbetor, mellan foderbetor 
och sockerbetor, mellan olika rofvor, mellan 
olika kålrötter samt mellan rofvor och kålröt-



ter". I korsningarnas avkommor studerades 
olika egenskapers, framför allt rotformens och 
rotfärgens nedärvning (Kajanus 1911, 1912 a, 
1912 b, 1913). I synnerhet hos betorna ansågs 
dessa egenskaper starkt modifikativt betinga
de, och sorternas konstans måste upprätthål
las genom kontinuerligt urval (Kajanus, 1914). 

För sortframställningen har korsningar 
mellan foderbeta och sockerbeta samt mellan 
vanlig foderbeta och fodersockerbeta haft 
stor betydelse bl a för att få in högre torräm
nehalt i rötte r med foderbetans form och 
växtsätt. 

Ur erfarenheterna från korsningarna mel
lan kålrot och rova drar Kajanus slutsatsen, 
att likartade egenskaper hos dessa båda arter 
sannolikt är principiellt identiska. Detta har 
senare bekräftats, då det visats, att kålrot är 
en amfidipolid hybrid mellan rova och kål 
(Olsson et aJ., 1955). 

Liksom hos andra korsbefruktande växt
slag har man hos rotfrukterna sökt utnyttja 
heterosiseffekten hos F1-hybrider. Härvid har 
man arbetat med samkorsningar, och hybri
der har framställts genom samplantering av 
några genetiskt väl skilda men dock morfolo
giskt närstående stammar. Metodiken börja
de användas i förädlingsarbetet i början av 
1930-talet. 

Tetraploider har framstäJlts av de olika rot
fruktsslagen, men det är endast av rovorna 
(2n=20) som direkt praktiskt värdefullt mat~ 
rial erhållits. Genom samkorsning mellan kro
mosomfördubblat material av Bortfelder, Yel
low Tankard och Östersundom har Svalöfs 
Siriusrova framställts (Josefsson, 1953). Den
na har i 68 försök givit 22 % högre ts-skörd än 
diploid Bortfelder och i 80 försök 14 % mer än 
Östersundom (Josefsson, 1965). 

Tetraploida betor har nästan alltid varit un
derlägsna de diploida modersorterna. De ut
nyttjades därför i korsningar med diploider 
för framställning av polystammar. Triploider
na i dessa gav ofta högre avkastning än sina 
diploida och tetraploida föräldrar (Josefsson, 
1961). Triploiderna hade betydligt bättre 
odlingsvärde än tetraploiderna, och poly
materialet bedömdes lovande av .losefsson 
1961. Arbetet ledde dock inte fram tilJ mark-

nadsförda sorter innan rotfruktsförädlingen 
upphörde. 

Den växtsjukdom, som orsakar svårast 
skador på kålrot och rova, är klumprotsjuka. 
Resistensförädling har bedrivits genom kon
tinuerliga urval på klumprotinfekterade fält 
(Olsson, 1940). Som resistenskälla har både 
vid Utsädesföreningen och Weibullsholm an
vänts Forus Majnaepe. 

Förädlingsresultat 
Tidigt påvisades betydande skillnader i ts
avkastning mellan olika stammar av samma 
växtslag. Skillnaden mellan bra och dåliga 
stammar av Barres foderbeta respektive Gul 
svensk kålrot uppgick i 12 försök till 15 % och 
av Bortfelder rova till 28 % (Sundelin, 1923). 

Eftersom man hos rotfrukterna inte har 
några stabila mätarsorter, är det svårt att b~ 
döma de långsiktiga förädlingsframstegen. 
Försök härtill har dock gjorts av Rasmusson 
(1928). Han kom till den slutsatsen, att växt
förädlingsarbetet under de närmast föregåen
de 20 åren knappast medfört någon ökning av 
sorternas avkastningsförmåga. Detta betyder 
dock inte att den bedrivna förädlingen varit 
betydelselös. Rasmusson har mycket tydligt 
visat, att utan en kontinuerlig, upprätthållan
de förädling sker en betydande försämring av 
odlingsmaterialet. 

Ett exempel på att individurval kan leda till 
förbättringru· är Weibulls Slättbo Barres Il (mark
nadsförd 1941). Den överträffade utgångsmate
rialet med 6 % i ts-skörd (Hertsman, 1941). 

Övergången till utnyttjande av F1-hybrider 
från samkorsningar har givit positiva resultat. 
Exempel härpå är Svalöfs Solid fodersockerbe
ta (1949), som har givit 4 % högre ts-skörcl och 
har 1,8 procentenheter högre ts-halt än Nova 
I (Josefsson, 1950). Genomgående för nya bet
sorter är även en lägre stocklöpningsfrekvens. 

Ur korsningar mellan olika stammar av 
Bangholm kålrot har uppdragits Svalöfs Fe
nixbangholm (1958). Den har givit 19 % högre 
ts-skörd än Svalöfs gamla Bangholm stam (J<r 
sefsson, 1958). 

Resistensförädlingen mot klumprotsjuka 
har resulterat i Weibulls Immuna (1936) och 
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Immuna Il (1943) (Lamprecht & Hertzman, 
1935, 1943) och Svalöfs Vegerova (Waller, 
1949). Dessa sorter har dock fått en rätt be
gränsad betydelse. 

I anslutning till sin pensionering samman
ställde Alarik .Josefsson försöksresultaten 
med då aktuella rotfruktsorter (.Josefsson, 
1965). Då det därefter knappast bedrivits nå
gon rotfruktsförädling i Sverige, kan denna 
sammanställning betraktas som en slutrap
port. Den visar, att skillnaderna mellan olika 
växtförädlingsföretags stammar av samma 
växtslag då var mycket små. Den visar också 
klart den förnämliga insats , som .Josefsson 
gjorde som rotfruktsförädlare. 

Under det närmaste decenniet utfördes en 
viss upprätthållande förädling av det tillgäng
liga sortmaterialet. I takt med minskat intres
se för odling av rotfrukter har också sortimen
tet minskat. I 1995 års utsädeskatalog från 
Svalöf Weibull AB är av betor endast medtag
na foderbetan Svalöfs halvlång samt de dans
ka monogerma fodersockerbetorna Kyros 
och Magnum. Av kålrot saluföres Östgöta Il, 
som är uppdragen vid Weibullsholm, och av 
rova Svalöfs tetraploida Sirius. 
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Sockerbetan - växtförädling och 
växtf örädlingsframsteg 

Peter Bemström 

Sockerbetan är som bekant en av våra allra 
yngsta kulturväxter; dess tillkomst kan date
ras till mitten av 1800-talet, och sockerhalten 
hos detta ursprungsmaterial låg på 11 a 13 %. 
Den fabriksmässiga sockerframställningen 
var dessförinnan baserad på vita foderbetor 
med låg sockerhalt, från 6 % och så småning
om uppemot 9 % (Buerstenbinder, 1896). 

Egentlig växtförädling i form av familjeur
val, d v s urval mellan enskilda plantavkom
mor efter fri avblomning, började tillämpas på 
foderbetor i Frankrike redan 1837, och med 
hjälp av denna metod eller, särskilt i Tyskland 
och Tjeckoslovakien, genom det mera primi
tiva och trubbiga massurvalet lyckades man i 
flera länder, i synnerhet efter sockerbetans till
komst, att successivt förbättra det odlade 
betmaterialet. Vid 1900-talets början fanns ett 
stort antal olika typer, eller primitiva sorter, 
med sockerhalter varierande mellan 15 och 
17 %. Genom att urvalet länge och huvudsak
ligen varit inriktat på att höja sockerhalten, 
hade man då allt starkare kommit att känna av 
det negativa, stränga samband mellan rotvikt 
och sockerhalt, som är karakteristiskt för 
sockerbetan, och som alltså innebär att ju 
mera man genom urval försöker höja betvik
ten, desto lägre blir sockerhalten, och omvänt 
att ju högre man försöker pressa upp socker
halten, desto lägre blir betvikten. 

I Sverige började det egentliga förädlings
arbetet vid Säbyholms sockerfabrik 1906, och 
då denna 1907 uppgick i Svenska Socker
fabriks AB fortsatte detta bolag förädlings-

verksamheten. År 1912 flyttades förädlings
verksamheten till Hilleshög men flyttades till
baka till Säbyholm 1968-1969. Arbetet be
drevs redan från starten i betydande omfatt
ning; 40 000 a 50 000 betor valdes per år och 
analyserades individuellt på sockerhalt med 
polarimeter. I mindre skala bedrevs socker
betsförädling även vid Sveriges Utsädesför
ening från 1914. 

Redan från början tillämpades familjeföräd
lingen, och från 1914 bedrevs den i verklig 
mening, d v s varje behållen plantavkomma 
förökades för sig, isolerad från övriga, och ej i 
en gemensam avblomning med övriga familjer. 
Goda resultat lät heller inte vänta på sig; 1914 
visade sig bruksfrö förädlat och producerat i 
Sverige ge fullt ut lika goda värden i såväl bet
vikt som sockerhalt, som frö från de två ledan
de tyska förädlarna; därtill stocklöpte det tys
ka fröet 4 a 5 gånger mera än det svenska. Ex
port av svenskt frö började också redan 1910, 
och uppgick under åren närmast före och un
der första världskriget till 100 ton per år. 

Den för sin tid mycket goda sockerbets
sort, som på så sätt utvecklades under tiden 
före och omkring första världskriget, behöll 
en ledande ställning inom det västeuropeiska 
sortimentet fram till andra världskriget, men 
kunde, så som dess upphovsman själv fram
höll 1929, trots ihållande försök aldrig förbätt
ras utöver sina ursprungliga egenskaper 
(fjebbes, 1930). Det fortsatta förädlingsarbe
tet under ny ledning och med starkt breddat 
förädlingsmaterial men efter i stort sett likar-
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tade förädlingsprinciper förmådde ej heller 
att under ett kvarts sekel föra fram en svensk
förädlad betsort till ökad sockeravkastning; 
snarare undergick den en viss minskning men 
till förmån för en något förbättrad saftkvalitet. 

Genom tillskott av förädlingsmaterial från 
Hilleshögs utländska förädlingsverksamhet 
samt förvärv under 1950-talet av ett litet hol
ländskt förädlingsföretag lyckades det Hilles
hög att behålla sin ställning som leverantör 
av sockerbetsfrö för Sverige och delar av den 
västeuropeiska betodlingen in på 1960-talet. 
Betodlingen i Sverige och utlandet befann sig 
då sedan flera år i ett allt mera kritiskt läge på 
grund av tilltagande brist på arbetskraft både 
för gallring och för skörd av betfälten. Proble
men med betskörden löstes efterhand med 
hjälp av ett ökande utbud av betskördemaski
ner. Omfattningen av gallringsarbetet på vå
rarna kunde minskas betydligt genom en 
mekanisk sönderdelning av de s k betfröna, 
som egentligen är gyttringar av frön och nor
malt ger upphov till mellan 1 och 4 plantor, i 
mindre delar med i genomsnitt omkring 1,3 
kärnor per frö. I väntan på det äkta mono
germfröet var detta ett betydande framsteg i 
betodlingens rationalisering, men det var 
ändå i längden otillräckligt. 

Åren strax efter andra världskriget ren
odlades av forskare i USA ett par olika slag av 
sockerbetsmaterial, som båda skulle komma 
att få mycket stor betydelse för sockerbets
förädlingen världen över. Det ena var pollen
sterila, eller hansterila, betor, d v s ståndar
knapparna förmår ej utveckla funktionsdug
ligt pollen, medan frösättningsförmågan är 
ograverad. Dylika plantor är alltså beroende 
av främmande pollen för sin frösättning. Ett 
renodlat hansterilt material pollinerat av ett 
annat, obesläktat, ger därför en fröavkomma 
som består till 100 % av hybrider. 

Denna möjlighet blev ju utomordentligt att
raktiv för betförädlarna, som i långa tider för
sökt utnyttja den högre avkastningen hos 
hybrida material. Den enda, och i och för sig 
föga verkningsfulla, metod som stått dem till 
buds bestod i att blanda ett stamfrö innehål
lande 10 a 20 olika, för ändamålet utprövade 
förädlingsmaterial. Genom den fria avblomning-
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en i fröfältet borde 10 komponenter resultera i 
en avkomma, d v s i ett bruksfrö, med 90 % hy
briditet, och t ex 20 komponenter borde teore
tiskt ge 95 % hybriditet (Rasmusson, 1951). 

Å andra sidan stod det klart, att om de 2 
bästa komponenterna på något sätt kunnat 
korsas samman till en produkt med samma 
höga grad av hybriditet som bruksfröet nor
malt höll, skulle produkten ha överträffat det
ta i avkastningsförmåga. Hansteriliteten kom 
här med nyckeln. 

Den andra nyheten var den ärftliga mono
germiteten, eller den s k enkornsfröigheten. 
Hos en normal betplanta sitter blommorna 
gyttrade 2-4 eller flera tillsammans; varje 
blomma bildar en liten nöt med 1 frö, och 
nötterna växer ihop till en gyttring. Det är 
gyttringarna som i allmänt språkbruk kallas 
för betfrön, och de ger upphov till 1 eller fle
ra plantor. Under åren före eller omkring an
dra världskriget visade det sig att betplantor, 
spontant men mycket sällsynt, förekommer 
som övervägande har blommorna sittande 
ensamma och aldrig mera än 2 tillsammans; 
de har fått beteckningen monogerma. 

Omkring 1950 ställde USA förädlingsmate
rial av såväl cytoplasmatiskt hansterila som 
monogerma sockerbetor till förfogande för 
den europeiska betförädlingen, som ett led i 
efterkrigshjälpen, och också Hilleshög fick sin 
del. Ingetdera materialet kunde användas di
rekt för framställning av bruksfrö; långsiktiga 
förädlingsarbeten krävdes för att göra nytill
skotten anpassade för västeuropeiska od
lingsförhållanden. 

För monogermernas del ställde sig saken i 
princip enkel, eftersom enkornsfröigheten 
framkallas av ett enda arvsanlag med reces
siv nedärvning. Genom att korsa de ameri
kanska monogerma materialen med europeis
ka förädlingsmaterial och i 2:a, 4:e , 6:e osv 
plantgenerationen återkorsa de framkom
mande monogermplantorna skapade man ett 
monogermt förädlingsmaterial av väsentligen 
europeisk karaktär och värt ett meningsfullt 
förädlingsarbete. Detta kunde börja omkring 
1960. Till saken hör då att en plantgeneration 
odlades per år i stället för 2 år, som är det 
normala, med hjälp av en särskild teknik, 



Figur 1. Avsnitt av tältfältet, årligen omfattande 10 000 a 11 000 tält, för framställning av frö efter inavel 
av olika slag av material i olika stadier av förädlingsarbetet. 

innebärande att den vegetativa fasen av plan
tornas liv, motsvarande sockerbetsåret, pas
serades som småplantor i växthus på vintern, 
medan den generativa fasen, blomningsåret, 
inträffade redan under den påföljande somma
ren. Denna teknik är alltjämt rutin på Hilleshög 
för stora delar av förädlingsverksarnheten. 

Framställningen av ett hansterilt europe
iskt material ur det amerikanska ställde sig 
mera komplicerad från förädlingsteknisk syn
punkt. För en snabb och effektiv framställning 
av hansterila material i tillfredsställande om
fattning krävdes en renodling av materialet 
genom inavel. 

Redan 1912 hade man på Hilleshög och nå
got senare i Svalöf i betydande omfattning 
börjat arbeta med inavel (Nilsson, 1922-1923). 
Samtidigt gjordes omfattande blombiologiska 
undersökningar (Sundelin, 1934). Avsikten 
med dessa arbeten var att hitta självfertila lin
jer, som kunde ge en enhetlig, stabil socker
betssort. Sockerbetorna tålde emellertid inte 
denna inavel, och samtliga inavelslinjer, som 
man lyckades få fram, var underlägsna det 
vanliga materialet (Rasmusson, 1951). Vid det 
nu startade inavelsarbetet var emellertid avsik
ten inte att utnyttja inavelslinjerna för praktisk 
odling utan för framställning av F1-hybrider. 

Det visade sig att betplantor vid isolering 

med ett lagom tätt, vitt bomullstyg satte nå
got frö både i växthus och i fält (Fig. 1). Detta 
beror på att självsteriliteten inte verkar fullt 
ut vid temperaturer under 15'C. Det var sär
skilt möjligheten till en snabb och effektiv ren
odling av såväl hansterilitet som monogermi
tet, som gjorde inavelsmetodiken så attraktiv. 

Arbetet syftade till framställning av föräd
lingsmaterial, som kunde göra det möjligt att 
bygga upp sorter enligt formeln i figur 2. En 
monogerm linje, kallad A och renodlat han
steril, korsas med en annan, obesläktad mo
nogerm linje B, som är normalt pollenprodu
cerande. Både A och B förväntas själva, på 
olika sätt, vara försvagade till följd av inaveln, 
medan hybrider mellan dem utmärks av full 
livskraft. Hybriden A x B är naturligtvis på 
förhand noggrant prövad, bland stora serier 
av liknande material, på sina olika egenskaper 
av det slag som är av betydelse för odlings
värdet hos en betsort: betform, sockerhalt, 
saftkvalitet, resistens mot stocklöpning, möj
ligaste frihet från sjukdomar m m. 

Hansterila material betecknas MS, d v s 
male sterile, medan deras pollenfertila styr
eller syskonlinjer betecknas MN (maintainer) 
eller 0-typ. 

Plantor av typen (MS A x MN B) är alltså 
monogerma, hansterila, och besitter i sig själ-
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va ett högt förädlingsvärde. Den genetiska 
basen är ju smal, d v s endast 2 inavelslinjer, 
vardera härstammande från en enda moder
planta. Genom att befrukta sådana plantor 
med ett tredje material, tex ett förädlingsma
terial med fördubblat kromosomtal och bred 
genetisk bas, kan man alltså, som formeln vi
sar, framställa en triploid monogerm frötyp 
av högt odlingsvärde; det är med andra ord 
detta frö som utgör det monogerma bruksfrö
et. Väljer man att använda en diploid pollina
tor, blir också sorten diploid, eftersom de 
monogerma moderplantorna likaledes är di
ploida. För sorternas monogermitet har det 
ingen betydelse att pollinatormaterialen är 
normalfröiga, multigerma. Det är ju de mono
germa moderplantornas frötyp, som bestäm
mer fröets karaktär, och hybrida sorter fram
ställda på hansterila moderplantor går ej att 
föröka, allraminst om de dessutom är triploi
da med ett obalanserat kromosomtal. 

En stark gallring bland det inavlade materi
alet resulterade i monogerma hybrider, som 
redan i de första avkastningsförsöken låg på 
ungefär samma nivå som normalfröiga sorter. 
Efter inavel i 3 a 5 generationer är en linje till
räckligt stabil och behöver endast undantags
vis förnyas eller justeras genom fortsatt urval. 

Tack vare det ringa antal komponenter 
som en cytoplasmatisk F1-hybridsort enligt 
formeln kräver i jämförelse med de äldre po
pulationshybridsorterna, har det under det 
fortsatta förädlingsarbetet ofta visat sig möj
ligt att ganska snabbt uppnå och även kombi
nera egenskaper i en och samma sort, vilket 
med den tidigare förädlingstekniken överhu
vudtaget knappast lät sig göras. Jag tänker 
här bl a på att det ganska snart gick att förena 
hög sockeravkastning med förhållandevis 
hög sockerhalt. Ett mycket strängt negativt 
samband mellan dessa egenskaper har, som 
redan påpekats, tidigare satt starka hinder i 
vägen. Vidare har hög rotavkastning visat sig 
lättare än förr kunna kombineras med god 
kvalitet på betsaften, och det har också varit 
möjligt att rent generellt förbättra bl a egen
skaper som sockeravkastning och stocklöp
ningsresistens snabbare och effektivare än 
vad man trodde vara möjligt långt in på 1960-
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talet. Även sjukdomsresistens kommer här in 
i bilden. 

