Öppna Bokmärken till vänster
om de inte redan är synliga
Efterföljande berättelse står
Jonas Alströmmers 14-åriga son
för
Jonas Alströmer, född 7 januari
1685 i Alingsås, död 2 juni 1761,
var en av den industriella
revolutionens förgrundsfigurer
i Sverige. Han importerade såväl
maskiner som kunnande från
utlandet och grundade flera
företag, bland annat Alingsås
manufakturverk. Jonas Alströmer
var 1739 en av de sex grundarna
av Kungliga Vetenskapsakademien
vid dess instiftelse.
(Wikipedia)
Han var således kollega i
akademin med kyrkoherden i Bro
Jacob Mörk, vilken skrev de
första romanerna i Sverige.

Författaren till den andra av
artiklarna heter Albrekt von
Lantingshausen. Han började bygga
nuvarande huvudbyggnaden på
Granhammar bara några år efter
publiceringen av artikeln om
hur potatis användes ute i
Europa

Potatisodlimgen i Sverige under frihetstiden
av Gustaf Utterström Hist.Tidskr. 1943 Pärm 9:13
Litt: bäst G F Berggren. Bidrag till historien om potatisodlingens införande i Sverige.
Lantbruksakademiens Handlingar och tidskr 1894
Ant. Börje Sandén 80-talet
Fil Utterström-potatis textfil6.dbf
* Ny framställning eftersom rikt otryckt material ej utnyttjats
framför allt England, men även Tyskland
från okänt håll kom i slutet av 1500-talet en gulaktig potatis till brittiska öarna
länge som svin och boskapsföda
vanligast på Irland och norra England
Preussen, Fredrik den Store delade ut sättpotatis till bönder 1744
genombrottet kom med Sjuåriga kriget 1756 och hungersnöden 1770
Sverige: kuriositet under 1660-talet i vissa trädgårdar
Alströmer odlade från 1723, icke något genombrott
1740-42, svåraste missväxterna under frihetstiden
1741: Memorial om träd- och jordfrukters planterande i riket Potatisens nytta särskilt for den
fattigare befolkningen under missväxtår
riksdagen 1746- 47, på nytt 1741 års memorial, ny missväxt
för att hämma spannmålsimporten
for att om möjligt göra brännvin av potatis (först nämnt)
Lantingshausen misstänks för att ha tipsat om potatisens lämplighet.
som var medlem av riksdagens ekonomiutskott där potatisens värdefulla egenskaper
diskuterades
Lantingshausen hade stor erfarenhet om potatisens användning på kontinenten
Utskottet vill stimulera experiment med potatis, helst brännvinsframställning (som
ännu inte gjorts i landet) med följande ord:
"den som visar sig villig och flitig, skulle (förutan nyttan till brödföda) hava frihet att därav
för sig tillverka brännvin"
sekreta utskottet samma år: lämpligaste sättet att minska förbrukningen av spannmål
vore att uppmuntra allmogen att bränna sitt brännvin av potatis.
Vetenskapsakademin får i uppdrag att sprida kunskapen om potatisens plantering, skötsel och
bruk
Vet. Ak. vänder sig till Lantingshausen, ber honom skriva om sina
utlandserfarenheter, vilket han gör.
- Det publiceras i handlingarna 1747
- Uppsatserna i Vet. Ak handl. återgavs i Stockholms Weckoblad och Lärda Tidningar
Landshövdingarna uppmanas slutligen att propagera för potatisen, men inte nämna för
allmogen att det är möjligt att göra brännvin och puder av den. Ett för gemene man lättfattligt
sammandrag borde utges i tryck
Sekreta utskottet (riksdagen utom bönderna) gav kommerskollegium befallning att genast
anställa prov om. och med vad fördel brännvinsbränning av potatis läte sig göra
- Kommerskollegiet gjorde aldrig några prov.
- Experimenten gjordes av Eva de la Gardie, maka till rikskanslirådet Clas Ekeblad, vilken
visat livligt intresse för saken i rådet och muntligt framfört rådets uppmaning till kollegiet att
göra experimenten. Redan samma år 1748 gjordes experimenten på Almare Stäkets gård
Eva de la Gardie gjorde inte experimenten på sin och makens gård Stola i
Östergötland, utan på hennes fädernegård Stäket.
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ego:
-

det var bråttom med experimenten, nära Stockholm där de bodde
närheten till Granhammar och Lantingshausen ?
var hennes medverkan kamoflage för något som skulle kunna ge ekonomisk fördel (?)

