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Sammanfattning 

Godset Almnäs, beläget vid den västra kusten av Vättern söder om Hjo, är en av de 
största egendomarna i f.d. Skaraborgs län. Med sin välbevarade bebyggelse från 17-
1800-talet är egendomen riksintressant för kulturmiljövården. Dess geografiska 
utbredning är i stort sett oförändrad sedan 1580-talet. Egendomen består i dag av ca 
1.000 ha jordbruksmark, belägen i det flacka område mellan Hökensås och Vättern 
som kallas Guldkroken, och ca 2.000 ha skogsmark, huvudsakligen belägen på Hö-
kensås väster om Guldkroken. På Almnäs har bedrivits omfattande kreatursuppföd-
ning och avel i mer än 300 år. Från 1800-talets andra hälft har denna verksamhet till 
betydande del varit inriktad på avel av svin och nötkreatur.  

Mejeriverksamhet i större skala har bedrivits vid sätesgården Almnäs och den 
underlydande gården Wrångebäck sedan mitten av 1800-talet. Dessa mejerier pro-
ducerade bl.a. Wrångebäcksost, Sveriges äldsta helfeta storpipiga ost av herrgårds-
typ, en ost som nu är aktuell för certifiering enligt EU:s regler för ursprungsskydd. 
En sådan certifiering är beroende av att produkten kan kopplas samman med pro-
duktionsplatsen, dels historiskt och dels genom egenskaper som hänger samman 
med platsens naturgivna förutsättningar. Dessa faktorer ingår i det som benämns 
”terroir”.  

Denna rapport är det första försöket att vetenskapligt definiera delar av det terroir 
inom vilket Wrångebäcksosten av tradition produceras.  I rapporten beskrivs områ-
dets kultur- och agrarhistoria. Tyngdpunkten ligger på markanvändning och nötkrea-
tursavel ur ett historiskt perspektiv. Dessa komponenter utgör viktiga delar av 
Wrångebäcksostens terroir, då de bl.a. visar på den historiska kontinuiteten i områ-
dets agrara tradition.   

På Almnäs övergick man tidigt från sädes- till cirkulationsbruk. Denna övergång 
genomfördes under 1800-talets början. Åkerarealen utökades samtidigt som andelen 
ängs- och betesmark minskade. Foder till egendomens stora kreatursbesättning pro-
ducerades i stället på åkermarken, ett system som fortfarande används för att föda 
dagens ca 400 nötkreatur. Dessa djur går i dag, liksom för 50 år sedan, i lösdrift. 
Nötkreatursaveln under de senaste 130 åren har kartlagts. Avelsarbetet har gått från 
Ayrshire- och Korthorns-raserna (1870-tal) via Röd svensk boskap (1900-tal), 
Svensk röd boskap (1920-tal), Svensk låglandsboskap (från 1960-talet) till transat-
lantisk Holstein-boskap. Mjölk som produceras på Almnäs karaktäriseras av låg fett- 
och proteinhalt. Halterna är lägre än vad som normalt karaktäriserar mjölk från djur 
av liknande ras. Orsaken till detta är för närvarande inte känd. 

I dag producerar Almnäs ekologiska, kravmärkta, spannmåls- och mjölkproduk-
ter. Vid det nya mejeriet på Almnäs produceras bl.a. Wrångebäcksost.  
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Summary 

Almnäs, located along the western coast of Lake Vättern in the municipality of Hjo, 
is one of the largest estates in the former county of Skaraborg. Due to the well-
preserved landscape and many buildings originating from the 17-1800s, the estate is 
part of a national cultural heritage site. Its geographic distribution has largely been 
preserved since the 1580s and the estate consists of approximately 1.000 hectares of 
agricultural land, situated in the flat area, adjacent to Lake Vättern, called Guldkro-
ken, and about 2.000 hectares of forest, mostly located on the mountain ridge called 
Hökensås, west of Guldkroken. Animal husbandry, breeding and dairy production 
have been ongoing activities for more than 300 years.  From the second half of the 
19th century, breeding and husbandry has mainly focused on pigs and cattle.  Larger 
dairies were built at two places on the estate, Almnäs and Wrångebäck, in the mid 
19th century. The produce included the Wrångebäck cheese, the oldest Swedish full-
fat cheese with big holes, a type of cheese known as Herrgårdsost. This cheese is 
now considered a candidate for certification according to EU rules for protected 
origin (PDO). Such certification is dependent on the ability to link the product to the 
specific place where it is produced. Such links can include historical documentation 
and/or documentation of specific properties that could be linked to the natural condi-
tions of the specific geographic area. These factors are parts of the collective French 
term "terroir". This report is the first attempt to scientifically define elements of 
terroir for the Wrångebäck cheese. The report focuses on the cultural and agrarian 
history of Almnäs with an emphasis on land use and cattle breeding from a historical 
perspective.  