Förädlingsframsteg, sådana som de nu 
skisserade, kan emellertid inte tillskrivas en
bart insättandet av monogerma inavelslinjer 
i sortframställningen; även pollinatorsidan 
har fått en motsvarande upprustning. Redan 
i de tidiga skedena av monogermförädlingen, 
i mitten av 1960-talet, visade det sig nämligen 
att ett utbyte i sortformeln av t ex linje B mot 
en ny linje, som vi kan kalla D, kunde medfö
ra en ökning av sockeravkastningen hos sor
ten med omkring 5 %, vilket i förädlingssam
manhang är en mycket hög siffra. I själva ver
ket medförde ett sådant enkelt utbyte av en 
enda linje i sorten att denna, från en interna
tionellt sett medelmåttig position i fråga om 
sockeravkastning, placerades i ett absolut 
toppläge. Man måste då fråga sig vad insät
tande av inavel även i förädlingen på pollina
torsidan skulle kunna åstadkomma. Frågan 
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Figur 2. Korsningsschema för framställning av 
bruksfrö av en moriogerm, triploid sort med tre 
föräldrar. Förklaring i texten. - anger pollen
distributionen då moderlinjen är hansteril. 
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var så mycket mera berättigad, som Hilleshög 
- i enlighet med formeln i figur 2 - använde en 
tetraploid pollinator för framställning av det 
första monogerma bruksfröet. En tetraploid 
pollinator ger, som figur 2 visar, i korsning 
med diploida monogermer en triploid avkom
ma, och triploider hade sedan länge ofta visat 
sig avkasta något bättre och stabilare än di
ploider. En tetraploid bidrar med 2/3 av arvs
massan i det triploida bruksfröet, som därför 
kommer att präglas av faderskomponenten, 
medan de bägge monogermlinjerna står för 
vardera 1/6. Trots detta ringa inslag kan allt
så en av de monogerma linjerna i sorten en
sam ha en utomordentligt stark, förbättrande 
verkan. Försök att förbättra även pollinatorsi
dans prestanda genom inavel var därför i hög 
grad motiverade och påbörjades redan i mit
ten av 1960-talet. 

Genom en sträng sovring redan i svagt in
avlade linjer fick man ett starkt förbättrat pol
linatormaterial. Detta användes för att fram
ställa 4-vägshybrider enligt figur 3. 

{ExF} 

F
1 

-hybrider 

multigerm 
pollenfertil 

diploid 

Figur 3. Korsningsschema för framställning av 
bruksfrö au 4-uägshybrider, där även den slutliga 
pollinatom är Fthybrid. Förklaring i texten. 
◄- anger pollendistributionen då moderlin-

jen är hansteri/. 

En annan version kan vara ensamkorsning 
av ett antal utvalda linjer av gemensam typ 
som pollinator. 

Ett vidare steg i användningen av dessa 
nya pollinatorer är ett fördubblande av deras 
kromosomtal till tetraploidi. Använda i sådan 
form resulterar de alltså i ett bruksfrö av tri
ploid typ, vilket eventuellt kan innebära en 
ytterligare avkastningsstegring hos sorten. 

En negativ följd av inavelsförädlingen 
bland multigerma självsterila material, så 
som denna hittills bedrivits, är en klart skönj
bar ökning i graden av självfertilitet bland 
behållna linjer. Detta är helt naturligt, men har 
den nackdelen, att linjeparkorsningar stun
dom visar sig svåra att effektuera. 

Det är svårt att direkt i siffror belysa vad in
avels- och hybridförädlingen inneburit i för
ädlingsframsteg, därför att mätarna i avkast
ningsförsöken, som utgöres av bruksfrösor
ter, ofta är föremål för kontinuerliga förbätt
ringar. Interna beräkningar på Hilleshög över 
resultaten av växtförädlingen, uttryckta i med-
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elförbättring per år i sockeravkastning och 
utslagna på våra ledande sorter och deras 
prestanda i de betodlande länderna i Västeu
ropa, visar på 1 a 1,5 %. Räknat från elen första 
upplagan av Monohill, som var vår ursprung
liga monogermsort och som kom i bruksod
ling första gången 1966, skulle därmed socker
avkastningsförmågan hitintills ha förbättrats 
med ca 20 %, för att uttrycka det försiktigt. 
Officiella försök med Hilleshögssorter i av
nämarländer har bekräftat riktigheten i beräk
ningarna. Denna förbättring kan jämföras med 
stillaståendet i förädlingsframsteg från första 
världskriget och fram till ca 1960, alltså under 
omkring 50 år. 

Ovanstående översikt är ba5erad på ett före
drag vid ett symposium arrangerat av Cardo i 
oktober 1982, något år före min pensionering. 
Den senare utvecklingen vid Hilleshög har i 
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denna volym skildrats så pass utförligt av Nils 
Olof Bosemark, att det här räcker att hänvisa 
till hans artikel. 
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Salix 
Stig Larsson 

Sa/ix ( energiskog) är en relativt ung gröda i det 
svenska lantbruket. Odling av Salix för tillverk
ning av möbler, korgar och redskap har dock 
förekommit långt tidigare (Statt, 1992). Det ny
vaknade intresset för Salix-odling har sina orsa
ker i ett ökande intresse tör förnyelsebara 
bränslen som ersättning för olja och kol. Salix 
är dessutom en alternativ gröda på jordbruks
mark som tas ur livsmedelsproduktion. Salix 
odlas för närvarande (år 1996) på ca t 7 000 ha 
i Sverige. Plantering sker även i Danmark, Eng
land, Tyskland, Polen och Frankrike. Salix har 
en snabb initial tillväxt, vilket gör att plantorna 
redan efter några år har en betydande produk
tion. En välskött odling förväntas kunna avkas
ta ca 12 ton ts flis om året per hektar, vilket mot
svarar 5,5 kubikmeter eldningsolja i energi. 

Det växtmaterial som dominerat i odlingar 
hittills har varit av arten Salix viminalis L. 
(korgvide), huvudsakligen bestående av ut
valda kloner från en landsinsamling utförd på 
1970-talet av Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) i Uppsala (Perttu, 1984). Initiativet till 
att odla Safix för biobränsleproduktion kom 
från professor Gustaf Siren vid SLU, som star
tade försöksverksa mhet och företog insam
lingar av lämpliga kloner. 

Botaniska egenskaper 
Sa/ix-släktet är det största släktet inom famil
jen Saficaceae, dit även Popufus (poppel) hör. 
Sa/ix räknar totalt in 300 till 350 arter, beroen
de på vilket klassificeringssystem som an
vänds. Ett 30-tal Salix-arter finns i Sverige. 
Några av dessa har införts till Sverige under 
relativt sen tid, under 1700- och 1800-talen, i 

samband med anläggande av korgvideodling
ar. De rester av korgvide, som man finner i 
södra och mellersta Sverige, härstammar från 
sådana odlingar. 

Arterna är tvåbyggare, d v s träden eller 
buskarna är antingen hanindivider eller hon
individer. De flesta Sa/ix-arter går lätt att för
öka med avläggare eller stam- och grenstick
lingar, till skillnad från släktet Popu/us som lät
tast förökas vegetativt med rotskott. Släktet 
Salix är taxonomiskt mycket svåröverskådligt 
på grund av en rik och invecklad hybridbild
ning. Salix har varit förmäl för taxonomiska 
studier bl a av genetikern Nils Heribert-Nils
son i Lund, nära vän med professorerna Her
man Nilsson-Ehle och Åke Åkerman vid Sveri
ges Utsädesförening i Svalöv. He ribert-Nils
son gjo rde bl a korsningsstudier mellan S. vi
minalis och Salix caprea (sälg) (Heribert-Nils
son, 1930). 

Förädling 
Förädling av Salix som biogröda sker sedan 
1987 vid Svalöf Weibull AB i Sverige. Under 
1996 har också - i samarbete med Svalöf Wei
bull AB - förädling av Salix startats vid Long 
Ashton Research Station i Bristol, England. 
Vid Long Ashton Research lnstitute har sedan 
många år funnits ett arkiv av Sa/ix-kloner från 
hela världen, och forskning kring Salix med 
särskild inriktning på korgvideodling har be
drivits där (Stott, 1992). Försök till förädling 
av Salix har också förekommit i Canada (Zsuf
fa, 1988) och i Finland (Viherä-Aarnio, 1988; 
Pohjonen, 1991) samt vid SLU i Uppsala (Gull
berg, 1988), men delvis på grund av avsaknad 
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av en marknad för bränsleflis har denna verk
samhet inte utvecklats vidare. 

Förädlingen av Salix är i första hand inrik
tad på att höja avkastningen avvedbiomassa. 
För att kunna åstadkomma detta görs kors
ningar varje år, och avkommorna (mellan 
10 000 och 20 000 nya hybrider varje år) stu
deras och utväljes sedan under ett antal år i 
observationsförsök. De mest lovande kloner
na planteras därefter i avkastningsförsök på 
fem platser i södra och mellersta Sverige. För 
att kunna uppnå en hög avkastning och od
lingssäkerhet måste plantorna ha en god re
sistens mot skadedjur och rostsvampar. De 
måste också inom vissa odlingsområden vara 
frosttåliga. En 25-procentig ökning av avkast
ningen i nya sorter har redan kunnat åstad
kommas efter bara 10 års förädling. 

Bladrost av arten Melampsora spp. är en 
allvarlig skadegörare, mot vilken det är möj
ligt att förädla. Ett stort material insamlat från 
Ryssland väster om Uralbergen och från cen
trala Sibirien i närheten av Novosibirsk och 
Irkutsk har i korsningar gett hybrider med 
mycket god resistens mot bladrost (Åhman & 
Larsson, 1994). Av skadegörare anses två ar
ter av gallmyggor vara viktiga. En av dessa 
gall myggor med artnamnet Dasineura ingeris 
är nyupptäckt och taxonomiskt beskriven av 
forskare vid Svalöf Weibull AB (Sylven & Löv
gren, 1995). Tydliga sortskillnader finns i re
sistens mot gallmyggor, och ett urval för det
ta görs i förädlingsmaterialet. 

Återkommande froster under 1993-1995 
har gjort att ökande insatser har fått sättas in 
för att få fram ett frosttåligare material. Ett 
flertal kloner av arterna S. viminalis och Salix 
dasyclados, som insamlats av Stig Larsson 
och Gunnar Nilsson i trakten av Kirov, och en
staka kloner från Sibirien har visat sig ha 
mycket bra frosttolerans. Ett urval görs nu i 
detta material för att nya frosttåliga sorter 
inom några år skall finnas för odling i Mellan
sverige och Finland. 
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Sortprovning och sortgodkännande 
Anders Bengtsson 

Redan i odlingens begynnelse måste odlaren 
ha konstaterat att olika material hade skilda 
egenskaper och - mer eller mindre medvetet 
- gynnat det för honom mest värdefulla mate
rialet. Det äldsta odlingsmaterialet var också 
mycket oenhe tligt och utgjordes även hos 
självbefruktarna av populationer. 

Sortprovning påbörjades på 
1800-talet 
Genom tillkomsten av olika organisationer 
ökades intresset och möjligheterna för att 
studera olika material. Sålunda kan nämnas 
stiftandet av Kungl. Vetenskapsalwdemien 
1739, vars förste preses var Linne. Hushåll
ningssällskapen tillkom, med början på Got
land 1791, med syfte att främja jordbrukets 
intressen. År 1811 bildades Kungl. lantbruks
akademien, som 1814 fick nyttjanderätten till 
Skeppsbroäng på Norra Djurgården. Här anla
de akademien sin Experimentalfarm, senare 
kallad Experimentalfältet, som blev ett cen
trum för forskning och försöksverksamhet på 
jordbruksområdet under mer än 100 år. En 
hel del av de äldsta sortförsöken i mellersta 
Sverige kom sålunda till stånd på denna plats. 

Verksamheten vid Experimentalfältet var i 
vissa avseenden av stor omfattning. År 1866 
provade sålunda Carl Juhlin-Dannfelt, inten
dent vid Experimentalfältet 1860-1880, 80 oli
ka "afarter" av vete och spelt. Av dessa hade 
60 erhållits från en tysk firma, men var "flerta
let så fullkomligt lika, att de mer än sannolikt 
tagits ur samma säck" (Juhlin-Dannfelt, 1867). 
Efter den svåra utvintringen av höstvete un
der vintrarna 1898-1899 och 1900-1901 gjor-

de professor Jakob Eriksson, akademiens 
växtfysiolog, en sammanställning över obser
vationerna av vinterhärdigheten hos de sor
ter som provats under 1890-1901. Resultat 
för inte mindre än 146 sorter redovisas och 
några sorter hade ingått i alla försök. Sorter
na var mestadels utländska och jämfördes 
med svenska lantsorter (Eriksson, 1902). 

Viss försöksverksamhet utfördes också vid 
lantbrukslns tituten i Ultuna och AJnarp, vilka 
hade tillkommit 1849 respektive 1862. Profes
sor Hampus von Post var föreståndare för 
Ultuna agrikulturkemiska försöksstation 1869-
1892 och provade olika sorter inom skilda 
växtslag. Han insåg tidigt att lantsorterna var 
popuJationer och hävdade i polemik med Juh
lin-Dannf elt att man i fråga om potatis måste 
utgå från skörden av ett enskilt stånd för att få 
en enhetlig sort (von Post, 1873). 

von Post uppmärksammade att det vid Ul
tuna odlade höstvetet innehöll plantor av oli
ka utseende. Ur vetet kunde fyra typer plock
as ut, som odlade var för sig gav följande 
skörd per ruta (von Post, 1876): 

Glatt rödaxigt vete 43 skålpund 
Glatt vitaxigt vete 20 skålpund 
Ludet rödaxigt vete 4 7 skål pund 
Ludet vitaxigt vete 56 skålpund 

Det sist omnämnda vetet torde vara det 
som kommit att kallas Ultuna sammetsvete. 

Lokal sortprovning 
Den första lokala sortförsöksverksamheten 
organiserades av Sveriges Utsädesförening. 
För att få en bättre uppfattning om värdet av 
de spannmåJssorter som föreningen provade 
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vid anstalten i Svalöv lät föreningen 1890 i 
samarbete med hushållningssällskapen ut
sända utsäde till olika jordbrukare. Följande 
år lät föreningen lägga ut regelrätta försök i 
ett stort antal län (Rundgren, 1891). Försöks
arbetet utfördes av föreningens personal. 
Denna verksamhet blev dock dyrbar, varför 
den snart måste inskränkas, och större sort
försök utfördes endast på några få platser, 
såsom vid filialen vid Örebro och från 1897 
vid Ultuna. 

År 1904 återupptogs emellertid den lokala 
sortprovningen. Den utökades nu snabbt och 
redan 1906 utlades 53 försök i olika län. 

År 1907 inrättades den statliga Centralan
stalten för försöksväsendet på jordbruksområ
det med uppgift att samordna och leda den 
statliga och den lokala försöksverksamheten. 
Denna anstalt förlades till Experimentalfältet 
och dess jordbruksavdelning var en direkt 
efterföljare till Lantbruksakademiens försöks
gård vid Experimentalfältet. Den övertog ock
så de arbetsuppgifter som innehades av den 
år 1900 bildade Centralanstalten för hushåll
ningssällskapens lokala fältförsök, som var 
förlagd till Upplands Väsby och leddes av 
överassistenten Pehr Bolin. Denna anstalt 
hade dock inte sortförsök på sitt program. 

Vid omorganisationen 1939 överfördes 
sortförsöksverksamheten till Jordbruksför
söksanstalten med fortsatt förläggning till Ex
perimentalfältet men organisatoriskt inlem
mad i Lantbrukshögskolan. År 1948 ombilda
des Jordbruksförsöksanstalten till Statens 
jordbrul?Sförsök och förflyttades till Ultuna. In
stitutionen för växtodling vid Lantbrukshög
skolan blev 1962 huvudansvarig för sortprov
ningen, som där förlades till försöksavdel
ningarna för sluten, öppen och norrländsk 
växtodling. Motiveringen för anknytningen till 
Lantbrukshögskolan var att sammanbinda 
den grundläggande och den tillämpade forsk
ningen och därigenom effektivisera verksam
heten (Lantbrukets högskola 50 år, 1982). 

Svenska Mosskulturföreningen, som grun
dades 1886, utförde på sina försöksgårdar, 
främst Flahult, odlingsförsök med sorter. 
Verksamheten var helt inriktad på att studera 
odlingsmaterialets reaktion på organogen 
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jord. Svenska Betes- och Vallföreningen starta
de sin verksamhet 1916, och redan de första 
åren anlades försök med lusernsorter i skilda 
delar av landet. De båda föreningarna sam
manslogs 1939 till Svenska Vall- och Mosskul
turföreningen och förstatligades helt 1948, då 
dess verksamhet inkorporerades i Statens 
Jordbruksförsök. 

De statliga försöksgårdarna, som tillkom 
på slutet av 1920-talet och senare (Lanna 
1929, Offer 1931, Ugerup 1940), utförde även 
de sortförsök men i begränsad omfattning 
och ofta under speciella betingelser. 

Sortförsöksverksamheten 
under 1900-talets första hälft 
Centralanstalten kom att utföra eller medver
ka i ett stort antal sortförsök redan från star
ten. Antalet sortförsök uppgick sålunda till 
232 redan under det andra verksamhetsåret, 
1908, och anstalten övertog den verksamhet, 
som byggts upp av sällskapen i samarbete 
med Sveriges Utsädesförening. 

Försök utfördes såväl med stråsäd och 
trindsäd som med potatis, rotfrukter och vall
växter. Syftet med dessa försök var till väsent
lig del att fastställa värdet av nya växtföräd
lingsprodukter i jämförelse med äldre sorter. 
Resultaten av utförda försök har rapporterats 
i en rad av meddelanden från Centralanstal
ten, och enskilda resultat finns arkiverade på 
Riksarkivet. 

Centralanstalten fick vid sin tillkomst inte 
någon överordnad ställning över den lokala 
försöksverksamheten. Planerna för fältför
söken tillkom därför genom diskussioner mel
lan de lokala försöksledarna och representan
ter för Centralanstalten och godkändes vid 
ett gemensamt möte. 

Den nämnda ordningen ändrades 1920. Då 
bestämdes att planerna för sortförsöken skul
le utarbetas av Kommitten för hushållningssäll
skapens jordbruks försök. I denna ingick repre
sentanter för olika institutioner och för den 
lokala försöksverksamheten. De utarbetade 
planerna förelades sedan försöksledarna vid 
försöksledarmötet i februari månad. Från och 
med 1939 utarbetades dock planerna av Jord-



bruksförsöksanstalten och under perioden 
1949-1962 av Statens Jordbruksförsök. 

År 1925 uppdelades de i planerna angivna 
sorterna i två sortiment, nämligen dels i vad 
som senare benämndes obligatoriska sorter, 
dels i valfria sorter, en ordning som har be-
stått in i våra dagar. De obligatoriska sorterna 
utgjordes främst av mätarsorter, d v s allmänt 
odlade sorter, samt av nya intressanta namn
sorter, medan de valfria sorterna främst ut
gjordes av nummersorter från växtförädlings
anstalterna. 

Stort intresse ägnades från början åt prov
ning av höstvetesorter. Detta berodde i hög 
grad på att utländska sorter med hög avkast
ning och styvt strå införts i landet på 1800-
talet. Mest känt var det engelska Squarehead
vetet, som dock hade sämre vinterhärdighet 
än de svenska lantvetena och därför ofta ut
sattes för vinterskador. En av de första uppgif
terna för växtförädlingen blev därför att fram
ställa högt avkastande och härdiga sorter. 
Den första svenska höstvetesorten, Toppsqu
arehead, lanserades av Sveriges Utsädesför
ening 1898. 

I varje fall i mellersta Sverige vann de föräd
lade sorterna endast långsamt mark och 
mycket länge ingick lantvetesorter i försöken. 
I planerna för de lokala försöken ingick sålun
da "ortens lantvete" ända fram till 1918, och 
Sammetsvete var mätarsort inom de nordliga 
odlingsområdena fram till 1939. 

Vid sidan om den lokala verksamheten 
hade Centralanstalten fast verksamhet vid Ex
perimentalfältet och vissa andra försöksfält. 
Sortförsök upptogs till synes först 1931 på de 
fasta försöksfälten, som var belägna vid lant
bruks- och lantmannaskolor. År 1937 utöka
des den fasta försöksverksamheten högst 
avsevärt, då Centralanstalten fick sitt anslag 
till fast verksamhet höjt från 6 000 till 20 000 
kronor per år. Samtidigt erhöll den lokala 
verksamheten ett statligt bidrag. Detta kvar
stod till 1968, då det överfördes till riksför
söksverksamheten. Från 1962 benämndes 
försöken riks- respektive länsförsök. 