experimenten gällde också:
* stärkelse, * puder, * mjöl ,
experimentet blev mycket uppmärksammat. Eva blev ledamot av
Vetenskapsakademien, den enda kvinnliga fram till 1970-talet
-utsäde officiellt disponibelt 1748:
ca 5 säckar till ett dussin län, dock ej Uppsala gav litet resultat, utsädet kom alltför
sent, alltför skämt utsäde
1749. ungefär lika
privata odlare vet man ingenting om
ego: studium av Lantingshausens efterlämnade papper i riksarkivet skulle kanske kunna ge
upplysningar om ev odling på Granhammar
I påfallande stor utsträckning kom utsädet att tilldelas adeln, ofrälse ståndspersoner och
kronobetjäning
ansträngningarna kröntes med ringa framgång
Allmogens ovilja mot nyheter var inte enda orsaken till motgångar för potatisodlingen
Linne hade alltid haft en viss misstro till potatisplantan på grund av sin släktskap med
vissa giftiga växter.
främsta orsaken till stagnationen i odlingen under 1750-talet var goda
spannmålsskördar, potatisen ansågs som surrogat.
Verkliga genombrottet för potatisen ansågs hänga ihop med svenskarnas deltagande i
Preussiska kriget 1757-62, då soldaterna kom i kontakt med potatisen. Det har därvid ansetts
att Lantingshausen, som var svenskarnas överbefälhavare, och som så livligt propagerat far
potatisens användning, låtit soldaterna få smaka på potatisen under fälttåget.
"Våra soldater, som varit i Pommern, tala med beröm om Potatoes bruk därstädes"
1772. Patriotiska Sällskapet efterträder Vet. Ak. som främsta förespråkare för potatisodlingen
i landet,
ledande i Patriotiska Sällsk. var Jonas Alströmers söner: Johan och Patrik
Pat. Sällsk. utlyser tävling i potatisodling 1772 och 1773
den stora hungersnöden 1771 — 72 - verkligt genombrott då har även allmogen
använt potatisen
lerjorden på slättbygderna var ofta svårodlad
en landshövding reste omkring och rökte potatistobak, vilket spred sig till andra
Stadgades 1772 att åkerjorden icke fick förminskas vid potatisodling, varför större odlingar
endast kunde bli av, där dyr nyodlingsjord fanns i närheten av byn
surrogat hela 1700-talet, användes mest för brödbakning
omkring 1810 ökas skördekvantiteterna, flera hinder upphävs
storskiftet gör att potatis kan odlas på fälten (tidigare trampades den ned av djuren
som släpptes in på gärdet efter sädesskörden (ego: varför?)
svårigheten att förvara över vintern stoppade odlingen
här talas om jordgropar och halmtäckta stukor
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Jordgropar och stukor.
Landshövding C:G: Ralamb och C:H: Strömfeldts riksdagsberättelser 1755: Frihetstidens
utskottshandlingar 39 och 41 b
- M.A. von Kothen t. A. Modeer 18 febr 1775:
"Källare äro här hos allmogen sällsynte ... så att säkraste utvägen är att västerbottningen på
samma sätt som finnarna gömmer i gropar, vad man över vintern ärnar förvara" (Inkomna
handlingar, Patriotiska Sällskapets arkiv)
C: Ekenstam: Om fördelen av potates-odling i stort till utfordring, (1883), s. 5.
Ovilligheten att odla potatis på grund av svårigheten att förvara den över vintern, och
därmed svårigheten av få ekonomisk glädje av den, kunde övervinnas om potatisen
"förädlades" till brännvin, vilket tålde att förvaras och även var mindre skrymmande och lätt
säljbar.
Potatis användes dock mycket litet för brännvinstillverkning under 1700-talet.
Stundtals var hembränning förbjuden
Höga transportkostnader gynnade inte dess användning i kronobrännerierna
När hembränning tilläts igen i slutet av 1700-talet ökade potatisbränning. Nya
ekonomiskt lönande bränningsmetoder framkom. Potatisodlingen ökade i våldsam takt.
Hembränningen förbjöds 1855, och nu började potatisen användas som foderväxt, men
även för mänskligt bruk. Kajsa Wargs nya upplagor innehöll potatisrecept
1841 utkom den första potatiskokboken
Stimulans för potatisodlingen:
*
1700-talet : missväxter, delvis propaganda (mycket begränsad omfattning
*
1800-talet: brännvinsbränning, odling i stor skala
Eli Heckscher. Potatisodlingens början. Sv. ek. hist. II:1
Heckscher hänvisar till Utterström.
1727 ger Alström första gången offentlighet åt potatisodlingen
i förbigående möjligheten att göra stärkelse
spannmålsimporten dominerar utrikeshandeln vid denna tid roten till den inhemska
valutans nedgång
1755 konstaterades att odlingen mycket avtagit
1765 kunde den anses avskaffad
Potatisen finns ej på utspisningsstater, undantag 1799 och 1815
propaganda för annan användning än människoföda
Jmf Eva de la Gardie: stärkelse. puder. brännvin
ersättning för tobak
borde kunna tävla med bark som ersättning / surrogat
1802-1820: mer en 5-dubblas odlingen
förmodligen: husbehovsbränningen inriktas på potatis
1855 förbjuds hembränningen.
- potatisodlingen stod kvar, blev tillskott åt folkförsörjningen
stark folkökning kan bero på ökad konsumtion av potatis
svedjejord var bra för potatisen
små framsteg i Mälardalen
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