In the beginning of the 19th century Almnäs made at transition from an old agri-
cultural system characterized by the substantial use of tread to a more modern sys-
tem based on circulation. From a Swedish perspective this transition happened early 
(beginning of the 19th century). Arable acreage was increased while the proportion 
of meadows and pastures declined. Animal feed were instead produced on arable 
land, a system still used to feed today’s approximately 400 cattle.  The genetic back-
ground of today’s cattle stock is mainly derived from Swedish lowland cattle (SLB) 
and trans-Atlantic Holstein cattle but the genetic roots can be traced back to Swedish 
Red Cow (SRB) and ultimately to the Ayrshire and Shorthorn breeds. Milk pro-
duced at Almnäs is characterized by low fat and protein content. The concentrations 
are lower than normally found in milk from animals of similar breed. The reason for 
this is unknown.  

Today Almnäs produces organic, eco-labeled, cereal and dairy products including 
the Wrångebäck cheese. 
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Inledning 

”Almnäs. Det namnet för tankarna på utsäde och avelssvin. Är man 
mera förtrogen med ursprunget till en av smörgåsbordets delikatesser 
tänker man även på ost – Vrångebäcksost, vilken tillverkas på mejeriet 
å Almnäs”. (Anon., 1935) 

 
Godset Almnäs ligger i Norra Fågelås socken, Kåkinds härad i f.d. Skaraborgs län. 
Egendomen är beläget invid Vättern söder om Hjo i det område som traditionellt 
kallas Guldkroken. Guldkroken består till största delen av öppen jordbruksmark och 
får sin prägel av större herrgårdar med underlydande mindre gårdar och torp. Trak-
ten präglas ännu i dag av välbevarad bebyggelse från 17-1800-talet vilket corps-de-
logiet vid Almnäs är ett lysande exempel på. (Åkerhielm, 1930) 

Almnäs finns dokumenterat för första gången år 1225. Det är den största egen-
domen i Guldkroken och en av de största i f.d. Skaraborgs län. (Anon., 1935) Den 
sträcker sig utmed Vättern i nord-sydlig riktning med huvuddelen av jordbruksmar-
ken i det flackare området närmast sjön. Till egendomen hör också ett omfattande 
skogsområde beläget på Hökensås och dess östra sluttning mot Vättern (Karta 1). 

Guldkroken har en prägel av herrgårdslandskap med alléer längs vägarna, parker, 
lövdungar, åkrar, betesmarker etc. Samtidigt domineras landskapsbilden av modernt, 
rationellt jordbruk. Guldkrokens herrgårdslandskap hyser ett stort antal byggnader 
av betydande kultur-, arkitektur- och socialhistoriskt värde. Guldkroken, med hela 
den jordbruksmark som tillhör Almnäs, klassificeras därför i dag som riksintressant 
för kulturmiljövården. (Riksantikvarieämbetet, R33) 1 

Almnäs egendom har traditionellt varit uppdelad på fyra större gårdar, Almnäs, 
Islebo, Almö och Wrångebäck 2, med underliggande torp. Av dessa  var Wrånge-
bäck, under perioden ca 1850 – 1960, det mest kända gårdsnamnet. Vid Wrångebäck 
låg nämligen det mejeri som under 1800-talet bl.a. tillverkade Wrångebäcksost. I 
början av 1900-talet flyttades mejeriet och osttillverkningen till ett nybyggt mejeri 
invid huvudbyggnaden vid sätesgården Almnäs. I detta mejeri tillverkades bl.a. 
Wrångebäcksost fram till det att mejeriverksamheten avvecklades i början på 1960-

                                                           
1 Motivering: Herrgårdslandskap med torpmiljöer och kyrkbyar där herrgårdsmiljöerna Hjellö 
och Almnäs, utöver sina rika byggnadsbestånd, också i egenskap av f.d. klostergods speglar 
östgötaklostrens ägostruktur på västra Vätterstranden under medeltid. 