Från 1930-talets början hade sortförsöks
verksamheten följande utseende: 
1) Försöksverksamhet vid huvudanstalten 

2) Försöksverksamhet vid de statliga försöks
gårdarna 
3) Försök förlagda till fasta fält, i regel lant
bruks- och lantmannaskolor 
4) Försök hos enskilda lantbrukare. 

För försöken under punkt 3 svarade i regel 
lärarpersonal vid skolorna, medan hushåll
ningssällskapen svarade för försök hos enskil
da lantbrukare. Försöken bekostades dels av 
staten (skrivelseförsök), dels av hushållnings
sällskap och försöksringar Ookala försök). Till 
de senare utgick också visst statligt bidrag. 

Även om stråsädesslagen varit domineran
de i sortprovningen har påfallande många 
sortförsök utförts med rotfrukter och potatis. 
Så var särskilt fallet i början av 1900-talet. I po
tatis är sorterna gamla bekanta, Magnum Bo
num, Evergood m fl. 

Sortprovning under de senaste 
decennierna 
Medan provningen av stråsädessorter varit 
helt dominerande under 1900-talets första 
hälft, utökades och reglerades provningen av 
andra växtslag vid århundradets mitt. Detta 
innebar dock inte att provningen av stråsä
dessorterna skars ned, utan även denna prov
ning utvecklades. 

För vallväxternas del utfördes tidigt stam
försök med lokala rödklöverstammar. För öv
rigt var sortförsöksverksamheten ringa fram 
till I 954. Då etablerades ett nära samarbete 
med växtförädlingsanstalterna och officiella 
sortförsök med olika vallväxter startades på 
växtförädlingsstationer och på Statens Jord
bruksförsöks fält och gårdar. 

År 1948 skapades Samarbetskommitten för 
Potatisförsöksverksamheten, vars verkställan
de ledning var förlagd till Institutet för växt
forskning och kyllagring (IVK). Denna kommit
te utförde en allsidig provning av äldre och 
nya sorter. Verksamheten överfördes 1964 till 
Institutionen för växtodling. Provningen av 
potatis skiljer sig från annan sortprovning 
bl a däri att utsädet till sortförsöken måste ha 
producerats på samma plats och under sam
ma odlingsbetingelser för att de jämförande 
sortförsöken skall kunna ge ett rättvisande 

279 



svar. Därigenom blir provningen starkt kost
nadskrävande. 

Sortprovningen av oljeväxter påbörjades 
på 1940-talet, även om vissa sortförsök ut
förts tidigare. För verksamheten svarade i 
första hand Sveriges Oljeväxtodlares Centra/
förening (SOC). I mitten av 1960-talet blev In
stitutionen för växtodling huvudman för den 
officiella provningen, och sedan dess har 
provningen utförts i samarbete mellan institu
tionen och odlarföreningen. 

Efter år 1962 placerades de statliga för
söken, riksförsöken, mestadels hos enskilda 
jordbrukare och sköttes liksom länsförsöken 
av personal från hushållningssällskap, lant
bruksnämnder och försöksstationer. I meller
sta och övre Norrland kom dock all försöks
verksamhet att utföras i anslutning till för
söksgårdar under ledning av Norrlands lant
bruksförsöksanstalt. 

Syftet med sortprovningen var från början 
att kunna lämna vägledning för sortvalet till 
rådgivare och odlare. Från 1927 har sortför
söken dock haft en tvåfaldig uppgift, dels att 
framställa ett underlag för att kunna bedöma 
odlingsvärdet av nya sorter och därmed möj
liggöra att få dessa godkända och berättigade 
till statsplombering ( certifiering), dels att bil
da ett underlag för odlarens sortval. Den loka
la provningen har lämnat kompletterande 
data för den lokala rådgivningen. 

År 1961 infördes statsplombering som vill
kor för försäljning av utsäde av sorter av strå
säd och baljväxter, något som 1967 utökades 
till att gälla utsäde av alla jordbruksgrödor 
(med vissa undantag). Detta innebar att alla 
sorter måste provas och godkännas, innan 
det var möjligt för sortägaren att saluföra ut
säde av dem. Sortprovningen fick alltså en 
ännu viktigare uppgift än tidigare. Då det från 
1996 är tillåtet att saluföra utsäde av sort som 
står på EG:s sortlista men som inte provats i 
Sverige, kan det sägas att man har återgått till 
förhållandet före 1961 och ånyo lagt ansvaret 
på odlaren för att de öåsta sorterna odlas. Un
der perioden 1961-1995 stod staten som ga
rant för att undermåligt sortmaterial inte kom 
ut på marknaden. 
En uppfattning om sortförsöksverksamhet-
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ens omfattning under årens lopp kan man få 
ur antalet utförda höstveteförsök. År 1911 
utfördes 19 försök, men antalet utökades på 
1930-talet till ett 30-tal för att senare öka ytter
ligare; 1961 uppgick det till 125 stycken. Där
efter minskade antalet och utgjorde 1995 en
dast 41 försök. 

Provningens utförande 
Provningen av en sort har till uppgift att fast
ställa värdet av sorten för odlarna och för av
nämarna (kvarnindustrin, djurhållarna m fl). 
Därvid är sortens egenskaper, såsom avkast
ningsförmåga, odlingssäkerhet och kvalitet, 
av betydelse men också hur sorten ställer sig 
från miljösynpunkt. Även allmänheten kan ha 
intresse för sortens egenskaper, t ex sortens 
giftfrihet. En provning av en sort måste därför 
vara allsidig. 

Av naturliga skäl har sorternas avkastning 
hela tiden stått i centrum. För att få så säkra 
uppgifter som möjligt fastställdes redan tidigt 
att skörden skulle bestämmas på tre sam
rutor a 50 m2 vardera. Senare utökades detta 
till i regel fyra rutor. Det utfärdades noggran
na föreskrifter om hur försöken skulle skör
das och hur avkastningen skulle bestämmas. 
Prov av skörden av olika sorter skulle uttagas 
och insändas för analys. 

Även andra egenskaper än avkastningen 
fastställdes. Sålunda skriver professor Sigurd 
Rhodin, Centralanstaltens förste förestånda
re, att "Stråstyrkan hos hafre liksom hos övri
ga sädesslag spelar i nuvarande tider med 
knapp tillgång till arbetsfolk en mycket stor 
roll". Å andra sidan konstaterar han, att de 
stråstyvaste höstvetesorterna har en benä
genhet att bilda liggsäd till och med vid min
dre häftiga regnskurar (Rhodin, 1908). Över
lag var alla sorter vid sekelskiftet klart strå
svagare än nutidens sorter. 

Kvalitet var ingalunda ett okänt begrepp i 
den tidiga sortprovningen. På vete bestäm
des ofta tusenkornvikt, rymdvikt m m. Redan 
på 1880-talet bestämdes på Experimental
fältet mjölutbytet hos höstvetesorterna med 
hjälp av en handkvarn försedd med siktinrätt
ning. Bakningsproven utfördes med ens k fa-



rinometer. Denna gav dock otillförlitliga resul
tat, och från och med 1910 års skörd provba
kades vetet hos P. Malin vid Saltsjöqvarn, 
som hade en modern utrustning. Rhodin 
(1914) konstaterar, att vete från försöken vid 
Experimentalfältet år 1913 hade god kvalitet 
i motsats till den övervägande delen av pro
vinsens veteskörd, som gick förlorad såsom 
brödvete men kunde räddas genom att brän
nas till brännvin. 

För att få en bättre uppfattning om sorter
nas kvalitet har analyseringen av kvalitets
egenskaperna efterhand utökats. För vallväx
ternas del bestämmes numera inte endast 
mängden torrsubstans utan även mängden av 
omsättbar energi och smältbart råprotein. I 
stråsäden är halten av t ex kadmium viktig lik
som vetesorternas mjöl- och bakningsegenska
per, i potatisen är halten av glykoalkaloider och 
sorternas kokegenskaper betydelsefulla o s v. 

En stark önskan vid provningens utförande 
har varit att förlägga försöken till odlarnas fält 
och så långt möjligt utföra dem under odlar
ens förhållanden och i enlighet med den loka
la rådgivningen. Under 1970-talet och kanske 
främst 1980-talet ökade insatserna av växtnä
ring och bekämpningsmedel i jordbruket. 
Samtidigt uppmärksammades odlingens mil
jöeffekter allt mer. Detta satte spår i provning
ens utförande. Under de senaste decennierna 
har värdeprovningen därför i betydande grad 
ändrat karaktär. Ökad vikt har lagts vid att 
fastställa sorternas odlingsegenskaper, var
vid särskilt sjukdomsresistens och kvävebe
hov har undersökts men även sorternas pre
standa i olika odlingssystem. Därigenom har 
stor hänsyn tagits till samhällets intresse av 
att odlingen kan utföras på ett miljömässigt 
godtagbart sätt och att de framodlade pro
dukterna håller en god och säker kvalitet. 

Värdeprovningens mångsidighet kan ex
emplifieras med hur kornsorterna testades i 
början av 1990-talet: 
År 1 + 2. Provning utan svampbekämp-
ningsmedel vid odlarens N-giva 
År 3 + 4. Provning med och utan svamp-
bekämpningsmedel vid odlarens N-giva 
År 5 + 6. Provning vid tre N-nivåer vid 
odlarens bekämpningsinsats 

År 3- Provning i ekologisk odling. 
Redan i slutet av 1800-talet studerades sor

ternas känslighet för olika sjukdomar och 
angreppen graderades. Genom att insatsen 
av svampbekämpningsmedel i försöken varie
ras erhålles ett praktiskt mått på sorternas 
resistens för sjukdomar, t ex mjöldagg, i syfte 
att endast sorter med ringa bekämpnings be
hov kommer i marknaden. För att studera 
sorternas reaktion för vissa sjukdomar kan 
det krävas specialförsök. Så är fallet i fråga 
om potatis. 

Centralanstalten visade redan på 1920-talet 
att olika sorter kunde kräva olika höga kväve
gödslingsnivåer för att ge ett optimalt resul
tat. Försöken med olika insatser av kvävegöd
sel klarlägger hur olika sorter skall gödslas på 
ett ekonomiskt sätt (Fig. 1). Samtidigt erhålles 
en god bild av sorternas stråstyrka. I ekolo
gisk odling premieras sorter med lågt kväve
behov, då kvävetillgången ofta är relativt låg 
i denna odlingsform. 

Kraven på värdeprovningens omfattning 
och utförande har varierat genom åren. För 
att få en någorlunda säker uppfattning om en 
sorts egenskaper, särskilt vinterhärdighet och 
avkastningsförmåga, har för de flesta växtslag 
eftersträvats en fyraårig provning med försök 
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Figur 1. Nettoskörd au korn vid gödsling med o/i
lw mängder kväve. Bruttoskörden har reducerats 
med 6 kg korn för I kg kväve. Optimal kuäuegiua 
varierar mellan sorterna och utgör för Golf 109, 
Lina I 12, Ida 128 och för Alva 93 hg/ha kväve. 
Resultatet av många försök 1985-1988. 
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fördelade över växtslagets hela odlingsom
råde. Årsmånen kan nämligen påverka en 
sort på ganska olika sätt under skilda år. I och 
med inträdet i EU har dock fordringarna satts 
ned och nu krävs endast en tvåårig provning 
i ett fåtal försök för att medge ett godkännan
de. Detta innebär att provningsresultatet en
dast ger en preliminär uppfattning om en 
sorts egenskaper. Den allsidighet som har ka
rakteriserat värdeprovningen under senare 
decennier riskerar därmed att gå förlorad. 

Resultaten av sortprovningen har medde
lats främst i skrifter från Centralanstalten, Sta
tens Jordbruksförsök och Lantbrukshögsko
lan (Lantbruksuniversitetet). Den förstnämn
da anstaltens skrifter är i stort återgivna i 
"Jordbruksförsök under 50 år" (I 957). Resulta
ten från försöken med stråsäd och oljeväxter 
har sedan 1968 redovisats i "Sortval". För Norr
landsförsöken och försöken med potatis och 
vallväxter finns motsvarande publikationer. 

Sortgodkännande 
År 1926 tillkom Originalutsädesnämnden i syf
te att utöva en officiell kontroll och ett god
kännande av sorter. Den avvecklades I 971 
och dess arbetsuppgifter övertogs av Statens 
växtsortnämnd. Godkända sorter benämndes 
originalsorter, men 1951 infördes ytterligare 
en klass och från 1957 benämndes klasserna 
rikssort och rikssort original. De godkända 
sorterna infördes från och med 1951 i "För
teckning över sorter och stammar som äro 
berättigade till statsplombering", en lista som 
1957 blev kallad "Rikssortlistan" (Esbo, 1975). 
Denna lista var normerande för vilka sorter 
som fick statsplomberas (certifieras). Från 
1996 är det dock tillåtet att införa, sälja och 
certifiera utsäde av alla sorter som står på 
EG:s sortlista. 
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För att en sort skulle kunna bli godkänd 
fordrades att den var särskiljbar, homogen 
och stabil. Denna kontroll utfördes av Statens 
Centrala Frökontrollanstalt, från den 1 juli 1978 
av Statens utsädeskontroll. 

Det fordrades därjämte att sorten skulle ha 
genomgått officiell värdeprovning. För att 
kunna bli godkänd som rikssort fordrades att 
sorten i fråga om odlingsvärde var minst i 
nivå med de bästa sorterna i marknaden, för 
originalsort att den i något väsentligt avseen
de var ett framsteg. År 1976 slopades beteck
ningen rikssort för nya sorter. För rikssort 
original gällde i fortsättningen att en ny sort 
måste utgöra ett framsteg för att bli godkänd. 
Begreppet rikssort original slopades 1989. 
Samtidigt blev Rikssortlistan "Sortlista". 
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Utsädeskontrollen 
Lennart Kåhre 

Det är nu 120 år sedan den första frökontroll
anstalten inrättades på Nydala i Halland, och 
utvecklingen därefter har redan skildrats flera 
gånger (tex Lyttkens, 1901; Gadd, 1957; Esbo, 
1975; Hallerfors, 1977; Kåhre, 1990). Den som 
vill gå på djupet hänvisas till dessa arbeten, 
speciellt den översikt som professor Harald 
Esbo presenterade till 100-årsjubileet. Den här 
uppsatsen inskränker sig till att i korthet söka 
belysa några av de gångna epokerna och att 
följa upp utvecklingen till nutiden. 

Två tidiga exempel på utsädes
kontroll 

Exempel 1 

''Sätt at pröfwa Utsäde. 
Som Rågen på flera ställen blifwit mer och 
mindre skadd af Frostnätterne, först i Junii 
Månad, kan det ej annat, än wara för omtänk
sama Landthushållare angelägit, at kunna 
nyttja den nya Säden till Utsäde, så at man 
icke sår förgäfwes. Sådant at förekomma, lä
rer säkraste utwäg wara den, som Fru Riks
Rådinnan och Friherrinnan Bunge på Beate
berg widtagit, där frosten ock gjordt skada. 
[Beateberg ligger i Rö, två mil SV om Norrtäl
je.] Då wälbemälte Fru ärnade meddela dess 
underhafwande Utsäde af dess nya Råg, tog 
hon af den stridaste Rågen, släppte den i watn 
och fant en åttondel flyta på watnytan, ehuru 
den såg kärnfull ut. Sättet at rena och pröfwa 
Säden, på det man må kunna bereda sig et 
jämt och bördigt Utsäde, är ganska lätt, så, 
som wälbemälte Fru Riks-Rådinna föranstal-

tat. Lägg et Lakan på bottnen af en tom Så el
ler annat Kärl; deruti hälles watn, hwarefter 
den torra Säden släppes långsamt uti Sån, 
dock ej fullare med Säd, än at man har et godt 
mellanskede emellan den tunga Säden och 
den som flyter; den flytande skummas wäl af, 
och Lakanet uplyftes sedermera, då watnet 
rinner ut i kärlet, och Säden, som ej får ligga 
länge i watnet, blir ej wattu-bulen, utan slås 
genast på Loge-bottnen at wädertorka, hwil
ket sker fort och wäl inom et par timmar. På 
detta sätt kan inom kort stund 15 a 20 Tunnor 
["' deciton] rensas och pröfwas." (Anonym, 
1779.) 

Detta sätt att skilja dött frö från levande om
nämndes 40 år senare av Lantbruksakademi
ens skogs- och trädgårdsavdelning som "någor
lunda pålitligt" för tyngre skogsfrön (Anonym, 
1822). Svenslw slwgsforskare har i vår tid vida
reutvecklat denna teknik (t ex Simak et al., 
1985). Fortfarande används metoden bland 
småjordbrukare i Indien (Mathur, personligt 
meddelande 1995). 

Exempel 2 

"ENKELT MEDEL FÖR ATT KUNNA SKJWA DE VÄXTBARA 

FRÖKORNEN FRÅN DE ODUGLIGA 

... Den säkraste erfarenheten om oljefröns 
växtbarhet erhåller man, om man i en silfver
sked håller ett antal korn öfver ett brinnande 
ljus. Ju hastigare och högre kornen nu springa 
sönder och fara ur skeden, dess flera oljede
lar innehålla de och dess växtbarare äro de. 
De korn deremot, som endast röra sig i ske
den, och vid fortfarande hetta svartna, inne
hålla hvarken oljedelar eller växtkraft, och 
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duga således hvarken till bearbetning eller till 
utsäde. Ju större förhållandet är af de under
sökte kornens duglighet, dess mindre behöfver 
man till utsäde, och dess mera olja gifva de. 

För att på förhand undersöka de mjölhalti
ga kornens växtkraft, tage man ett glas rinnan
de vatten och lägge deri ett antal korn efter 
behag. Ju större och hastigare en perlartad 
blåsa utvecklar sig ur kornet, dess brukbarare 
är det till utsäde och till mältning. Efter an
ställda försök gåfvo de korn, vid hvilka endast 
små blåsor visade sig, den minsta, magraste 
gröda i blad, strå och ax; och de korn, vid 
hvilka alldeles inga blåsor bildade sig, gingo 
alls icke upp. 

Genom de uppgifna enkla medlen kan man 
lätteligen taga sig till vara för en mängd miss
tag, och vid fröodlingen, samt i handel och 
rörelse bereda sig stora fördelar. Det torde 
således förtjena allmän uppmärksamhet. Man 
kan ju åtminstone med egna försök öfvertyga 
sig om deras användbarhet." (Anonym, 1839.) 

Det vore intressant att undersöka, hur myck
et det ligger i dessa metoder, som ju förefaller 
litet ungefärliga. 

Importmarknaden i slutet av 
1800-talet 
August Lyttkens (1901), den förste svenske 
frökontrollanten, beskrev importmarknaden 
för vallfröer i slutet av 1800-talet så här: 
"Mången gång utbjödos och såldes frövaror
na under alldeles oriktiga namn, och då alltid 
en billigare sort för en dyrare ... så att, då t. ex. 
genom frökontrollanstalten å Nydala ... åren 
1884 och 1889 från olika fröhandlare rekvire
rades 122 prof af olika sorter gräsfrö, 41 pro
cent af profven befunnos hafva orätta namn. 

Bedrägerierna gingo slutligen så långt, att 
fröet med afsikt förfalskades. Gammalt frö 
och säd, som genom ålder förlorat sitt utseen
de, oljades, svaflades eller färgades för att få 
utseende af nytt, godt frö; ännu år 1890 under
söktes å Nydala ... ett parti alsikeklöfverfrö 
med en grobarhet af 69 %, hvilket var vackert 
färgadt med berlinerblått; ett annat prof var 
blandadt med svartfärgade ogräsfrön ... ett i 
Lund undersökt prof af gigelfrö var uppblan-
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dadt med likafärgade frön af humlesmäre [ = 

humlelusern]; rof- och raps frö uppblandades 
med frö af åkerkål och åkersenap, stundom 
sedan dessa senares groningsförmåga dödats 
genom upphettning ... Slutligen må anföras 
anläggningen i utlandet (Prag, Italien) af fabri
ker, vid hvilka kiselsten söndermaldes till 
sand af olika groflek för inblandning i klöfver
frö ... 

Otaliga exempel på sådana underhaltiga el
ler förfalskade utsädesvaror skulle kunna an
föras ... , men de nämnda torde tillräckligt 
klargöra, på hvilken låg ståndpunkt fröhan
deln för några årtionden stod och ofta ännu 
står." 