Hjellö herrgård med manbyggnad och flyglar från 1700-talet, Almnäs herrgård med ett rikt 
byggnadsbestånd bl. a. bestående av ett stort antal industriella byggnader och anläggningar, 
huvudsakligen från 1800-talet, Norra Fågelås kyrkby med medeltida kyrka och klockstapel från 
1600-talet, sockenmagasin och prästgård, Södra Fågelås med timrad kyrka från 1600-talet, 
klockstapel från 1800-talet samt sockenmagasin, stora sammanhängande åkerfält uppdelade av 
axialt planerade alléer. (Riksantikvarieämbetet, 2009) 
2 Flera olika stavningar har använts. I äldre kartmaterial stavas namnet med W. På kartmateri-
alet från 1900-talet stavas namnet däremot med V. I rapporten används genomgående stav-
ningen Wrångebäck oavsett tidsperiod. Enda undantaget är den stavning som förekommer i 
använda citat. 
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talet. Receptet till Wrångebäcksosten, liksom delar av den gamla mejeriinredningen, 
har bevarats. Tillverkningen av osten har nyligen återupptagits i ett nytt mejeri belä-
get i det gamla brännvinsbränneriet invid corps-de-logiet på Almnäs. 

 
 
Karta 1. Guldkroken och Hökensås söder om Hjo. Generalstabskartan från 1884 med Almnäs 
ägor 2010 inritade i svart.  1: Uddebo, 2: Ängatorp, 3: Lidan, 4: Almö, 5: Stutahemmet, 6: 
Håkahemmet, 7: Krumpekullen, 8: Katebo, 9: Islebo, 10: Isleryd, 11: Boda. (Källa: Arkivet, 
Almnäs Bruk AB) Skala 1:100.000. 
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Syfte 

Denna studie utgör en del i ett större projekt vars övergripande syfte bl.a. är att utar-
beta metoder för att underlätta ansökningar om certifiering av svenska livsmedel i 
enlighet med EU:s regler för geografiska indikationer. EU har antagit ett regelverk 
för skydd av lokalproducerade och traditionella jordbruksprodukter. Regelverket 
baseras på Rådets förordning 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geogra-
fiska beteckningar (SGB) och ursprungsbeteckningar (SUB) för jordbruksprodukter 
och livsmedel samt Rådets förordning 509/2006 av den 20 mars 2006 om garante-
rade traditionella specialiteter (GTS) av jordbruksprodukter och livsmedel.  

För att en produkt skall kunna skyddas genom ursprungsbeteckning (SUB) måste 
den karaktäriseras av att ”kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en 
viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas 
med den” och att den ”produceras, bearbetas och bereds i det avgränsade geogra-
fiska området”.  

För SGB gäller på motsvarande sätt ”viss kvalitet, visst anseende eller viss annan 
egenskap som kan hänföras till detta geografiska ursprung, och som produceras 
och/eller bearbetas och/eller bereds i det avgränsade geografiska området”. 

En central fråga vid en ansökan om skydd enligt EU:s regelsystem är möjligheten 
att etablera en länk mellan produkten, dess historia och egenskaper, och den geogra-
fiska plats där den av tradition producerats. Det kan röra sig om produktionsplatsens 
naturgivna förutsättningar för mänskligt nyttjande, t.ex. dess geologi, klimat, hydro-
logi eller vegetation; den lokala odlingshistorien, t.ex. åkermarkens status eller före-
komst av naturliga betesmarker, specifika odlingsmetoder, bruk av hävdvunna grö-
dor, gamla husdjursraser etc. och tillvaratagandet av traditionell kunskap i föräd-
lingsledet, t.ex. genom specifika tillverkningsmetoder eller tillsatsprodukter. 
(Wramner & Nygård, 2011) 

Dessa komponenter ingår i det franska begreppet terroir. Begreppet har sitt ur-
sprung i vitivinikulturen, där det i princip står för kopplingen mellan den sensoriska 
upplevelsen av ett vin och den region där druvorna vuxit och förädlats till vin. (Ny-
gård & Wramner, 2011) I denna form är begreppet således subjektivt och saknar i 
allt väsentligt vetenskaplig grund. I och med det ökade intresset för regionalt produ-
cerade livsmedel med traditionell koppling till produktionsplatsen har terroirbegrep-
pet kommit att övertas och vidareutvecklas för att passa hela livsmedelsindustrin. 
Begreppet är i dag centralt för att ge legitimitet åt den geografiska kopplingen mel-
lan ett livsmedel och dess produktionsplats. (Trubek, 2008) Det har därmed också en 
central roll i EU:s strategi för ursprungsskydd och skydd av geografiska beteckning-
ar. Genom EU:s krav på kontroll och validering har terroirbegreppet fått ett ökat 
vetenskapligt innehåll. I dag måste den som söker om certifiering för en livsmedels-
produkt kunna visa vetenskaplig dokumentation som styrker sambandet mellan 
produktens egenskaper och produktionsplatsen, bl.a. dess historia, naturgivna förut-
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sättningar och knytning till traditionell kunskap, dvs. kopplingen till produktens 
terroir. 

Ett terroir definieras av ett antal fysiska, biologiska och antropogena faktorer. 
(Nygård & Wramner, 2011) Det finns dock inga fasta regler för hur dessa olika 
komponenter skall vägas in när produktens terroir definieras. Produkten och dess 
terroir står i ett ömsesidigt förhållande till varandra vilket medför att beskrivningen 
av ett terroir måste utgå från den enskilda produkten. (Deloir, 2011) Beskrivningen 
av ett terroir, och dess specifika sammansättning av naturgivna, mänskliga, histo-
riska och kulturella faktorer, blir därmed individuell för varje enskild produkt. Det 
går därmed inte att enkelt  ställa upp ett antal variabler som kan utgöra grunden för 
en analys av kopplingen produkt – terroir. Det handlar i stället om att söka efter det 
unika, en för produkten specifik egenskap som kan härledas till produktionsplatsen.3 

Denna rapport är ett första försök att på vetenskapliga grunder definiera delar av 
ett terroir med koppling till Wrångebäcksosten. Den har därigenom pilotkaraktär. 
Rapporten har därför utformats så att den ger en bild av vilka faktorer som bör beak-
tas och vilka data, vilken information etc. som bör samlas in som underlag för en 
beskrivning av regionala särdrag som kan kopplas till en för regionen specifik livs-
medelsprodukt. Ambitionen har därför varit att göra datainsamlingen så komplett 
som möjligt.  

Rapporten, som beskriver godset Almnäs kultur- och agrarhistoria, fokuseras 
främst på områdets kulturhistoriska värden samt på markanvändning och nötbo-
skapsavel ur ett historiskt perspektiv. Ambitionen har varit att se om det i detta 
material går att identifiera lokala särdrag som kan tänkas vara specifika för den 
aktuella produkten och produktionsregionen. Denna frågeställning utgör endast en 
del i försöken att definiera ett terroir för Wrångebäcksosten. Detaljerade studier, 
bl.a. av naturförhållandena på godset Almnäs och Wrångebäcksostens historia, pre-
senteras i kommande rapporter. (Wramner & Nygård, 2012; Rytkönen, 2011)  

Den metod som tillämpats vid insamlingen av fakta om Guldkroken i allmänhet 
och Almnäs i synnerhet kan närmast liknas vid ett förutsättningslöst sökande efter 
underlagsmaterial. Metoden kan alltså huvudsakligen liknas vid den som tillämpas 
inom s.k. grundad teori,4 då detta tillvägagångssätt lämpar sig väl för sökandet efter 
uppgifter som kan bidra till att knyta produktionen av Wrångebäcksosten till pro-
duktionsplatsen, Guldkroken. 

                                                           
3 För en utförlig redogörelse av terroirbegreppet, dess historia, definitioner och tillämpning 
inom livsmedelsområdet och inom vitivinikulturen se Nygård & Wramner (2011).  
4 En av världens mest citerasde forskningsmetoder. Metoden kan mycket förenklat beskrivas 
som ett förutsättningslöst sökande efter information som successivt, genom kodifiering och 
sammanställning, kan ge uppfattningar om mönster och sammanhang. Se Bryant & Charmaz 
(2007) och Hartman (2001) för en beskrivning av metoden.   
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Källmaterialet 

Grundmaterialet i denna studie kommer från arkivet vid Almnäs Bruk AB. Materi-
alet består av kartor, uppgifter från markkarteringar, äldre fotografier, dagböcker 
från ladugården (bl.a. ladugårdsförmannens dagbok med uppgifter om t.ex. avelstju-
rar), provmjölkningsjournaler, mjölkningsstatistik, uppgifter om mjölkleveranser till 
Almnäs mejeri, avrapportering till Guldkrokens avelsförening och underlag till 
svensk jordbruksstatistik.  