Lokal frökontroll och plombe
ring av utsäde 

Det krävdes sålunda krafttag för att få mer 
säkerhet i utsädet. Fröodlingsföreningar, växt
förädling, egentlig utsädeshandel och frökon
trollanstalter började efterhand ta form. Före
ståndaren för Alnarps lantbruksinstitut, Hjal
mar Nathorst, nämnde i en skrivelse den 6 
februari 1874 till Lantbruksakademien, att frö
kontroll nyligen införts i bl a Tharandt och 
Köpenhamn samt att ett handelshus i Malmö 
"på derom gjord uppmaning, redan annonse
rat att det förbinder sig att anskaffa kontrolle
rade frön och att försälja dem med garanti för 
renhet och godhet, enligt bestämmelserna 
vid Köpenhamns kontrollanstalt, tills dess att 
man här hinner ordna en dylik. - Men då för 
medlersta och öfre Sverige bättre utvägar äro 
att tillgå" föreslog han, "att en dylik kontroll 
måtte, och helst kostnadsfritt, utöfvas vid de 
agrikultur kemiska försöksstationerna på Ex
perimental-Fältet och vid Ultuna". 

Tio dagar senare beslöt Akademien att vid
ga frågan och att rikta en cirkulärskrivelse till 
samtliga hushållningssällskap (Mörner, 1874) 
(fig. 1). 

Gensvaret blev stort. Först kom Halland år 
1876, och år 1900 fanns det 20 stycken såda
na anstalter spridda över hela landet! De i 
Örebro, Lund och Stockholm hade i nämnd 
ordning det största antalet prov, nämligen 
900-1 000 stycken per år. 
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Figur 1. Ur Kongl. Landtbruks
Akadeniens protokoll (§5) 
den 16 februari 1874: 
"Om frökontroll. Föredrogs 
Hr Hj. Nathorsts till Akad. in
sända skrifvelse om behof
vet al~ frökontroll öfver de 
lröslag som för landtbrukets 
behof i handeln hållas till af
salu, och biföll Akad. att en 
cirkulärskrifvelse skulle af
sändas till samtel. Hushåll
nings-Sällskapen, i öfverens
stämmelse med Förvaltnings 
Komitens öfver denna fråga 
nu föredragna utlåtande." 

Staten började att ge bidrag till frökontroll, 
dock med villkoret att mottagarna skulle följa 
1888 års instruktion från Lantbruksakademi
ens förvaltningskommitte. Denna föreskrev 
hur analyseringen skulle gå till, angav regler
na för ''plombering af fröparti" och bekräftade 
möjligheterna för utsädesföretag "att under
ställa alla sina I handel utbjudna frövaror un
der anstaltens kontroll samt att åt sina köpa
re garantera äkta och oförfalskade varor af 
uppgifven renhet och grobarhet" (Ehrenheim 
& Loven, 1888). 

Fröets äkthet, vikt (tusen kornvikt och hek
tolitervikt), renhet och grobarhet beaktades. 
Svårare ogräsfrön rapporte rades i antal per 
kg. "Hvilka ogräsarter böra vid anstalten räk
nas som svårare, må efter föreståndarens 
hörande bestämmas af anstaltens s tyrelse." 
För plombering av utsäde gällde minimiford
ringar för renhet och grobarhet, men man 
skiljde ännu inte på normala och abnorma 
grodd plantor. 

Som antytts hade "plombering" av utsäde 
så smått börjat tillämpas redan i början av 
1880-talet t ex vid anstalterna i Linköping, 
Örebro och Lund samt hos S.O.W Sandbergs 
Försäljningskontor i Norrköping, C. A. Hagen
dahl i Örebro respektive nio fröfirmor i Mal
möhus län (Gadd, 1957). 

Dessa utsädesföretag var med sina varu
deklarationer jämförelsevis långt före sin tid. 
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Centralisering och sortkontroll 
Det visade sig svårt att nå enhetliga resultat 
vid de många små laboratorierna. Dessutom 
hade växtförädlingen nu fått fram bättre sort
material, som pockade på spridning under 
organiserade former. Efter en del utredande 
beslöt riksdagen år 1924 att inrätta Statens 
centrala frökontrollanstalt (SCF) med place
ring på kronoegendomen Bergshamra i Solna, 
där ve rksamhe ten kom i gång den l januari 
året därpå. Dess förste föreståndare blev pro
fessor Hemfrid Witte. 

År 1926 fanns det fortfarande 14 lokala frö
kontrollanstalter kvar, men två år senare av
löstes anstalten i Lund av en filial till SCF i 
Åkarp (Witte, 1927). Efter ytterligare några år 
minskades de lokala tilJ fem (Linköping, Ska
ra och Örebro samt Torsta och Luleå) med 
respektive hushållningssäJlskap som huvud
män. De fick rätt att statsplombera bruks
varor av fröburet utsäde. Samtliga anstalter 
utförde även ett betydande antal vägledande 
analyser för jordbrukare och utsädesföretag. 

Den officiella varudeklarationen av utsäde 
kom nu att benämnas "statsplombering", en 
beteckning som stod sig till EU-anpassningen 
70 år senare. En indelning i kvalitetsklasser 
genomfördes, där varor i de högsta klasserna 
måste ha ett obrutet samband till förädlarens 
stamutsäde och själva underkastas kontroll
odling och fältbesiktning (t ex Witte, 1926). År 
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1928 infördes landets första "frölag", som reg
lerade lägsta tillåtna kvalitetsnivåer på han
delsutsäde. 

Riksdagen stadfäste år 1925 principen, att 
utsädesföretag kunde få hela sin försäljning 
under officiell kontroll. Allmänna Svenska 
Utsädesaktiebolaget, Svalöv, och Otto J. 01-
son & Son, Hammenhög, ingick inom kort så
dana avtal med SCF (Witte, 1927). I förstnämn
da fall skedde detta i nära samarbete med 
Sveriges Utsädesförening, som alltsedan bör
jan av 1890-talet svarat för att allt utsäde där
ifrån hade godkänt odlingsvärde och var sort
rent (Ljung, 1948). Efterhand tecknade även 
AB Carl Engström, Eslöv, Skåne-Hallands Ut
sädes AB, Helsingborg, AB Skånska Lantmän, 
Lund, och AB Alimonia, Östertälje, liknande 
avtal med SCF (Witte, 1931). W Weibull AB, 
Landskrona, inrättade egen frökontroll år 
1906 och valde att fortsätta att sälja sitt utsä
de under egen plomb- ända fram till år 1961 
(Weibull, 1920). 

SCF började tidigt att kontrollera sortäkt
heten hos handelspartier av köksväxtfrö, till 
en början i samarbete med Alnarps trädgår
dar. Från år 1941 omfattade kontrollen de ef
ter provning bästa sorterna, vilkas frö märk
tes på ett särskilt sätt. År 1934 kom de första 
bestämmelserna om statsplombering av ut
sädespotatis, och SCF började utföra kontroll
odling, fältbesiktning och laboratorieunder
sökning inom denna sektor, där det då rådde 
ganska stor förbistring på marknaden. Pota
tiskontrollen utvecklades efterhand till ett 
plomberingssystem med olika kvalitetsklas
ser (Esbo, 1975). 

År 1936 hade det allmänna sortmedvetan
det blivit så starkt, att det var dags att kräva 
sort uppgift även för bruks utsäde av strå-och 
trindsäd samt rotfrukter. För motsvarande av 
rödklöver räckte det dock med typuppgift 
ända fram till år 1972 och "svensk timotej" 
levde kvar i denna klass till år 1975 (Gadd, 
1957; Kåhre, 1990). 

Det betydde mycket att ha frökontrollex
pertis runt om i landet med engagemang i frö
odlingsföreningar, utsädesutställningar, me
todutveckling, kvalitetsbefrämjande åtgärder 
m m. Även det internationella samarbetet, 
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som på nordisk nivå börjat i Borås redan år 
1880, växte efterhand. Bengt Jönsson, före
ståndare för anstalten i Lund, senare profes
sor i växtfysiologi och rektor vid Lunds uni
versitet, publicerade år 1894 en omfattande 
redogörelse för metodik och verksamhet på 
området i ett 20-tal länder. Svensk utsädes
kontroll vann med tiden respekt och fick år 
1934 stå värd för det internationella frökon
trollförbundets kongress. Den internationella 
samverkan stärktes från 1950-talet och framåt. 

Obligatorium 
År 1961 infördes ett system med växtföräd
lingsavgifter, vilka utgick till förädlarna enligt 
mängden statsplomberat utsäde av deras res
pektive sorter. För att göra detta heltäckande 
beslöt riksdagen, att allt salufört utsäde mås
te statsplomberas. Början gjordes med strå
och trindsäd, och sju år senare tillkom allt 
annat jordbruksutsäde (således även potatis, 
däremot inte sockerbeta, lin och hampa) 
samt år 1970 frö av grönyteväxter. Ett obrutet 
samband mellan generationerna genomför
des för statsplomberat utsäde, deras antal 
begränsades främst i korsbefruktande växt
slag, och generellt tilläts endast en generation 
i den lägsta klassen av fröburet utsäde. Sär
skilt för grundutsädet av potatis ställdes stör
re krav än tidigare på dess sundhet. 

Totalt sett sanerades utsädeshandeln. l slu
tet av 1970-talet täckte statsplomberad vara 
det totala utsädesbehovet av strå- och trind
säd till omkring 70 procent, vallväxter till 
minst 80 procent, oljeväxter till 100 procent 
och potatis till ca 30 procent. Omkring 70 pro
cent av den statsplomberade mängden strå
och trindsäd var bruksutsäde, och under de 
första tio åren av obligatoriet ökade inköpt 
utsäde av dessa arter med ca 20 procent 
(Fritz, 197 4; Kåhre, 1990). Växtförädlingsav
gifterna upphörde år 1993, då systemet med 
växtförädlarrätt ansågs tillfyllest. 

I samband med obligatoriet kom frökon
trollen vid W Weibull AB i Landskrona under 
statlig ledning, och en ny SCF-filial byggdes 
vid Röbäcksdalen i Umeå för "att främja pro
duktionen av utsäde i Norrland enkannerligen 



av potatis". Därmed upphörde de lokala an
stalterna i Jämtland och Norrbotten. År 1962 
fick Hallands frökontor AB, Getinge, samma 
typ av frökontroll som W Weibull AB. Genom 
en företagsfusion varade den i Getinge endast 
nio år (Esbo, 1975). 

År 1964 uppfördes en ny institution vid Sto
ra Råby utanför Lund, dit SCF:s filial i Åkarp 
och dess fältkontrollavdelning (sort-och pota
tiskontroll) i Solna flyttades. Ett stort framsteg 
gjordes, då utsädesproduktionen av potatis 
från år 1984 helt kom att baseras på stamut
säde uppdraget från meristem och "generatio
nerna" därefter strikt följdes upp och begrän
sades till antalet (Gustafsson, 1995). 

Anpassning till EU 
Efter avtal inom det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) och som förbere
delse till EU-anpassning ändrades utsädeslag
stiftningen den l januari 1994 och kort därpå 
författningar i anslutning härtill. Termen 
statsplombering ersattes med "certifiering". 
Obligatoriet kvarstod för utsäde av lantbruks
växter, och köksväxtfrö måste i varje fall upp
fylla kraven på kontrollerat standardutsäde 
för att få släppas ut på marknaden. Utsäde, 
som är certifierat inom något annat EF.s-land, 
likställs från år 1996 med sådant som certifie
rats i Sverige, dock inte potatisutsäde. 

Ändringar av organisation 
och system 
Stigande kostnader både i handels- och kon
trolled samt skiftande politiska vindar kom 
under ett par decennier från år 1960 att utsät
ta kontrollorganisationen för en rad statliga 
utredningar. Ett resultat blev, att benämning
en SCF år 1978 ändrades till Statens Utsädes
kontroll (SUK). Under 1980-talet började en 
rätt avsevärd omställning av jordbruket, vari
genom såväl behovet som mängden stats
plomberat utsäde minskade. Ett kärvare eko
nomiskt klimat kom många jordbrukare att 
använda mer eget utsäde, och under säsong
en 1992-93 var det endast drygt halva beho
vet av stråsädesutsädet, som täcktes av stats-

plomberad vara (Fritz, 1994). Utsädeskontrol
len fick ett minskat underlag och SUK måste 
reducera sin verksamhet. Institutionen i Sol
na kom därmed att helt avvecklas den 1 maj 
1986, således efter drygt 60 år. r regionalpoli
tisk anda förstatligades samtidigt den lokala 
anstalten i Skara. 

SUK måste av kostnadsskäl snart krympas 
ytterligare. År 1992 lades verksamheten i 
Umeå ned, och året därpå överläts enheten i 
Skara till ett privat företag, AnalyCen i Lidk~ 
ping. År 1994 blev det möjligt för en utsädes
producent att utföra egenkontroll av bruksut
säde av stråsäd vid godkända laboratorier. 
För närvarande utnyttjar fyra företag detta 
vid tre laboratorier, AnaJyCen samt Agrolab i 
Eslöv och Svalöf Weibull AB i Landskrona. I 
samma anda ombildades de lokala frökon
trollanstalterna i Linköping och Örebro till 
Frökontrollen Mellansverige AB, numera med 
behörighet att certifiera utsäde av även högre 
klass (utom potatis). Den 1 juli 1994 flyttade 
SUK efter 30 år från sina anläggningar vid Sto
ra Råby i Lund till delvis nya loka ler i Svalöv. 

Utsädeskontrollen i Sverige har undergått 
stora förändringar under de 120 år den nu be
drivits! 
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Nordiska Genbanken 
- i växtförädlingens tjänst 

Stig Blixt 

Nordiska Genbanken (NGB) tillkom, efter en 
lång och mödosam diskussion inom och mel
lan de nordiska länderna, som en gemensam 
nordisk institution under Nordiska Minister
rådet (NMR). I Sverige blev Sven Ellerström, 
cytologen på Svalöf, i mycket ett språkrör för 
svensk växtförädling, och han har redan be
rättat om genbankens förhistoria (Ellerström, 
1982). Särskilt svensk växtförädling var posi
tiv, närmast drivande, för och i genbankens 
tillblivelse. Ett undantag var förädlare på 
Hilleshög, sockerbetsförädlingen, som troli
gen - då med viss rätt - ansåg att bevarandet 
skötte man bäst själv. Nämnas bör också, att 
när NGB väl hade bildats, löpte samarbetet 
med Hilleshög väl. Denna uppbackning, lik
som stödet från de övriga nordiska ländernas 
förädlingskretsar, har visat sig mycket bety
delsefull. Som jämförelse kan nämnas situa
tionen i det gamla Västtyskland, där genban
ken ständigt drogs med - och fortfarande ef
ter återföreningen dras med - vissa svårighe
ter icke minst på grund av förädlarnas miss
tänksamhet. Den första diskussionen under
tecknad minns, som omfattade Sven Eller
ström, Harald Esbo, dåvarande chef för Ut
sädeskontrollen, och undertecknad, ägde 
rum vid ett litet utekafebord i Rom redan i 
början av 1960-talet, vid en av FAO:s (Food 
and Agricultural Organization of the United 
Nations) konferenser. Den stora frågan var 
dock för oss inte enbart en genbanks vara el
ler inte vara, utan även om det skulle bli en 
svensk genbank eller en nordisk. 

Efter många turer och utredningar bestäm
des så att den nordiska tanken skulle råda, 
och elen officiella starten blev satt till den för
sta januari 1979, men den förste förestånda
ren, fil lie Ebbe Kjellqvist, bördig från Ignaber
ga, botanist och specialist på Festuca, hade 
redan hunnit vara verksam en tid. Han kom 
från en tioårig verksamhet med uppbyggna
den av den turkiska genbanken, ett FAO-upp
drag, i Izmir, där han troligen ådrog sig det 
maligna melanom som blev hans förtidiga 
död. Den första lokaliseringen av NGB blev till 
Utsädeskontrollens lokaler i Stora Råby utan
för Lund, varefter man 1984, när frökontrollen 
från Solna behövde plats i Stora Råby, flytta
de kontoret till gamla f d Hovbeslagarskolans 
byggnader, med frölager i f d Mejeriskolan, i 
Alnarp. 

Nordiska Genbanken tillkom även som en 
senkommen reaktion på medvetenheten om 
att genetiska resurser över huvud taget, men 
framför allt äldre lantsorter, av olika skäl var 
starkt hotade till sin existens (Blixt, 1994). I 
Sverige var denna reaktion att betrakta som 
särskilt senkommen, eftersom mycket få 
egentliga lantsorter fanns kvar att bevara. 
Den stora satsning, som genbanken gjorde 
1979 till 1982, där hushållningssällskapen och 
LRF spelade en inte oväsentlig hjälpande roll, 
gav mycket magert resultat, mindre än hund
ra prover totalt av olika sädesslag och fröer; 
bättre var resultaten rörande frukt och pota
tis, inte oväntat. Orsakerna till det dåliga re
sultatet var förmodligen flera; dock har jag 
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som personlig åsikt att svensk växtförädlings 
effektivitet var en av dem, om inte rent av 
huvudorsaken. I slutet av 1800-talet och bör
jan av 1900-talet var nämligen främst förädla
re på Svalöf och Weibulls bevisligen ute och 
samlade in stora mängder lantsorter för sitt 
arbete, vilka senast under andra världskriget 
på grund av tidsbrist och penningbrist - an
dra motiv hade högre prioritet - förlorade 
grobarhet och gick för evigt förlorade. Vid 
denna tidpunkt ansågs nämligen i politiska 
kretsar det gamla inte ha något värde; i varje 
fall hade medvetandet om dess värde ännu 
inte kommit. Med vissa undantag i förädlar
kretsar - Sveriges Utsädesförening har beva
rat en del lantsorter, bl a av vete och havre, 
och Sven Bingefors, på Svalöfs Ultunafilial, 
bevarade t ex klöverstammar som annars 
skulle gått förlorade; Herbert Lamprecht på 
Weibulls bevarade vissa ärtlinjer, huvudsak
ligen av genetiska skäl. 

Kanske delvis som en följd av begränsad 
materialtillgång, delvis på grund av de nord
iska ländernas tekniska inriktning, och delvis 
också på grund av den nordiska växtföräd
lingens höga tekniska standard, har informa
tion om materialet och informationens ut
formning kommit att spela en icke obetydlig 
roll. NGB har i dag ett väl utbyggt datasystem 
och kompetent personal att sköta detta. Pro
blemet är och förblir att biologisk information 
är synnerligen omfattande. De tidsramar man 
må syssla med är inte de som råder i ett tek
niskt-ekonomiskt system, d v s tre-fyra år, 
utan betydligt vidare - man må utan vidare 
räkna med tiotals, upp till hundratals år. Ett 
genbankens specialproblem är här NMR:s 
regel, som begränsar anställningstiden vid 
NGB till 2 x 4 år, d v s personalen måste sluta 
just när den börjar bli ordentligt kompetent. 

Kanske delvis av samma orsaker har gen
banken starkt engagerat sig i internationellt 
samarbete, bl a inom lPGRI (lnternational 
Plant Genetic Resources Institute), FAO och 
EU:s program för genetiska resurser. Till sam
ma kategori får räknas NGB:s involvering i 
biståndet till utvecklingsländer, genom SADC
(Southern African Development Community) 
samarbetet för uppbyggnad av en genbanks-
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organisation i de tolv länder som ingår, samt 
samarbetet med Baltikum (NGBI996). 

NGB fick genom sina statuter, bestämda av 
Nordiska Ministerrådet, ett flertal uppgifter, 
mandatområden. För en mer omfattande pre
sentation av dessa hänvisas till dels genbank
ens årsberättelser, vilka kan fås från genban
ken, dels NGB:s strategi (NGB 1994), dels en 
artikel i Plant Breeding Abstracts (Blixt, 
1993). En av grundreglerna är att NGB endast 
har att befatta sig med former av nordiskt 
ursprung, en regel som har gjort att genbank
en har kunnat stå relativt neutral i den pågå
ende internationella diskussionen om kom
pensation för nyttjandet av genresurser. Vad 
gäller nyttjandet av NGB och dess material 
har givetvis nyttjande i växtförädlingens och 
forskningens tjänst en framträdande, för att 
icke säga första plats. Dock är det kulturhisto
riska värdet av materialet inte att förglömma, 
som redan Vavilov påvisade (Vavilov, 1926). 
Ett annat, om än inte bevisat, värde kan ligga 
i återupptagandet av äldre sorter förs k "eko
logiskt" inriktad drift - en i mitt tycke synner
ligen missvisande term, som dock synes ha 
slagit igenom. 

Efter denna något långa inledning kommer 
vi då till kapitlets egentliga ämne, nämligen 
vad genbanken och dess material kan ställa 
upp med i växtförädlingens tjänst. 

Låt oss börja med det lättaste, vad genban
ken som institution kan ställa upp med, näm
ligen först och främst med överblicken över 
det globala materialet. Genom samverkan 
med IPGRI och FAO har NGB tillgång till infor
mationen om allt material som finns tillgäng
ligt i alla länder, inklusive vid de olika IARC 
(lnternational Agricultural Research Centre). 
En svensk växtförädlare som är i behov av 
visst material kan därför enklast meddela 
NGB detta behov och överlämna åt genban
ken att införskaffa materialet, om detta nå
gonstädes finns tillgängligt. Då detta är en 
ganska krävande uppgift, bör det vara mest 
effektivt att den mest lämpade tar hand om 
uppgiften. Detta gäller naturligtvis även forsk
ningen, och här har genbanken kanske en sär
skild uppgift att fylla. Man bör ha i minnet att 
genbanksmaterial kan vara väl definierat och 



dokumenterat; i varje fall finns det en viss 
garanti för att materialet vid olika tillfällen har 
samma egenskaper och även ursprung. Inom 
exempelvis den växtfysiologiska forskningen 
har det alltför ofta hänt att man införskaffat 
material från källor där man inte haft kontroll 
på detta, vilket har haft till följd att upprep
ningen av försöken vid andra forskningsinsti
tutioner försvårats eller till och med omöjlig
gjorts. Så visade det sig att olika partier som 
gick under namnet Alaskaärt i den öppna han
deln, ett favoriserat objekt för viss växtfysio
logisk forskning, vid närmare undersökning 
visade sig vara genetiskt mycket olika. Det 
finns emellertid ett visst kvantitativt problem 
inbakat i detta. Genbanker håller av kostnads-
och utrymmesskäl endast en viss begränsad 
mängd av varje accession; det blir därför i 
många fall nödvändigt att forskningsinstitu
tionen i fråga genomför en egen förökning, 
vilket en del forskningsinstitutioner kan ha 
svårt att göra. 

Hur användbart är genbankens material, 
och hur mycket av det används inom svensk 
växtförädling? Troligen är - på grund av bl a 
vårt nordliga läge och Golfströmmen samt 
haven omkring oss, som är orsak till vår för 
breddgraden onormalt höga temperatur -
vårt genresursmaterial i Norden unikt för 
Norden. Under 1996 distribuerades totalt 625 
prover. Är detta mycket eller litet? För att den
na fråga skall kunna någorlunda rättvisande 
besvaras, bör en del bakgrundsdata beaktas. 
För det första tror jag att den enskilde föräd
larens behov av material är ojämnt fördelat 
över tiden. Och här kommer åter tidsaspek
ten in; det rör sig här inte heller om enstaka 
år, utan om årtionden. När en ny, yngre föräd
lare tar över efter sin föregångare möts han 
nämligen av dennes stora, väl genomarbeta
de och ofta ganska ogenomskådliga föräd
lingsmaterial. Det torde då vara naturligt att 
den unge tar in nytt grundmaterial i föräd
li ngsprogrammet för att bygga upp ett nytt 
förädlingsmaterial i stället för att ta ställning 
till om det äldre materialet fortfarande inne
håller tillräckligt med variation för att vara 
ekonomiskt bearbetbart. Man undviker där
igenom frågan om hur mycket variation som 

står till förfogande och hur effektivt denna 
har utnyttjats. Tillfogas bör, att förädlingsmå
Ien med tiden förändras , vilket kan vara en 
viss reell motivation. Mängden beskrivs, nå
got förenklat, av formeln 2 n, där n står för an
talet varierande, klyvande, gener i materialet. 
Talet torde vara oändligt stort, 2500 lär vara 
jämförbart med antalet atomer i universum! 
Och antalet klyvande gener i ett förädlings
material, även om det gäller syskonkorsning
ar av självbefruktare, kommer nog aldrig un
der flera hundra, då antalet gener hos en växt 
kan uppskattas till kanske flera tiotusental. 
Slutsatsen torde vara att inget förädlings
material någonsin blir helt genetiskt uttömt, 
men möjligen ekonomiskt uttömt. Den all
männa meningen bland förädlare, som under
tecknad tytt den, har ofta varit att mer varia
tion fanns kvar i förädlingsmaterialet, varför 
inget omedelbart behov av breddning förelåg; 
även om den genetiska basen var något trång, 
men ... Ett undantag torde vara havreföräd
lingen, där under tidernas lopp flera nödrop 
har hörts. Hur ofta sker då denna förnyelse av 
materialet, d v s hur ofta kommer behovet av 
NGB:s material att från enskilda förädlares 
sida vara stort? Gissningsvis vart tredje de
cennium. 

Emellertid är jordbruket, för vilket föräd
lingen arbetar, långt ifrån en stabil verksam
het. Från sort-och odlingssynpunkt torde den 
bättre beskrivas som utpräglat dynamis k. 
Nya maskiner tillkommer, nya sjukdomar dy
ker upp, nya växtskyddsmedel tillkommer, 
nya sorter produceras. I denna process är det 
de nya förädlingsmålen för sortproduktionen 
som närmast kontinuerligt kan ställa krav på 
NGB:s material. Här kommer åter tidsaspek
ten med i bilden. När ny sjukdom, nytt be
kämpningsmedel, ny teknik upps tår, hur lång 
tid tar det innan förädlaren får fram en ny sort 
som möter de krav eller möjligheter som upp
stått? Trots ny genteknik torde det åter vara 
mest realistiskt att räkna med åtminstone ett 
årtionde i stället för en valperiod. Förädling
en ligger därför under ständig tidspress. När 
det nya dyker upp ligger det i sakens natur att 
det är nytt, d v s de sedvanliga bedömningar
na som gjorts på materialet i fråga rör enbart 
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kända egenskaper; informationen innehåller 
därför inte uppgifter om de nya egenskaper
na, generna, som nu eftersöks. Slutsatsen kan 
vara att NGB_ måste ligga så långt framme i sin 
uppföljning av grunclforskningen, som ju ofta 
ligger före den tillämpade, att uppgifterna och 
materialet är till hands när behovet uppkom
mer. På denna punkt har NGB ännu inte, enligt 
min uppfattning, utvecklats tillnärmelsevis 
långt nog. 

Till sist: försäkringsaspekten. Denna är tro
ligen betydligt viktigare än vad som hittills an
setts. För att gå tillbaka till de kvantitativa 
beräkningarna ovan, torde ett förädlingsma
terial aldrig bli uttömt. Det är alltså synnerli
gen viktigt att ursprungsmaterialet till fram
gångsrika korsningar blir bevarat, d v s i de 
flesta fall sorter men även förädlingslinjer, så 
att man vid behov kan framställa ytterligare 
klyvande material att bearbeta, ofta med an
nan inriktning. Förädlingsmålen förändras ju 
kontinuerligt. Dessutom, och det gäller sär
skilt framgångsrika sorter, torde det ligga en 
hel del i resonemanget om "adaptiva block". 
Åter med hänsyn till genkombinationernas 
yttersta sällsynthet torde det inte vara någon 
större överdrift att anta att det som en gång 
framställts inte går att upprepa. Utgående 
från de adaptiva blockens existens torde det 
då vara praktiskt att börja nykombinationer
na på så "hög" nivå som möjligt, vilket gör t ill
gången på äldre sortmaterial, eller förädlings
linjer, som utmärkt sig genom en viss utmärkt 
egenskap eller utmärkta egenskaper, ytterst 
viktigt. Här torde en specialinstitution som 
NGB vara bättre skickad än en enskild föräd
lingsanstalt att bevara sådant material, sär
skilt med hänsyn till behovet att kontinuerligt 
bedöma materialet med avseende på nya 
egenskaper. Förädlingsinstitutioner antas -
och bör - ha andra prioriteter. Själva bedöm
ningen, å andra sidan, görs nog bäst, som nu, 
av det specialkompetenta folket på förädlings
anstalter och liknande. 
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Slutord och sammanfattning för denna korta 
- och medvetet sneda - genomgång må vara: 

• Nordens material av genresurser är med 
största sannolikhet unikt ifråga om anpass
ning till vårt klimat. 
• NGB är särskilt anpassad för att bevara 
och fördela detta samt för att anskaffa och 
fördela annat material. 
• I fråga om biologiskt material gäller andra 
och betydligt längre tidsaspekter än de i vårt 
samhälle idag vanliga. 
• NGB är den specialinstitution som skapats 
för att bevara materialet under dessa tids
aspekter. 
• Dessa tidsaspekter gör det nödvändigt 
med en speciell framförhållning i fråga om 
information om materialet. 
• NGB:s informationssystem börjar få den 
form som möjliggör denna framförhållning. 
• Denna framförhållning bör kunna skapas 
genom att man behåller den specialkompe
tens som utvecklas vid NGB inom NGB och 
inom det nätverk som NGB redan skapat och 
är centrum för. 
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Växtf örädlingsavgifter, 
växtf örädlarrätt och patent 

Peder Weibull 

Statligt stöd 
Finansieringen av den svenska växtförädling
en har varit föremål för diskussion under he la 
1900-talet. Diskussionen har gällt såväl finan
siering av pågående verksamhet via budget
medel som olika ersättningssystem för utnytt
jande av de immaterie lla rättighe ter som 
växtförädlingsföretagens arbete resulterat i. 

Jordbrukskrisen i 1920-talets början gjorde 
att W Weibull AB inte ensamt kunde bära 
kostnaderna. för Weibullsholms växtföräd
lingsanstalt. Anstalten ansökte därför om 
statsbidrag 1923, och riksdagen beviljade föl
jande år ett anslag om 100 000 kronor. När 
ansökan förnyades 1925 tillsattes en sakkun
nignämnd, som samma år avstyrkte fortsatt 
anslag. Efter det att motioner väckts i ärendet 
biföU riksdagen ett statsbidrag om 75 000 kro
nor. Vid denna tidpunkt var anslaget tilJ Sve
riges Utsädesförening 207 000 kronor. 

1930 tillsattes en ny utredning rörande de 
statsunderstödda växtförädlingsanstalterna. 
Denna avlämnade följande år sitt betänkande. 
I detta föreslogs bl a att statsunderstöd skul
le utgå med 50 % av nettokostnaden såväl till 
Svalövsanstalten som till Weibulls holm. Ut
redningen resulterade a ldrig i någon proposi
tion men bidrog till att anslagen till Weibulls
holm under resten av 1930-talet i genomsnitt 
uppgick till ca 40 % av nettokostnaderna. 

Holland fick redan i början av 1940-talet ett 
system med plomberingsavgifter, där en del 
av avgiften återfördes till växtförädlaren av 
respektive plomberad sort. 

Växtförädlingsavgifter 
1953 var det åter dags att se över grunderna 
för statens stöd till växtförädlingen. 1948 hade 
W Weibull AB i en ansökan om statsbidrag 
hänvisat till det holländska systemet. Utred
ningen föreslog fortsatta statliga anslag till 
svensk växtförädling men höll samtidigt dör
ren öppen för ett kommande nationellt licens
system, i det fall ett internationellt ersätt
ningssystem skulle komma till stånd. 

Som Fajer Fajersson påpekar i s in historik 
över Weibullsholm i föreliggande skrift, svara
de sorter från Weibulls framgångsrika vårvete
förädling för över 85 % av Sveriges vårvete
areal i mitten av 1950-talet, medan företaget 
självt endast sålde 7 % av vårveteutsädet i lan
det. Resten såldes av konkurrerande företag, 
spannmålsfirmor och centralföreningar utan 
någon ersättning t ill förädlaren. Här fanns allt
så ett s ta rkt incitament till någon form av li
censsystem. 

I 1957 års departementspromemoria gjor
des en ingående analys av effekterna vid in
förande av ett licensavgiftssystem i linje med 
1953 års växtföräd lingsutrednlng. Slutsatsen 
blev att ett på obligatorisk statlig plombering 
grundat system med växtförädlingsavgifter 
skulle tillföra växtförädlingen betydande re
surser. Avgiften föreslogs bli 1 % av utsädes
priset avrundat till hela kronor. Flertalet re
missinstanser avstyrkte förslaget, dels med 
hänsyn till de kostnadsstegringar en obligato
risk statsplombering skulle medföra, dels 
med hänvisning till de överläggningar som 
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samma år, 1957, påbörjats på initiativ av den 
franska regeringen syftande till en internatio
nell konvention om växtförädlarrätt. 

Bristen på resultat föranledde W Weibull 
AB att på eget initiativ genomföra utredning
en "Rättsskydd för växtförädlingen" 1958. 
Denna utmynnade i ett förslag till rättsskydd 
för växtförädlingsprodukter. Även detta för
slag avstyrktes av flertalet remissinstanser, 
bl a med hänvisning till de pågående arbete
na med den internationella växtförädlarrätts
konventionen. 

Starkt pådrivande i detta arbete var ASSIN
SEL, den internationella växtförädlarorganisa
tionen för sortskydd. Som vice president 
inom ASSINSEL gjorde Gunnar Weibull myck
et viktiga insatser såväl för att få till stånd en 
internationell överenskommelse som för att 
skapa ett svenskt växtförädlarrättssystem. 

De internationella strävanden som slutli
gen ledde fram till 1961 års Pariskonvention 
innebar också en ökad förståelse för behovet 
av ett inhemskt system för finansiering av 
svensk växtförädling. Sålunda beslöt riksda
gen att fr o m den 1 juli 1961 införa ett system 
med växtförädlingsavgifter i samband med 
obligatorisk officiell utsädesplombering. Reg
lerna omfattade till en början endast strå- och 
trindsäd men utvidgades efterhand till att 
omfatta även andra växtslag. Statens Centra-
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Figur I. Gunnar Weibull 
gjorde som vice president 
inom ASSINSEL och i led
ningen för W Weibull AB 
mycket viktiga insatser 
vid til/lwmsten av såväl 
den internationella växt
förädlarrättskonventionen 
som det svenska växtför
ädlarrättssyste met. 

la frökontrollanstalt uppbar växtförädlingsav
gifterna, vilka tillfördes en särskild fond, Växt
förädlingsfonden. Ur denna fond utgick sedan 
bidrag till svenska och i vissa fall utländska 
växtförädlare efter beslut av Lantbruksstyrel
sen. Bidragen motsvarade då summan av de 
avgifter som influtit till fonden för sorter som 
förädlingsföretaget producerat. 

Systemet med växtförädlingsavgifter kom 
att verka under tre decennier och tillförde 
växtförädlingen ett mycket välkommet årligt 
tillskott av 1.5-2 miljoner kronor. 

Lagen om växtf örädlarrätt 
Tio år efter Pariskonventionens tillkomst fick 
så Sverige för första gången ett immaterial
rättsligt skydd för växtförädlingsprodukter i 
form av lagen om växtförädlarrätt. Som en 
följd av den internationella konventionens till
komst hade Kungl Maj:t 1962 tillsatt en utred
ning med direktiv att lägga fram förslag be
träffande skydd av växtförädlingsprodukter. 
Utredningen lade fram sitt betänkande våren 
1969 med förslag till lag om växtförädlarrätt. 
Efter gängse remiss behandling och riksdags
beslut trädde den nya lagen i kraft den I juli 
1971. Därmed hade Sverige slutligen fått ett 
civilrättsligt skydd för växtsorter. 



Växtförädlarrätten ger förädlaren av en 
skyddad sort ensamrätt att yrkesmässigt ut
nyttja sorten. För att skydd för en växtsort 
skall kunna beviljas måste denna uppfylla vis
sa viktiga krav. Sorten skall vara ny, d v s ge
nom minst ett viktigt kännetecken kunna sär
skiljas från andra sorter som blivit kända före 
tidpunkten för ansökan. Sorten måste också 
vara tillräckligt enhetlig eller homogen, detta 
i förhållande till sitt förökningssätt, där kra
ven självfallet är högre för själv-än för korsbe
fruktare. Slutligen skall sorten vara stabil, 
beständig, i sina viktigaste kännetecken. 

Enligt växtförädlarrättslagen krävs sort
rättshavarens tillstånd för att yrkesmässigt 
framställa eller importera material av sorter 
i syfte att användas för förökningsändamål. 
Användning för annat syfte än förökning lig
ger utanför växtförädlarrättslagen, liksom en
staka utsädesförsäljning till granne eller fram
ställning av utsäde för den egna gården. De 
två senare undantagen har kommit att rym
mas inom det som brukar kallas farmers' pri
vilege. Ansvarig myndighet för beviljande av 
växtförädlarrätt är Statens Växtsortnämnd. 

Den svenska växtförädlarrättslagen har 
fungerat utmärkt under de 25 år den verkat. 
Svenska växtförädlingsföretag har kunnat fi
nansiera betydande delar av sin utvecklings
verksamhet på detta sätt. 

Från mitten av 1980-talet blev dock ekono
min för svenska såväl som för utländska växt
förädlingsföretag alltmer ansträngd. Särskilt 
inom spannmålsförädlingen försämrades lön
samheten genom att andelen handelsfört ut
säde drastiskt minskade. I Sverige minskade 
den plomberade kvantiteten stråsäd från 
nära 250 tusen ton 1985 till drygt 150 tusen 
ton 1991. 

Flera faktorer låg bakom denna utveckling. 
Dels ökade användningen av eget utsäde i 
takt med den försämrade lönsamheten inom 
det västeuropeiska jordbruket. Det blev allt 
vanligare att den enskilde lantbrukaren rensa
de sitt utsäde antingen i egen anläggning eller 
genom Iegorensning. Statistik från Statens 
utsädeskontroll visade att andelen plomberat 
utsäde minskade från ca 75 % till 65 % under 
åren 1988-1991. Den dåvarande svenska jord-

brukspolitiken medförde en kraftig minskning 
av åkerarealen, främst arealen för spannmål. 
Sänkta utsädesmängder bidrog också till 
minskningen. 

Reviderad växtförädlarrätts
konvention 
I arbetet för att få till stånd en stärkt växtför
ädlarrätt spelade ASSINSEL ännu en gång en 
viktig roll, även denna gång med en svensk 
vice president, Fajer Fajersson från Weibulls
holm. Viktiga frågor gällde eventuell licens på 
lego-och hemmarensat utsäde samt en lämp
lig balans mellan växtförädlarrätt och patent
skydd. 

Genom den senaste revisionen av konven
tionen om växtförädlarrätt, som utarbetades 
vid en diplomatkonferens i Geneve i mars 
1991, har växtförädlarens rättsliga ställning 
stärkts ytterligare. Ännu har den reviderade 
konventionen inte ratificerats, men flera län
der har antagit eller är på väg att antaga natio
nella lagar som står i överensstämmelse med 
denna. Inom den Europeiska Unionen utfärda
de Ministerrådet den 27 juli 1994 Förordning 
2100/94 om EU-växtförädlarrätt. Denna för
ordning är baserad på 1991 års konvention 
och blev tillämplig i alla medlemsländer fr o m 
den 27 april 1995. 

I den nya konventionen har det tidigare för
budet att skydda samma växtsort både ge
nom växtförädlarrätt och patent, det s k dub
belskyddsförbudet, slopats. Motiveringen 
har främst varit att UPOV-konventionen inte 
bör reglera en annan immaterialrättslig skydds
f orm. I den europeiska patentkonventionens 
artikel 53b upprätthålls däremot fortfarande 
förbudet mot att patentera växtsorter. 

Konventionen har utvidgats till att gälla 
alla växtsläkten och växtarter. 

Den ändring som föranledde mest diskus
sioner gällde skyddsomfånget. Detta omfattar 
enligt Artikel 14 i fortsättningen odling, förök
ning, behandling för förökningsändamål, salu
hållande, försäljning eller annan handelsåt
gärd, export, import samt lagring. Med be
handling förstås då rensning och betning av 
utsäde. Hemmarensning av utsäde av skyd-
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Figur 2. Den svenska lagen om växtförädlarrätt kom J.971 och har nyligen ersatts av 1997 
års lag. 

dad sort är alltså inte längre tillåten. Dock 
råder undantag enligt Artikel 15 (2), sk optio
nal exception. Varje medlemsstat har rätt att, 
inom rimliga gränser och förutsatt att föräd
larens legitima intresse skyddas, begränsa 
förädlarens rätt så att lantbrukaren får lov att 
på egen gård föröka utsäde för den egna bruk
ningsenheten. 