Kartmaterialet består av äldre och nyare kartor från perioden 1680 till 2010. 
Bland dessa finns kartor upprättade som skatteunderlag och för avgränsning av 
egendom, skifteskartor, häradsekonomiska kartor, ekonomiska kartor, skogskartor 
och odlingskartor. Samtliga i Almnäs arkiv förekommande kartor över egendomen 
har använts som underlag för rapporten. Denna analys har kompletterats genom 
studier av samtliga kartor över Almnäs egendom registrerade i lantmäteriets histo-
riska kartsamling och genomgång av kartmaterial i brandsyneinstrument (gäller 
främst bebyggelse och gårdsstruktur). Det genomgångna kartmaterialet torde vara i 
det närmaste fullständigt. I arbetet återgivna kartor har, om inget annat anges, häm-
tats från arkivet vid Almnäs Bruk AB. 

Det statistiska materialet från arkivet på Almnäs har kompletterats med uppgifter 
ur bl.a. Statistiska centralbyråns historiska statistik. Uppgifter om antalet personer, 
som bodde på olika gårdar och torp under Almnäs, har hämtats ur folkräkningsupp-
gifter hos Riksarkivet. 

Det historiska arkivmaterialet har kompletterats med uppgifter ur akademiska av-
handlingar och vetenskapliga och populärvetenskapliga beskrivningar av Guldkro-
kens allmänna historia. Uppgifterna har så långt möjligt kontrollerats mot oberoende 
källor. Samtliga årgångar av Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift har 
genomsökts efter uppgifter om bl.a. jordbruk, husdjursavel, bebyggelsehistoria och 
allmän kulturhistoria med koppling till Almnäs, Guldkroken och Skaraborg. Även 
andra källblock, t.ex. Svenska Turistföreningens skrifter och det stora antalet böcker 
som beskriver slott och herresäten samt gods och gårdar, har genomsökts efter in-
formation om Almnäs och Guldkroksbygden.  

Det digitaliserade historiska tidningsarkivet hos Kungliga biblioteket har också 
genomsökts efter information om Almnäs och Guldkroken. Resultatet av sökningar-
na visar att denna informationskälla främst kan bidra med annonser för Wrånge-
bäcksost, resultat av boskapspremieringar samt information om de kungliga besöken 
i trakten. Denna information har endast i undantagsfall använts som underlag för 
rapporten 

Uppgifter om förekomsten av fornfynd i Guldkroksområdet kommer från Riksan-
tikvarieämbetets (RAÄ) förteckning över fornfynd.  

Källmaterialet har också kompletterats genom ett antal intervjuer med bl.a. per-
sonal vid Almnäs Bruk AB.  
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När det gäller mejeriverksamheten i Guldkroken i allmänhet och vid Almnäs och 
Wrångebäck i synnerhet har sökningen efter källmaterial inte varit systematisk. 
Samma förhållande gäller för dokumentationen om naturförhållandena i Guldkroken 
och på Almnäs. Denna litteratur kommer nämligen att utförligt redovisas i två kom-
mande rapporter vilka fokuserar på de naturgivna förutsättningarna och mejerihante-
ringen. (Wramner & Nygård, 2012; Rytkönen, 2011) 

Samtliga fotografier är, om inte annat anges, tagna av Odd Nygård vid fältarbeten 
2009, 2010 och 2011. 
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Guldkroken och Hökensås 

I följande avsnitt ges en kortfattad allmän beskrivning av det geogra-
fiska område i vilket godset Almnäs ligger. Beskrivningen berör 
främst områdets allmänna historia och kopplingen till olika typer av 
näringsverksamhet. Dessutom ges en generell bild av områdets natur-
förhållanden.5 

 
Guldkroken ligger mellan Vättern och Hökensås. I söder begränsas området av det 
geologiskt intressanta Munkaskog. Avgränsningen norrut är mer diffus men området 
sträcker sig norr om Hjo stad. Höjdmassivet Hökensås, en utlöpare till Tiveden, 
skiljer Guldkroken från slättbygderna kring Tidan i väster. (Karta 1) I höjd med Hjo 
stad är Hökensås genombruten av en sänka. Här ligger Mullsjön från vilken Hjoån 
letar sig ner mot Vättern genom staden. Förr användes vattenflödet i Hjoån till att 
driva fem skattelagda kvarnar, såg och flera stampar. (Lindskog, 1812-1816) I äldre 
tider utgjorde denna dalgång genom Hökensås en viktig kommunikationsled mellan 
Öster- och Västergötland. 