I EU:s förordning om växtförädlarrätt har 
detta konkretiserats så att lantbrukare med 
en spannmålsodling understigande 92 ton 
(motsvarande 25 ha) slipper betala licens på 
förökat utsäde av skyddad sort. Däremot 
måste legorensarna i fortsättningen erlägga 
licensavgift till sortägaren. En annan viktig 
nyhet för växtförädlarna är begreppet "vä
sentligt avledda sorter" ( essentially derived 
varieties) som behandlas i artikel 15 (5). Detta 
nya begrepp hade tidigare presenterats av 
ASSINSEL:s president, Cornelius Mastenbro
ek, vid ett seminarium på Kungl Skogs- och 
Lantbruksakademien den 18 april 1989. Avsik-
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ten är här främst att förhindra att någon med 
hjälp av nya gentekniska metoder exploaterar 
en skyddad växtsort. Genteknikföretagen 
skall alltså inte kunna åka snålskjuts på den 
traditionella växtförädlingens resultat. Om en 
sådan sort via transformation förses med en 
eller flera speciella gener, krävs tillstånd från 
och ersättning till ursprungsförädlaren. I arti
keln ges även exempel på tekniker som leder 
till väsentligen avledda sorter. Vissa av dessa 
tekniker används redan i dag. I förädlingen av 
vissa prydnadsväxter är det vanligt att man 
genom inducerade mutationer förändrar 
blomfärgen i en redan framgångsrik sort. An
dra exempel på tekniker som kan leda till 
väsentligen avledda sorter är upprepade åter
korsningar eller utnyttjande av somaklonal 
variation. Såväl inom UPOV som inom ASSIN
SEL pågår nu ett arbete att formulera riktlin
jer för hur begreppet "väsentligen avledda 
sorter" skall tolkas inom olika växtslagsgrup
per. 



Samtidigt med EU:s arbete med förordning
en om växtförädlarrätt har man i Sverige utar
betat ett förslag till ny växtförädlarrättslag i 
överensstämmelse med 1991 års konvention. 

Lagförslaget från 1995 har varit föremål för 
remissbehandling och väntas antas av riks
dagen inom kort. 

Parallellt med lagstiftningsarbetet förs 
förhandlingar mellan Lantbrukarnas Riksför
bund och utsädesföretagen om ett avtal angå
ende licenser för hemma- och legorensat ut
säde. Liknande avtal har redan tecknats i fle
ra västeuropeiska länder. 

Patent 
Parallellt med växtförädlarrätten har ett an
nat rättsskyddssystem vuxit fram på växtför
ädlingsområdet, nämligen patent. Ett stort 
antal europeiska länder har anslutit sig till 
den europeiska patentkonventionen (EPC) 
från 1978. EPC möjliggör två slag av patent. 
Det ena är processpatent, d v s patentskydd 
av en process samt det omedelbara resultatet 
av denna process. Det andra kallas produkt
patent och ger skydd för slutprodukten. 

Generellt sett ger patent ett längre gående 
skydd än växtförädlarrätten och ger i princip 
patentinnehavaren monopol att exploatera 
sin uppfinning under skyddstiden. Tre villkor 
måste vara uppfyllda för att en uppfinning 
skall kunna patenteras. 

l. Uppfinningen måste vara ny. Den får exem
pelvis inte ha publicerats i en tidskrifts
artikel eller offentliggjorts genom ett före
drag. 

2. Den måste ha uppfinningshöjd, dvs skilja 
sig väsentligt från vad som är tidigare känt. 
Uppfinningen skall inte ligga nära till hands 
för en fackman. 

3. Uppfinningar skall kunna utnyttjas indu
striellt. En fackman på området skall kunna 
upprepa uppfinningen och nå samma re
sultat, d v s uppfinningen skall vara repro
ducerbar. 

Uppfinningar kan patenteras men inte upp
täckter. En gen i en växt som kodar för ett visst 
protein är i sig själv inte patenterbar. I det fall 
man kan använda genen för att lösa ett visst 
tekniskt problem är den dock patenterbar. 

Ett praktiskt exempel är de patent Amylo
gene HB erhållit i Sverige. Amylogene HB är 
ett bolag som till lika delar ägs av Svalöf Wei
bull AB och Sveriges Stärkelseproducenter. 
Patenten gäller bl a produktion av amylopek
tinstärkelse med hjälp av den sk antisenstek
niken. 

Granulbundet stärkelsesyn tas (gbss) är ett 
nyckelenzym för bildningen av amylas, en av 
de två stärkelsetyperna i potatis. Genom att 
föra in gbss-genen i omvänd (antisens) orien
tering har amylosproduktionen i knölen kun
nat stängas av, och den transformerade pota
tisknölen producerar då endast amylopektin, 
den andra stärkelseformen. 

Som tidigare nämnts kan enligt den euro
peiska patentkonventionen patent inte bevil
jas för växtsorter och djurraser (det sk dub
belskyddsförbudet). Inte heller kan väsentli
gen biologiska förfaranden för framställning 
av växter och djur patenteras. Däremot kan 
ett mikrobiologiskt förfarande patenteras, 
och häri inbegrips även gentekniska förfaran
den. 

I USA:s patentlagstiftning finns inget dub
belskyddsförbud och här blir det allt vanliga
re att patentskydda växtsorter. Detta begrän
sar möjligheterna att utnyttja sorterna för 
fortsatt förädling. 

Sedan några år pågår ett arbete med syfte 
att få fram ett EU-<:lirektiv om rättsligt skydd 
för bioteknologiska uppfinningar. Ett tidigare 
direktivförslag (COM (88:)496), som fram
lades av kommissionen, förkastades av EU
parlamentet, och för närvarande pågår inten
siva arbeten på att nå fram till en kompromiss 
vad gäller bioteknikpatenten inom EU. Sanno
likt får vi i framtiden åtminstone i Europa se 
växtsorter skyddade med växtförädlarrätt 
vilka innehåller patenterade komponenter 
(tex gener och promotorer). 
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Utsädesinf ormation och 
marknadsföring 

Gösta Olsson 

Utgångsläget 
I slutet av 1800-talet ägnades utsädet inte 
samma uppmärksamhet som idag. Men man 
hade dock fått upp ögonen för att det behöv
de förbättras. 

Vid ett möte i Eslöv 1886 framhöll friherre 
Fr. Gyllenkrook,"att alltför liten uppmärksam
het inom provinsen egnades åt anskaffande af 
ett godt utsäde, och att det genom odling af 
goda sädesvarieteter, af sedda för såväl utsäde 
som export, skulle kunna beredas landtmän
nen fördelar, som i dessa för jordbruket tryck
ta tider vore att påakta" (Anonym, 1886 s. 
173). 

I Tidskrift för Landtmän finns vid denna tid 
många klagomål över det erbjudna utsädets 
dåliga rensning. Många mindre firmor köpte 
fodersäd och sålde det sedan som utsäde 
utan att ha rensat det,"hvarken med triör el
ler cylindersåll". Dr A. Atterberg vid kemiska 
stationen i Kalmar undersökte utsädesprover 
av Probsteierhavre. Av 11 undersökta prover 
har "sex varit så godt som osorterade, tre åter 
svagt sorterade och endast två mera skarpt 
sorterade" (Atterberg, 1886). Han betonade 
också, att havreutsädet bör rensas så att de 
storkorniga ytterkornen användes till utsäde, 
medan inner kornen bäst lämpar sig till foder. 
Dessa erfarenheter verifierades under 1940-
talet (Bengtsson, 1965). 

Även sortbeteckningarna var ofta missvis
ande. Hjalmar Nilsson (1894) skriver: "Illa be
stäldt är det förvisso för närvarande både 
med benämningen och sortrenheten af de 

varor, hvari alla de olika sädesslagen äro till
gängliga på utsädesmarknaden. Värst äro 
dock påtagligen dessa missförhållanden hos 
hafren". Till stor del tror han att detta beror 
på svårigheten att skilja mellan olika sorter av 
tröskad havre. Men, fortsätter han, "säkerli
gen bör dock rätt mycket skrifvas på den obe
svärade frihet, hvarmed odlare och försäljare 
af utsäde uppfinna nya eller använder väl 
klingande äldre namn, för hvad de gerna öns
ka afyttra". 

Samtidigt var man på de större gårdarna 
väl medveten om sortvalets stora betydelse. 
Vid det ovan refererade mötet i Eslöv fram
höll inspektor Forsberg, Alnarp, att värdet av 
olika sorter borde utrönas genom provningar 
på olika egendomar. Han lämnade också in
tressanta uppgifter om skörden på Alnarp 
1885. Squareheadvete hade på 20 tunnland 
givit en medelskörd av 260 lispund (1 lispund 
= 8,5 kg) prima vete per tunnland, då vanligt 
skånskt vete odlat på samma fält under likar
tade förhållanden endast givit 160 lispund. Av 
tvåradskorn på mulljord hade Plymagekorn i 
en odling på 10 tunnland gett 208 lispund pri
ma korn per tunnland, då däremot andra sor
ter på samma fält endast gett 160 lispund per 
tunnland. 

Utsädeskvaliteten var ofta ännu sämre hos 
vallväxtfröet. Av detta importerades årligen 
20-30 %. Det var framför allt rödklöverfrö, 
som importerades och sedan falskeligen sål
des som svensk rödklöver. Denna försäljning 
utfördes av kringresande agenter och diverse-
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handlare och vid torghandel. Det importera
de rödklöverfröet innehöll höga halter av al
sikeklöver och humlelusern (i vissa fall upp 
till 50 %) och även höga halter av ogräs och 
avfall (Witte, 1909). Dessutom var denna röd
klöver dåligt anpassad till svenska odlingsför
hållanden. Genom en Kungl. kungörelse 1909 
om märkning av utländskt rödklöverfrö med
elst färgning försökte man få bukt med denna 
ojusta försäljning. 

Utsädesinformation 
Även om de större odlarna under 1880-talet 
insåg utsädets stora betydelse för god skörd, 
var medvetenheten dålig hos de vanliga bön
derna. De fortsatte att år efter år odla den hav
re eller annan spannmål, som vuxit på gården 
under fars och farfars tid, och många kände 
inte ens till, att bättre utsäde fanns att köpa. 

Mellersta Sveriges Utsädesförening insåg ti
digt, att jordbrukarnas skördar skulle kunna 
ökas betydligt, om de fick tillgång till bättre 
utsäde. Man började därför att till mindre 
jordbrukare dela ut rent utsäde av odlingsvär
da 'sorter' av havre, som var det inom om
rådet dominerande sädesslaget. Så långt för
eningens resurser räckte, delade man ut 100 
kg havre som lån till varje odlare under förut
sättning, att han betalade järnvägsfrakten och 
efter skörden återsände till föreningen I 00 kg 
väl rensad vara, varvid föreningen betalade 
frakten. 

Utdelningen av utsäde gav mycket gott re
sultat och uppskattades mycket av jordbru
karna (Westfelt, 1894). Då Utsädesföreningen 
i Svalöv och den mellansvenska föreningen 
1894 gick samman till Sveriges Utsädesfören
ing, var man därför överens om att utdelning
en av utsädeshavre skulle fortsätta. Denna 
var en förutsättning för Utsädesföreningens 
statsanslag och även knuten till anslagen från 
hushållningssällskapen. Under 1890-talet och 
början av detta århundrade fyllde utdelning
en en stor uppgift. Vanligen fördelades 300-
400 dt om året. Som exempel kan nämnas att 
1913 fördelades 141 säckar Segerhavre, 166 
säckar Guldregn och 75 säckar av Svalöfs 
svarta Klockhavre IL 

300 

Efterhand som värdet av ett gott utsäde 
blev allmänt känt minskade betydelsen av ut
delningen, och den upphörde med utgången 
av 1913, samtidigt med att anslagen från hus
hållningssällskapen till Utsädesföreningen 
tog slut. 

Ett annat sätt att informera om utsädeskva
liteten var de regelbundet återkommande frö
utställningarna. Dessa genomfördes på läns
nivå, riksnivå och internationellt. Av de sena
re tilldrog sig utställningarna i Köpenhamn 
1888 och i Wien 1890 stor uppmärksamhet. 
Avsikten med fröutställningarna var att ge all
mänheten en uppfattning om de utsädeskva
liteter, som erbjöds till försäljning. Proverna 
skulle därför vara tagna ur så stora partier 
(minst 500 kg), att det verkligen fanns något 
att sälja. Proverna skulle vara rensade på 
samma sätt som de saluförda utsädes partier
na, och de fick inte handplockas. Men åtmins
tone vid utställningen i Köpenhamn finns det 
verifierat, att många av de prover, som man 
haft till bedömning, inte motsvarade de varor, 
som de skulle representera. 

En viktig informationskälla har varit de 
större utsädesföretagens utsädeskataloger 
eller årsredogörelser. Allmänna Svenska Ut
sädesaktiebolaget började ge ut sin vårkata
log 1892 och en mindre höstkatalog 1906. 
Dessa kom ut i stort sett i samma utformning 
fram till mitten av 1960-talet. Weibulls illustre
rade årsbok för rotfruktsodlare började utges 
1904. Med en betydande utveckling av layout 
och namnet ändrat till Weibulls årsbok utkom 
den till och med 1992. Algot Holmberg i Norr
köping gav ut egen katalog åtminstone från 
1905 och fram till 1966. Även många andra fir
mor hade egna kataloger. I en artikel i Tid
skrift för Landtmän 1908 granskade E. Ljung 
tillförlitligheten i 11 olika fröfirmors kataloger. 
Utom de tre ovan nämnda firmornas katalo
ger behandlas kataloger bl a från Skåne-Hal
lands Utsädesaktiebolag, Mellersta Hallands 
Utsädesaktiebolag, Hallands Frökontor i Get
inge, Halländska Utsädesaktiebolaget, Halm
stad, Fröodlingens Fröhandel, Göteborg, och 
Skånska Frökontoret, Malmö. Den senare vi
sade sig innehålla många felaktiga uppgifter. 
Hammenhögs katalog kom ut 1926-1965. 



Figur 1. Utsädeskataloger från mitten av 1950-
talet. 

Förutom försäljningsvillkor och uppgifter 
om tillgängliga sorter innehöll katalogerna 
utförliga beskrivningar av nya sorter och ar
tiklar av allmänt jordbruksintresse. I början 
av seklet var utsädeskatalogen den enda fack
litteratur, som många jordbrukare hade till
gång till. 

År 1961 började man ge ut Aktuellt från 
Svalöf. Denna innehöll allmän sortinforma
tion och ersatte från 1964 den allmänna delen 
i Svalöfs utsädeskatalog. Denna krymptes 
därmed till en sortförteckning och en prislis
ta. Aktuellt från Svalöf ändrade från 1993 titel 
till SW Aktuellt. Under de senaste decennier
na har nya sorter redovisats i färggranna fold
rar, som inte bara beskrivit den nya sorten 
utan också gett odlingsanvisningar för denna. 
Utsäde -93, svensk sortlista från Svalöf Wei
bull, kom ut första gången 1993. 

Förökning och marknadsföring 
Då en ny sort efter mångårig provning såväl i 
växtförädlingsföretagens egna försök som i 
officiella försök visat sig vara av värde för all
män odling, överlämnas en liten kvantitet 
noggrant kontrollerat och registrerat utsäde 
till förökning. Vid Sveriges Utsädesförening 
skedde överlämnandet till Allmänna Svenska 
Utsädesaktiebolaget, medan uppförökningen 
vid de övriga växtförädlingsföretagen genom
fördes vid en särskild avdelning inom före
taget. De överlämnade nya sorterna stod över
allt under förädlarnas och utsädeskontrollens 
kontinuerliga kontroll. Förökningen skedde de 
första åren på egna jordbruk och därefter på 
kontrakt hos utvalda, dugliga jordbrukare. 
Samtidigt med den första förökningen slut
provades sorten och anmäldes för registrering 
på sortlistan. 

Då en ny sort marknadsfördes första året, 
hade det växtförädlingsföretag, som fram
ställt den, ensamt monopol på försäljningen. 
Därför ville man redan första året ha en stor 
kvantitet att marknadsföra. Därefter kunde 
vem som helst föröka och sälja sorten. Innan 
det 1961 infördes växtförädlingsavgifter och 
1971 växtförädlarrättsavgifter, skedde detta 
utan att andrahandsförökningen på något 
sätt bidrog till växtförädlingens finansiering 
(se Peder Weibulls artikel i föreliggande skrift). 

Växtförädlingsföretagens försäljning av ut
säde skedde huvudsakligen genom lokalom
bud eller agenter direkt till jordbrukarna. En
ligt uppgift i AJimänna Svenska Utsädesaktie
bolagets 25-årsskrift 1916 arbetade då om
kring 700 ombud för bolagets räkning inom 
Sverige. Enligt Hammenhögs 20-årsskrift 1945 
representerades företaget ute i bygderna av 
11 resande och mellan 500 och 600 agenter. 

I syfte att rationalisera handeln med ut
säde skedde under 1960-talet en omfattande 
fusionering av utsädesföretagen. 1961 köpte 
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget fir
man Otto J. Olson & Son i Hammenhög. AB 
Hallands Frökontor i Getinge övertog 1963 
Skåne-Hallands Utsädesaktiebolag i Helsing
borg. Redan året därpå förvärvades AB Hal
lands Frökontor av W Weibull AB, som 1967 
även övertog Algot Holm berg & Söner i Norr-
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köping. Gränström (1970) skriver om dessa 
sammanslagningar att "försäljningsorganisa
tionen har förstärkts med de bästa krafterna 
från de fyra i fusionen ingående firmorna, sam
tidigt som den inbördes konkurrensen upp
hört. Ombudskåren har minskat från ca 2 000 
till ca 600". 

Försäljningen genom väl informerade om
bud var ett effektivt sätt att föra ut nytt sort
material på marknaden, och den första för
säljningen av nya sorter och högre plombe
ringsklasser skedde huvudsakligen på detta 
sätt. Växtförädlingsföretagens agenter sålde 
naturligtvis också betydande kvantiteter av 
vanligt bruksutsäde, men av detta skedde 
även en omfattande försäljning genom cen
tralföreningar, lokalföreningar, andra spann
målshandlare och vanliga lanthandlare. Se
dan Sveriges Lantbruksförbund och Svenska 
Lantmännens Riksförbund (SLR) köpt All
männa Svenska Utsädesaktiebolaget 1970, 
upphörde Utsädesbolagets direktförsäljning 
till Sveriges lantbrukare med säsongen 1972/ 
1973. Bolaget hade dock kvar ansvaret att 
producera grundutsäde av Svalöfssorterna 
för utsädeshandelns produktion av bruksut
säde. Utsädesbolaget behöll också exportför
säljningen och kontakterna med utländska 
förädlare för introduktion av deras sorter i 
Sverige. 

Sedan SLR 1992 förvärvat W Weibull AB 
och detta och Svalöf AB sammanförts till ett 
företag - Svalöf Weibull AB - från den 1 janu
ari 1993, upphörde även Weibulls direktför
säljning till Sveriges jordbrukare. Hela försälj-

302 

ningen i Sverige av det nya företagets sorter 
sker nu genom Lantmännenföreningarna och 
olika privata företag. Dessa kan nu också taga 
in och i Sverige sälja alla sorter, som är upp
tagna på EU:s sortlistor. Den internationella 
försäljningen av Svalöf Weibulls sorter sker 
däremot direkt från företaget, genom egna 
dotterbolag eller ett nät av representanter i 
stora delar av världen. 

Att utsädesföretagen även kunde mark
nadsföra en del udda växtslag har belysts av 
R. Lyhagen (1991). 
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Bonden, växtförädlingen och våra skördar 
Sven Gesslein 

När Weibull 1870 började uppföröka och se
dan också förädla foderrotfrukter var det ett 
led i en strävan att förbättra landets boskaps
skötsel. I Sverige hade länge bedrivits en en
sidig spannmålsodling. Denna svarade för hu
vuddelen av jordbrukarnas kontanta inkom
ster men var också förenad med stora risker. 
Vissa år förekom ren missväxt och under slu
tet av 1870-talet drabbades lantbruket av en 
allvarlig ekonomisk kris. Förbättrade trans
portmöjligheter både till lands och sjöss samt 
billigare frakter ledde till att spannmål från de 
stora slätterna i USA och Ryssland vällde in 
på den europeiska marknaden. Den tidigare 
lönsamma exporten av svensk spannmål för
sämrades drastiskt, medan olika animaliepro
dukter fick en positiv prisutveckling. Detta 
föranledde Lantbruksakademien och landets 
hushållningssällskap att försöka övertyga 
bönderna om att mer satsa på boskapssköt
sel än på spannmålsodling. 

Under samma tidsepok inträffade många 
andra förändringar inom vårt jordbruk. En
skiftet och Jaga skiftet öppnade möjligheter 
för utveckling och enskilda initiativ. Nya grö
dor och växtföljder, nyodling, dikning, förbätt
rad jordbearbetning, kalkning (märgling) 
samt en begynnande användning av handels
gödsel skapade förutsättningar för ökade 
skördar. Med en förbättring av markbördighe
ten blev svagheterna hos det inhemska od
lingsmaterialet allt tydligare. Blickarna vän
des då utåt och nytt sortmaterial infördes 
från utlandet. Sortförsök igångsattes på Aln
arp och andra gårdar, och sorter som Square
headvete, Propsteierhavre och Chevalierkorn 
samt potatissorten Magnum Bonum började 

spridas. Många av dessa nya sorter hade en 
avkastningsförmåga man tidigare ej uppnått, 
men de hade också sina svagheter. Så drabba
des exempelvis det från England och Dan
mark införda Squareheadvetet av svår utvint
ring under stränga vintrar. 

Behovet av en inhemsk växtförädling blev 
allt tydligare och debatterades flitigt. Ett stort 
antal skånska jordbrukare samlades till ett 
historiskt möte i Eslöv den 13 april 1886 på 
initiativ av bl a godsägaren Birger Welinder 
från Svalöv. Man bildade då "Sydsvenska för
eningen för odling och förädling af utsäde". 
Det underströks att verksamheten skulle be
drivas i nära kontakt med praktiken. Enligt de 
första stadgarna skulle föreningen bl a ha till 
uppgift "att inom sitt område ( cl v s Sydsveri
ge) verka för odling och utveckling av förbätt
rade sädesslag och frösorter". Redan året 
därpå utvidgades verksamhetsområdet till 
att omfatta hela landet, för att efter ytterliga
re justeringar bli Sveriges Utsädesförening 
1894. Verksamheten bedrevs i nära kontakt 
med landets hushållningssällskap som också 
bidrog till finansieringen. 

Även andra initiativ togs vid denna tid
punkt. I syfte att förbättra den tilltagande vall
odlingen försökte de båda skånska hushåll
ningssällskapen att 1874 få till stånd en offi
ciell frökontrollanstalt efter tyskt mönster. Då 
detta misslyckades startade sällskapen själva 
1879 sådana anstalter i Lund och Kristian
stad. Från 1887 fick verksamheten en mer of
ficiell prägel, då statsbidrag utgick. 

Det fanns under denna tid en strävan att 
öppna marknaderna på kontinenten för 
svenska utsädesvaror. Bakom detta låg bl a 
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Figur 2. Fältvandringar 
och demonstrationer av 
försök är viktiga hjälp
medel för att sprida kun
skap om nya sorter och 
odlingsåtgärdei; Foto: S. 
Gess/ein. 

uppfattningen att ett nordligt ursprung hade 
stor betydelse för utsädets värde och egen
skaper. För att få i gång en sådan export ord
nades frökongresser, utställningar och prov
sändningar till utlandet. Utgången blev inte 
som man tänkt sig. l stället blev det en nyttig 
lärdom att ägna större uppmärksamhet åt det 
inhemska odlingsmaterialet. l dagens jord
bruk kan vi konstatera att denna lärdom i hög 
grad beaktats genom de stora insatser som 
under årens lopp gjorts av Svalöf, Weibulls, 
Holmbergs, Hilleshög m fl. 

Växtförädlingen och våra skördar 
Växtförädlingen har betytt mycket för avkast-
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Figur 1. / fältförsök provas 
såväl olika sorter som od
lingsåtgärder. På Hushåll
ningssäl!skapets gård Bjär
röd i Skåne jämför man 
sex olilw odlingssystem på 
en växtnäringsfattig jord. 
Foto: S. Gesslein. 

ning och kvalitet hos flertalet grödor. Så har 
exempelvis landets höstveteskördar mer än 
fördubblats under de senaste 35 åren, från 
25,9 dt per ha (1951-60) till 59,2 dt (1986-95). 
Liknande skördestegringar finner vi under 
samma tidsperiod för havre från 17,2 d t per 
ha till 35,2 och för korn från 22,6 dt till 38.0. 
Förbättrade odlingsmetoder och tillgången 
på bättre sorter har bidragit till dessa föränd
ringar. 

Det kan också ligga nära till hands att jäm
föra resultat från sortförsöken under olika 
tidsperioder. Mest prövade och i regel också 
mest odlade i dessa försök är de sk mätarsor
terna. En sådan jämförelse har gjorts i nedan
stående exempel för två olika 10-årsperioder. 



Tabell l. Mätarsorternas avkastning från hela 4.ooo 
landet i sortförsök under två JO-års perioder 

1974-83 1985-94 
Kg per Antal Kg per Antal 

Sort hektar försök Sort hektar försök 

Höstvete Holme 6 120 
Korn Tellus 4 790 
Havre Selma 4 590 
Ärter Vreta 3 480 

910 
2 027 
I 202 

134 

Kosack 7 600 315 
Golf 5 310 829 
Vital 5 130 645 
Capella 3 990 212 

Under 10 år hinner mätarsorterna av våra 
mest odlade grödor prövas i ett stort antal 
försök. De bör ge en ganska god bild av de för
ändringar som skett, då försöken från år till år 
ofta förläggs till områden med samma odlings
betingelser och många gånger också på sam
ma gårdar. Bakom de skördestegringar som 
redovisas i tabellen ligger emellertid inte bara 
uppnådda förädlingsframsteg utan också an
dra förbättringar i form av gödsling, växt
skyddsinsatser m m. Nutidens sortförsök ger 
information om mycket mer än enbart avkast
ningen. Förutom en rad olika kvalitetsegen
skaper belyser man numera också behovet av 
olika växtskyddsinsater, d v s sorternas käns
lighet för en del av de vanligaste sjukdomarna_ 

Markbördighet - odlingsåtgärder 
- växtförädling 
Det har gjorts många försök att belysa växt
förädlingens roll i relation till andra odlingsåt
gärder. Att renodla en av alla de faktorer som 
påverkar våra skördar förefaller dock tämli
gen hopplöst och meningslöst, eftersom de 
hänger samman så intimt. 

Av stor betydelse för att uppnå fullgoda 
skördar är jordens bördighet. Sorter med hög 
avkastningspotential kommer inte till sin rätt 
på jordar med dåligt växtnäringstillstånd. Ett 
exempel på detta är de försök med olika od
lingssystem, som författaren tillsammans 
med Sven L. Jansson 1980 anlade på försöks
gården Bjärröd i Mellanskåne. Här hade man 
inte använt handelsgödsel och växtskydds
medel sedan mitten av 1940-talet. Jorden var 
alltså starkt utarmad på växtnäring, och dess 
egen produktionsförmåga var ca 2 000 kg korn 
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Diagram 1. Effekterna av olika förädlingsnivåer 
och växtnäringsinsatser på skörden av korn. 
Medeltal av 3 å1; (Fredriksson, 1963). 

per hektar. Den sort som odlades var Ida, en 
tidig och då ganska vanlig sort med god strå
styrka. Redan året därpå gav samma sort upp 
till 5 700 kg per hektar med måttliga insatser 
av handelsgödsel och växtskyddsmedel. Utan 
handelsgödselkväve erhölls 2 500 kg korn. 

På en likaledes på växtnäring starkt utar
mad jord i Skåne anlade Lars Fredriksson 
1954 ett försök, där han jämförde tre olika för
ädlingsnivåer med olika kalk- och växtnä
ringskombinationer. I detta försök ingick varje 
år en förädlad lantsort och en sort från 1930-
talet, vilka båda har betytt mycket för den 
fortsatta förädlingen, samt en då vanligt od
lad, modern sort. Under åren 1954-1963 före
kom korn tre gånger i växtföljden. Av diagram 
1 framgår hur odlingsmaterialets genetiska 
beskaffenhet och olika gödslingsåtgärder på
verkat skördeutbytet av korn i detta försök. 
En förutsättning för att avkastningspotentia-

305 



len hos en genom växtförädling ny sort, i det
ta fall Rika respektive Ingrid, skall komma till 
sin rätt är en fullgod växtnäringsförsörjning. 
Även helt utan gödsling har dock den mest 
förädlade sorten klarat sig bäst, troligen ge
nom sin bättre stråstyrka. 

Odlingsegenskaper och kvalitet 
Till en början var växtförädlingen i första 
hand inriktad på att höja avkastningen för att 
därmed öka produktionen och trygga landets 
försörjning med livsmedel. Efterhand har oli
ka odlingsegenskaper och kvalitetsfrågor äg
nats allt större uppmärksamhet. Förr hette 
det alltid att liggsädesgränsen i de olika säde
slagen var avgörande för hur mycket kväve 
man kunde använda. Numera är stråstyrkan 
hos många av våra sorter så god att den s k 
liggsädesgränsen ligger över den ekonomiskt 
optimala kvävegivan. 

När skördetröskan ersatte självbindaren 
ökade kraven på sorternas hållbarhet, d v s 
kraven på motståndskraft mot liggsäd, ax- och 
stråbrytning samt drösning. Den nya skörde
metoden krävde sorter som bättre tålde olika 
påfrestningar även i övermoget stadium. 

Genom ökade krav från marknaden och in
förandet av olika kvalitets betalningar har det 
blivit nödvändigt att ägna allt större upp
märksamhet åt olika kvalitetsfaktorer. För 
odlarna är det viktigt att ha tillgång till sorter 
som, tillsammans med övriga odlingsåtgär
der, uppfyller marknadens och konsumenter
nas krav på kvalitet. Under 1960-talet och 
början av 1970-talet pågick en intensiv och 
ofta inflammerad debatt om olika fettsyror 
och deras inverkan på människors hälsa. Vad 
hade då hänt med vår oljeväxtodling om man 
inte, efter ett kanadensiskt genombrott, 
snabbt kunnat erbjuda odlarna erukasyrafat
tiga sorter? Trots till en början sänkt avkast
ning trängdes de gamla sorterna snabbt un
dan. 

Ett av de mest slående exemplen på att det 
kan vara andra egenskaper än enbart avkast
ningen som blir avgörandet för sortvalet är 
det monogerma sockerbetsfröet. När detta 
genom arbetena på Hilleshög infördes i den 
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svenska odlingen 1966 blev det något av en 
revolution. 1955, då man använde multigermt 
frö och fälten fick gallras, hackas och skördas 
för hand, gick det åt 360 timmar per hektar i 
betodlingen. I första hand genom införandet 
av det monogerma fröet i kombination med 
pelletering och kemisk ogräsbekämpning 
samt mekaniserad upptagning hade arbetsåt
gången 1987 kunnat sänkas till 40 timmar per 
hektar samtidigt som skördenivån höjts. 

Ibland kan det vara helt andra krav än od
lingsegenskaperna, som styr odlarnas val av 
sorter. Mycket stora ansträngningar har lagts 
ned på att få fram nya sorter av matpotatis 
och då inte minst sorter med bättre mot
ståndskraft mot sjukdomar, särskilt blad
mögel och brunröta. Trots detta svarar de i 
början av 1900-talet framställda sorterna 
Bintje och King Edward fortfarande (1992) för 
ca 75 % av den svenska matpotatisodlingen, 
Bintje på grund av sortens säkra kokegenska
per och större användningsområde även 
inom livsmedelsindustrin. I västra Sverige vill 
konsumenterna i första hand ha King Edward 
med sitt rödfläckiga skal och med något vita
re köttfärg än Bintje. Trots alla svagheter när 
det gäller mottaglighet för sjukdomar och ris
ker för grönfärgning (King Edward), är det 
konsumenternas smak och vanor som i första 
hand avgör odlarnas val av potatissorter. 

Sorter - växtskydd 
Resistensförädling har blivit ett allt viktigare 
inslag i växtförädlingen. Olika växtsjukdomar 
och skadedjur ger årligen upphov till stora 
skördeförluster. Såväl förebyggande åtgärder 
som direkt bekämpning måste ofta sättas in 
för att säkerställa en god skörd och kvalitet. 
Alla kemiska bekämpningsinsatser är förena
de med kostnader samtidigt som såväl odla
re som konsumenter vill begränsa sådana in
satser så mycket som möjligt. 

Det finns många exempel på den stora roll 
som resistensförädlingen spelar. Så var vid 
sekelskiftet gulrost på höstvete ett stort växt
skyddsproblem. Genom ett framgångsrikt för
ädlingsarbete lyckades man få fram sorter 
med god resistens. Sedan mitten av 1920-talet 



har denna sjukdom haft ganska liten betydel
se, och svårare angrepp har endast förekom
mit sporadiskt. Ett sådant undantag inträffa
de i Skåne i början av 1970-talet, då en del 
lantbrukare började odla den i Sverige inte 
godkända tyska sorten Kranich. Detta visar 
betydelsen av att man inte okritiskt, utan en 
ordentlig prövning, tar in sorter utifrån. 

Genom ett målmedvetet arbete finns det 
numera tillgång till sorter av såväl havre som 
korn, som är resistenta mot olika raser av 
havrecystnemetoder. Detta är av stor betydel
se på jordar där riskerna för denna skadegö
rare är särskilt stora och man har en ensidig 
odling av stråsäd. Sambandet mellan växt
följd och risker för olika sjukdomar och ska
degörare har länge varit känt. Numera har vi 
fått ägna allt större uppmärksamhet åt sam
banden odlingsteknik och växtskydd. 

I sortförsöken utgör observationer och 
graderingar av olika sjukdomar och skadegö
rare viktiga inslag för att bedöma olika sor
ters odlingsvärde. Som nämnts testas nume
ra också effekterna av bekämpningsåtgärder, 
exempelvis behandling mot de vanligaste 
svampsjukdomarna i olika stråsädesslag. I 
den årliga publikationen "Sortval" som ges ut 
av SLU, liksom också i lokala försöksberättel
ser, kan odlarna hämta informationer om hur 
de enskilda sorterna reagerat för en viss, van
ligt förekommande behandling. Här kan man 
också följa de stora årsmånsvariationer som 
förekommer, liksom när en behandling kan 
vara ekonomiskt motiverad. Tyvärr kan man 
som odlare många gånger inte förutsäga hur 
allvarliga angreppen kommer att bli. Betydel
sen av säkrare prognoser i kombination med 
resistensförädling har blivit allt tydligare. 

Odlarna lyhörda för nya sorter 
Gjorda studier har visat att nya sorter hör till 
de förbättringar, som snabbast anammas av 
odlarna. De lokala ombud och försäljare som 
olika fröfirmor tidigare hade ute i bygderna 
bidrog säkerligen i hög grad till detta. Många 
gånger var dessa ombud själva jordbrukare 
och hade närkontakt med ortens lantbrukare. 
Fältvandringar, jordbrukardagar och studie-

besök är andra exempel på hur nyheterna 
snabbt kunnat spridas. Att visa sortförsök 
har alltid varit populärt bland rådgivare och 
ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. Att med 
egna ögon få se hur de olika sorterna ser ut, 
deras stråstyrka och motståndskraft mot oli
ka sjukdomar m m ger ofta mer än vinterns 
kurser och publikationer. 

Bland våra dagars välutbildade och kunni
ga jordbrukare kan intresset för att själva prö
va nyheter stundom vara lite för stort. Detta 
gäller bl a när man själv tar in nya sorter från 
utlandet, utan att dessa hunnit prövas i erfor
derlig omfattning. Bakslag i form av utvint
ringsskador och sjukdomsangrepp är inte 
ovanliga. Ofta krävs flera års prövning för att 
man med säkerhet skall kunna avgöra en 
sorts verkliga odlingsvärde. Bakslag i form av 
resistensbrytning har som tidigare angivits 
också förekommit. För att stilla den största 
hungern på nyheter har flera hushållnings
sällskap under senare år igångsatt en områ
desvis provning av ett större antal EU-sorter. 
Självfallet håller också våra egna förädlare 
god kontroll på vad som händer på sortsidan 
utanför landets gränser. 
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Några sammanfattande reflektioner 
Gösta Olsson 

Både i vårt land och ute i Europa har växtför
ädlingsföretagen ofta utvecklats inom en frö
firma. För att förbättra det material, som man 
sålde, började man rensa bort avvikande 
plantor och taga till vara och föröka plusvari
anter. Verksamheten inriktades åtminstone i 
inledningsskedet på växtslag, som man mark
nadsförde. Efterhand utvecklades förädlings
metodiken, specialutbildade förädlare anställ
des och flera växtslag bearbetades. Sådan var 
utvecklingen vid Weibulls, Holmbergs och 
Olsons i Hammenhög. 

Vid Sveriges Utsädesförening har utveck
lingen varit helt annorlunda. Institutionen bil
dades som en förening av jordbrukare och 
med uppgift att bedriva växtförädling och 
framställa för lantbruket värdefullt odlings
material. Redan från starten anställdes bota
niskt väl kvalificerade personer för att sköta 
växtförädlingsarbetet. Man började med för
ädling av vete, korn och havre, som då hade 
helt dominerande betydelse för jordbruket. 
Utvecklingen under de första decennierna 
skedde i nära samverkan med hushållnings
sällskapen. Målsättningen var att på alla sätt 
öka produktionen för att trygga folkförsörj
ningen. Verksamhetens nytta för landet beto
nades starkt både av styrelsen och av tjänste
männen. Och man fick respons från statsmak
ten genom de årliga statsanslagen. Samtidigt 
betonades bondekontakten och bondenyttan 
mycket starkt, kanske främst av Nilsson-Ehle. 
Han brukade säga: "Jag har ännu aldrig haft 
ett samtal med en svensk bonde utan att lära 
mig något nytt". Utsädesföreningens uppgift 
var att framhäva det för bonden väsentliga 
utan speciell hänsyn till marknadssynpunk-

terna. Detta var bakgrunden till Nilsson-Ehles 
kamp mot förslaget från 1930 års Svalöfs
utredning om sammanslagning av Sveriges 
Utsädesförening och Allmänna Svenska Ut
sädesaktiebolaget. 

Under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet byggdes efterhand upp allt flera 
växtförädlingsföretag av vilka endast de fem 
betydelsefullaste behandlats här. Efter 1950 
har det i stäilet skett en reducering av antalet 
företag och från 1993 finns endast Svalöf Wei
bull AB och Hilleshög AB, som nu ingår i No
vartis Seeds, kvar. 

Strävandena att tillgodose det nationella 
sortbehovet tog sig uttryck i en omsorgsfull 
provning av materialet i olika delar av landet. 
Utsädesföreningen byggde för detta ändamål 
upp ett heltäckande filialsystem, som även 
bedrev lokal förädling och hjälpte till med sort
information till lantbrukarna. Weibulls byggde 
sin lokala provning på ett nära samarbete med 
hushållningssällskapen, bl a med omfattande 
försök på stora demonstrationsgårdar. 

Under de senaste decennierna, sedan vi 
fått bara två och slutligen endast ett rent 
svenskt växtförädlingsföretag, har förutsätt
ningarna och utvecklingen blivit helt föränd
rade. Jordbruket förmår inte bara försörja 
landets befolkning utan producerar mer än vi 
kan konsumera. Detta har medverkat till en 
förändrad uppfattning om statens engage
mang i svensk växtförädling. Denna måste nu 
huvudsakligen drivas på rent kommersiell 
grund. För att härvid få råd att förädla för 
svenskt jordbruk måste man driva en omfat
tande internationell verksamhet, som bidra
ger till kostnadstäckningen. 
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Genom att man från början anställde högt 
kvalificerade forskare som förädlare vid Sve
riges Utsädesförening kunde dessa verksamt 
bidraga till växtförädlingsteknikens utveck
ling. Före och efter sekelskiftet 1900 gjorde 
Hjalmar Nilsson och Herman Nilsson-Ehle för 
alltid bestående insatser. Medan man nu talar 
om impulser från universiteten till närings
livet, gick faktiskt då impulserna från Svalöv 
till universitetet i Lund och resulterade där i 
inrättandet av en särskild professur i ärftlig
hetslära. När sedan denna professur 1925 flyt
tades till Svalöv, stärktes institutionens veten
skapliga inriktning ytterligare genom insatser 
av bl a Åke Åkerman, Arne Möntzing, Albert 
Levan och Åke Gustafsson. Arbetena vid kro
mosomavdelningen och kemiska avdelningen 
var mycket avancerade. Genom beslut grun
dade på förslag från 1975 års växtförädlings
utredning flyttades en stor del av Utsädesför
eningens grundforskning över till Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Detta innebar också, 
att Sveriges Utsädesförenings gamla kontak
ter med Lunds universitet ersattes med Sva
löf AB:s kontakter med Sveriges Lantbruks
universitet, och då främst dess filial i Svalöv. 
Forskningsverksamheten inom Svalöf Weibull 
är visserligen fortfarande betydande, men 
mera projektinriktad och mindre offentlig. 

Utvecklingen på metodikområdet, från 
enkla urval till överföring av enskilda gener 
från artfrämmande material till våra kultur
växter, har varit så enorm, att jag inte har 
möjlighet att taga upp den till diskussion här. 
Men den har på ett utmärkt sätt belysts i Arne 
Hagbergs och Nils Olof Bosemarks artiklar. 

Vad har då svensk växtförädling betytt för 
svenskt jordbruk? Kort uttryckt har den fram
ställt sorter med de odlings- och kvalitets
egenskaper, som krävs i dagens rationalisera
de jordbruk, samtidigt som den höjt sorter
nas avkastningsförmåga. Spannmålsskörda
rna i Sverige är nu ca 3 gånger högre än för 
100 år sedan. Detta beror på flera samverkan
de faktorer såsom bättre jordbearbetning, 
ökad näringstillgång, ogräs-och sjukdomsbe
kämpning samt ett bättre odlingsmaterial. 
Det är svårt att direkt avgöra hur stor roll de 
enskilda komponenterna spelar, därför att de 
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i hög grad inverkar på varandra. Det hade till 
exempel varit helt omöjligt att utnyttja effek
ten av ökad näringstillförsel utan tillgång till 
de stråstyva sorter, som vi nu har. Samtidigt 
är det helt klart, att man hos stråsäden ökat 
kärnskörden genom att göra sorterna kortare 
och öka relationen kärna/halm. Även assimi
latproduktionen per ha har ökat, t ex genom 
materialets anpassning till tätare bestånd. 

Några direkta jämförelser mellan lantsor
ter och förädlade sorter av vårvete har redo
visats av Nils Johansson (SUF:s T. 96, s. 101-
112). I medeltal av 94 försök har de förädlade 
sorterna i förhållande till lantvetet gett följan
de relativtal: Diamant Il ( marknadsförd 1938) 
107, Kärn Il (1947) 118 och Prins (1965) 123. 
Genom indirekt jämförelse kan man komma 
fram till att den nu allmänt odlade vårvetesor
ten Dragon ger 15-20 % mer än Prins. Överläg
senheten i förhållande till lantvetet skulle allt
så vara 40-50 % hos det nu odlade vårvetema
terialet. På höstvetesidan är förädlingsfram
stegen ännu större och torde med Kosack upp
gå till 70-80 %. 

De här redovisade föräcllingsframstegen 
gäller vid odling med nu tillämpad odlingstek
nik och gödselnivå. Vid lägre gödselgivor tor
de man kunna räkna med att de längre men 
stråsvagare lantvetena hade hävdat sig något 
bättre. 

Ofta är förädlingsframstegen mellan olika 
sorter små. Men ett lyckat urval i en bra kors
ningskombination kan ge markanta framsteg. 
Ett bra exempel härpå är det av Fajer Fajers
son framställda höstvetet Starke. Även nya 
förädlingsmetoder, såsom utnyttjandet av 
monogerma F

1
-hybrider i sockerbetor, kan 

betydligt förbättra resultatet i ett tillfälligt 
stagnerat förädlingsmaterial. Enligt Peter 
Bernström har sockeravkastningen i genom
snitt stigit med en procent om året sedan mit
ten av 1960-talet. 

Växtförädling för sjukdomsresistens har 
bedrivits ända sedan början av 1900-talet. 
Detta har medfört, att vi i det svenska odlings
materialet har bra resistens mot många sjuk
domar somt ex gulrost i höstvete. Resistens
förädling för klöverröta och klövernematod 
har varit en förutsättning för en framgångsrik 



vallodling. Här innebar Merkur rödklöver 
(marknadsförd 1938) e tt stort framsteg både 
för odlarna och för den fortsatta förädlingen. 

1 vissa fall har en lyckad växtförädling va
rit en förutsättning för att en gröda skulle 
kunna hålla sig kvar i od ling. Införandet av 
monogermfröiga sockerbetor möjliggjorde 
sådd till färdiga bestånd. Detta var en förut
sättning för en fortsatt framgångsrik socker
betsodling. Rädslan för den höga erukasyra
haJten i rapsoljan gjorde det nödvändigt att 
på mycket kort tid framställa sorter med låg 
erukasyrahaJt. Detta var en förutsättning för 
att margarinindustrin skulle våga använda 
oljan. Nu har tekniken utvecklats, så att man 
kan framställa rapsoljor för olika ändamål. 
Även av andra växtslag tages nu fram sorter 
med specialbeställda kvalitetsegenskaper. 
Ett exempel härpå är amylopektinpotatis, där 
nästan all stärkelse förekommer som amylo
pektin. 

Den snabba utvecklingen av förädlings
metodiken medför, att nya problem efterhand 
kan angripas. Trots drygt 100 års växtföräd
lingsarbete finns det ingenting som antyder, 
att man nått ett begränsande tak i förädlings
arbetet. Tvärtom är möjligheterna stora att 
genom modern växtförädlingsteknik inkorpo
rera nya, värdefulla egenskaper i våra kultur
växter. 

Såsom framhölls redan i inledningen har 
författarna haft stor frihet att självständigt ut
forma sina artiklar. Detta har också utnyttjats. 
Jag anser detta vara en fördel. Det ger också 
en personlig präge l på artiklarna, vilket är 
värdefullt. 

Jag vill varmt tacka alla författare för deras 
beredvillighet att medverka helt utan ekono
misk ersättning. Många av här skildrade för
hållanden och utvecklingsförlopp är självupp
levda av författarna. Detta gör artiklarna sär
skilt värdefulla för kommande generationer. 
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Presentation av författarna 

Nedan ges en kort presentation av medver
kande författare, enligt egenhändigt lämnade 
uppgifter. För att markera att många av med
arbetarna är medlemmar av KSLA är deras 
namn märkta med •. Medlemskap i andra aka
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ser fortsättes, men avser nu mest vilda växter. 
Adress: Ängahusvägen 154,261 76 Asmund
torp. 

Nils Olof (Olle) Bosemark • 
Professor, fil. dr, f. 1924. 
Tidigare verksam som forskningschef och 

vVD vid Hilleshög AB, Landskrona. Adjunge
rad professor i växtförädling vid Lunds uni
versitet 1973-79 samt vid Sveriges Lantbruks,, 
univer sitet 1986-88. Undervisar vid växtföräd
lings kurs vid The Mediterranean fnstitute for 
Advanced Agronomic Studies, Zaragoza, Spa
nien, sedan 1975. 
Forskning: Polyploidi och artkorsningar i 
Beta, metoder för populatlonsförbättring (re
current seleclion), hybridlörädlingsmetodik 
samt användning av bioteknik och genteknik 
i växtförädlingsarbetet. 
Medredaktör för Plant breeding. Prlnclples 
and prospects. Ed. by M.D. Hayward, N.O. 
Bosemark & I. Romagosa. Chapman & Hall, 
London. 1993. 
Adress: Björkstigen 6, 262 63 Ängelholm. 

Roland von Bothmer • 
Professor, fil. dr, f. 1943. 
Verksam vid Institutionen för växtförädling, 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Svalöv. 
Forskning: Bevarande och utnyttjande av 
genetiska resurser av jordbruks- och träd
gårdsväxter. Genöverföring från vildarter Ull 
odlade arter (cerealier). 
Adress: Gilleskroken 40,226 47 Lund. 

Rune Elovson 
Agronom, f. 1943. 
Verksam vid Svalöf Weibull AB. Tidigare yerk
sam vid W. Weibull AB, 197.>-78 i Tyskland och 
1978-84 med sojabönslörädling i Norrköping. 
Forskning: Den svenska soJabönsförädUngen. 
Reslstensförädling i höstkom. 
Adress: Tallvägen 12,261 71 Landskrona. 
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Lennart Erjefält 
Avdelningschef, fil. lie., f. 1939. 
Verksam vid Sveriges Utsädesförening - Sva
löf AB - Svalöf Weibull AB från 1973. Tidigare 
vid Lunds universitet (1963-73). 
Forskning: Genetik: Dihaploidi i potatis; popu
lations genetik. Växtförädling: särskilt resis
tensfrågor. Molekylärbiologi. 
Adress: Norrevång 52, 24 7 34 Södra Sand by. 

Fajer Fajersson * 
Professor, agr. dr, f. 1918. 
Verksam vid W. Weibull AB, Landskrona: chef 
för veteavdelningen 1946-75, medarbetare till 
1991. Chef för Växtförädlingsanstalten I 964-
80, ledamot av direktion och styrelse 1965-80, 
stf. VD 1973-80, därefter vetenskaplig råd
givare. Docent vid Lantbrukshögskolan/Sveri
ges Lantbruksuniversitet sedan 1961. Svensk 
styrelserepresentant och vice president i 
ASSINSEL 1965-90; ordförande i Sveriges ce
realistförening 1972-78; president i Nordisk 
Cerealistforbund 1976-78; sektionsordföran
de vid internationella brödkongresser m.m. 
Forskning: Förädling av höst- och vårvete. 
Forskning i gränsområdet cerealkemi -växt
odlingslära. Grundläggande studier rörande 
vetets förmalningsegenskaper och studier av 
sambandet arv-miljö, särskilt beträffande 
vetets kvalitetsegenskaper. 
1965-80 utgivare av och medredaktör för Agri 
Hortique Genetica. 
Adress: Tofta gård, 261 76 Asmundtorp. 

Sven Gesslein * 
Professor, agr. dr, f. 1924. 
Tidigare verksam som chef för Malmöhus 
läns hushållningssällskap. 
Forskning: Doktorsavhandling om "Stråsäd
ens mognadsförlopp och skördemetoder". 
Tillämpad forskning med inriktning på växt
följder och växtnäring hos stråsäd, oljeväxter 
och sockerbetor. Arbeten med långliggande 
fältförsök med inriktning på olika odlingssys
tem, produktionsmetoder och markbördighet 
pågår fortfarande. 
Adress: Enbärsvägen 8, 761 63 Norrtälje. 
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Elisabeth Gunnarsson 
Förädlingsledare, agronom, f. 1956. 
Verksam vid Svalöf Weibull AB som föräd
lingsledare för dess rågprogram. 
Forskning: Rågf örädling. 
Adress: Runstensvägen 5,261 62 Glumslöv. 

Ame Hagberg * 
Professor, fil. dr, f. 1919. 
Verksam som växtförädlare vid Hilleshög 
1942-44 och Sveriges Utsädesförening 1945-
79, därav som föreståndare 1972-79. Profes
sor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Svalöv, 
1979-85. Styrelseledamot i ICRISAT, Indien; 
initierat ZAMSEED i Zambia, m.m. 
Forskning: Mutationsforskning, särskilt kro
mosomstrukturella mutationer hos korn som 
redskap för studiet av kornets arvsmassa och 
därmed dess förädling. Har också arbetat 
med polyploider i olika växtslag, näringsvär
desproblematiken samt växtförädling i u
land. Pågående forskning: avslutniogsfas av 
studiet av inducerade duplikatiooer i korn. 
Artiklar i ämnena Genetik och Växtförädling i 
Bra Böckers lexikon. 
Redaktör för Sveriges Utsädesförenings idskrift 
1972-1991. 
Adress: Thulehemsvägen 18,224 67 Lund. 

Gösta Julen 
Docent, agr. dr, f. 1914. 
Verksam vid Sveriges Utsädes förening - Sva
löf AB 1941-81. Föreståndare för utsädesför
eningeo 1979 och forskoingschef vid Svalöf 
AB 1980-81. Verksam vid FAO i Rom 1958-62 
och därefter konsult åt FAO och SIDA Leda
mot av kommitten för utredning rörande in
rättande av Nordiska Genbanken; sedermera 
ledamot av Genbankens vetenskapliga råd. 
Forskning: Vallväxternas kvalitetsegenskaper 
(smältbarhet och proteinhalt) samt deras kli
matanpassning. Avkastning och frösättning 
hos tetraploid klöver. 

· Adress: Thulehemsvägen 52, 224 67 Lund. 

Karl-Erik Karlsson 
Förädlingsledare, fil. kand., f. 1942. 
Verksam vid Svalöf Weibull AB; ansvarar för 
det skandinaviska rågveteprogrammet. 



Forskning: Rågveteforskning. Har tidigare ar
betat med höglysinkorn. 
Adress: Bredingegatan 12, 268 34 Svalöv. 

Göran Kuylenstjerna * 
Agronom, f. 1932. 
Tidigare ve rksam som VD vid Svalöf AB och 
Svalöf Weibull AB. Ordförande i Sveriges Ut
sädesförening. 
Adress: Arlösa 8333, 305 93 Halmstad. 

Lennart Kåhre * 
Professor emeritus, agr. dr, f. 1925, d. 1996. 
Verksam vid Statens Utsädeskontroll 1953-85, 
varav som föreståndare 1973-85. Personlig 
professur i växtodlingslära vid Sveriges Lant
bruksuniversitet 1985-91. President i lnterna
tional Seed TestingAssociation 1977-80. Styrel
seledamot och senare ordförande i lnternatio
nal Board of Plant Genetic Resources 1974-86. 
Forskning: Utsädeskontroll, genbanksfrågor 
och vallfröproduktion. 

Stig Larsson 
Docent, fil. dr, f. 1944. 
Verksam vid Svalöf AB - Svalöf Weibull AB 
sedan 1980. Docent i växtfysiologi vid Göte
borgs universitet. 
Forskning: Torkresistens och köldhärdighet 
hos jordbru_ksgrödor. Förädling av Salix för 
energiändamål (värme, el). 
Adress: Spannmålsgatan 28, 268 32 Svalöv. 

Per Lundin* 
Agr. dr h.c., f. 1927, d. 1997. 
Tidigareverksam vid Weibullsholms Växtför
ädlingsinstitut. 
Forskning: Resistensförädling. 

Arne Lundqvist 
Professor, fil. dr, f. 1920. 
Verksam vid Den Kgl. Veterinrer- og Landbo
h0jskole, Köpenhamn, 1969-74 och Genetiska 
institutionen vid Lunds universitet 1974-85. 
Redaktör för tidskriften Hereditas, Lund, 
1978-96. 
Forskning: Självsterilitetsforskning (råg, ängs
svingel, sockerbeta, Lotus tenuis, Raphanus 
sativus). Inavels-och heterosisproblem (råg). 

Mutationsforskning (korn). 
Adress: Trumpetaregränden 1,226 39 Lund. 

James Mac Key * 
Professor emeritus, agr. dr, f. 1919. 
Verksam som assistent/avdelningsförestån
dare vid Sveriges Utsädesförening, Ultuna, 
Svalöv, 1944-62. Professor i växtförädling vid 
Lantbrukshögskolan/Sveriges Lantbruksuni
versitet 1962-84. 
Forskning: Metodik inom stråsädesförädling; 
vetets evolution och taxonomi; stråsädens 
avkastningsstruktur och rasspecifika resis
tens. Gen-för-gen-relationer mellan stråsäd 
och dess vanligaste svampsjukdomar och 
utnyttjande av dessa kunskaper för rationell 
resistensförädling. 
Adress: Granebergsvägen 5, 756 53 Uppsala. 

Bengt Mattsson 
Förädlingsledare. fil. lie., f. 1936. 
Verksam vid Sveriges Utsädesförening - Sva
löf AB - Svalöf Weibull AB sedan 1963. 
Forskning: Växtförädling av havre, särskilt kva
litetsförädling. Förädling av havre för grynfram
ställning och övrig humankonsumtion. Föräd
ling för högfettsorter och högenergihavre. 
Adress: Länsmansvägen 3, 240 10 Dalby. 

JanMeyer 
Avdelningschef, agronom, f. 1939. 
Verksam vid Statens Växtskyddsanstalt/Sve
riges Lantbruksuniversitet 1966-79 och Sveri
ges Utsädes förening - Svalöf AB - Svalöf Wei
bull AB från 1979. 
Forskning: Resistensbiologi och resistensför
ädling i stråsäd 1966-87. Oljeväxtförädling 
från 1987. 
Adress: Råggatan 3, 268 32 Svalöv. 

Gösta Olsson * 

Professor, fil. dr, f. 1917. 
Verksam vid Sveriges Utsädesförening - Sva
löf AB 1944-83. Därav filialföreståndare vid 
Vg-filialen 1959-62, föreståndare för vete-och 
havreavdelningen 1963-76 och för oljeväxtav
delningen 1976-81. Forskningschef vid Svalöf 
AB 1981-83. 
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Forskning: Oljeväxtförädling, bl.a. artkors
ningar inom Brassica. Vete- och havreföräd
ling, bl.a. bakningskvalitet och mältningsre
sistens. 
Redigerat Svalöf I 886-1986. Research andre
sults in plant breeding. LT:s förlag 1986. 
Adress: Dragongatan 14, 268 34 Svalöv. 

Göran Persson * 
Docent, fil. dr, f. 1934. 
Verksam vid Sveriges Utsädesförening - Sva
löf AB - Svalöf Weibull AB sedan 195 7. 
Forskning: Kornförädling. Stärkelse i korn. 
Adress: Tingsskrivaregatan 4, 268 34 Svalöv. 

JanSjödin 
Docent, fil. dr, f. 1934. 
Verksam vid Sveriges Utsädesförening - Sva
löf AB - Svalöf Weibull AB sedan 1959. 
Forskning: Förädling av trindsäd och vallväxter. 
Adress: Carl Xl:s gata 9, 268 33 Svalöv. 
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Gunnar Svensson * 
Adjungerad professor, agr. dr, f. 1938. 
Verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
och Svalöf Weibull AB. 
Forskning: Veteförädling - spannmålskvalitet. 
Proteinkvalitet i vete i olika odlingssystem, kva
litets prognos, foderkvalitet hos spannmålen. 
Adress: Poppelvägen 5, 261 71 Landskrona. 

Peder Weibull * 
Forskningschef, fil. kand., civilekonom, f. 
1945. 
Verksam vid Svalöf Weibull AB. President i 
ASSINSEL. 
Forskning: Gräsförädling åren 1976-94; växt
förädlingsadministration 1984 och framåt. 
Pågående forskning om genetisk variation 
inom fårsvingel. 
Adress: Strandvägen 5, 26139 Landskrona. 



Jordbrukaren har med aktivt urval av kärnor och frön alltid strävat mot bättre 
sorter och valt dem som visat sig starkast och givit bäst utfall. Genom upptäck
ten av ärftlighetslagarna år 1900 fick växtförädlingen en fastare teoretisk grund 
för sitt arbete. Korsningar kunde planeras och utnyttjas bättre. Hybridelfekter 
gav stora skördeökningar. Genetisk forskning gav underlag för stora framsteg 
inom växtförädlingen. Arbetet resulterade i sorter med hög avkastning, bättre 
anpassning till modern jordbruksdrift och ökad sjukdomsresistens. Allt detta 
underlättade jordbrukarnas arbete. Samtidigt skedde en anpassning av kvalitets
egenskaperna till konsumenternas krav. 

Den svenska väx/förädlingens historia. Jordbruksväxternas utveckling sedan 
188().talet är redigerad av Gösta Olsson som, tillsammans med ett tjugotal av lan
dets främsta växtförädlare, i denna bok presenterar växtförädlingens historia. 
Här skildras utvecklingen utifrån flera teman, däribland växtförädlingsföretagens 
uppbyggnad och utveckling, forskningen vid universiteten, metodutvecklingen 
och de olika växtslagens förädling. 
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