Vad som givit upphov till namnet Hökensås är inte känt. Även det gamla namnet 
”Guldkroken” är svårt att härleda. Nordisk familjebok säger kort och gott att det är 
en ”benämning på den fruktbara och vackra bygden utmed Vetterns vestra strand 
kring staden Hjo, eller östra delen af Kåkinds härad i Skaraborgs län”. (Nordisk Fa-
miljebok, 1883; Rosenberg, 1882/83) Under 1870-talet spekulerade man i möjlig-
heten att namnet uppkommit genom att detta område skulle ha varit tidigare uppod-
lat än de inre delarna av Västergötland och att det gav rikliga skördar. Dessa skulle 
vida ha överstigit vad som producerades i närliggande bygder. (Andersson-
Edenberg, 1879) Namndelen krok skulle här syfta på den äldre form av plog, s.k. 
åder eller krok som användes för markberedning.  

En annan förklaring utgår från bygdens isolerade läge långt från allfarvägarna 
vilket gjorde den ”[---] befriad från de hemsökelser och våldgästningar, för vilka de 
trafikerade bygderna, ofta till utarmning, voro utsatta [---]”. (Andersson-Edenberg, 
1879) Namnet skulle således syfta på det numera mindre allmänt använda ordet 
avkrok i betydelsen avvikelse från den genaste vägen 6 eller i betydelsen undangömd 
vrå 7. 

Det har också föreslagits att namnet hänger samman med att större herresäten är 
vanliga på denna del av vätternkusten och att många förmögna personer bott i detta 
geografiskt begränsade område. I informationen från Hjo kommun har flera av för-
klaringarna kombinerats. Här sägs att namnet Guldkroken syftar på den sällsynt 

                                                           
5 För en utförlig redogörelse av naturförhållandena i Guldkroken se Wramner & Nygård 
(2012). 
6 Avkrok använd med denna betydelse sedan 1759 (SAOL).  
7 Betydelsen belagd sedan 1779 (SAOL). 
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bördiga bygden – ”guld” – och på det avlägsna läget där konungens fogdar hade 
svårt att göra sig gällande – ”kroken”. 

Den gynnsamma särställning, som anges som skäl till namnet Guldkroken, upp-
hörde dock relativt tidigt och utvecklingen i trakten kom att hamna i skuggan av den 
i de stora tillväxtområdena, något som var uppenbart redan i slutet på 1800-talet. 

 
”[---] säkert är, att Guldkroken nu mera icke gör skäl för namnet, för så 
vidt det skall beteckna ett företräde framför andra fruktbara bygder i 
Vestergötland. Derpå är bland annat Guldkrokens enda stad, som lig-
ger så godt som i dess midt, det lilla Hjo, ett talande bevis [---] emedan 
Hjo i förhållande till sin ålder och fördelaktiga belägenhet hittills icke vi-
sat förmåga af kraftigare tillväxt och utveckling.” (Andersson-Edenberg, 
1879) 

Områdets äldre historia 
Enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) register har Guldkroken endast ett fåtal fasta 
fornlämningar. De fornlämningar som finns registrerade visas i Karta 2. Bland dessa 
finns ett antal stensättningsliknande former belägna på Hökensås östra sluttning. 
Deras ursprung är dock oklart. Till de fasta fornlämningarna räknas också den do-
marring från brons-/järnålder 8 som återfunnits sydväst om Korsgården på Almnäs 
ägor. Domarringen är numera borttagen. 

De huvudsakliga fornfynden från Guldkroken och Hökensås östra sluttning ut-
görs av stenyxor av olika form. Det relativt stora antalet vittnar om tidig mänsklig 
aktivitet i området.  

Till lösfynden räknas också de järnsvärd, svärdsklingor, ett svärdsfäste, spjut- 
och pilspetsar av järn, yxor, betsel, sporrar, en sköld m.m. som skall ha hittats under 
senare delen av 1800-talet.9 Fynden lämnades till Skaraborgs länsmuseum av frök-
narna Sparre på Almnäs. Enligt RAÄ är det oklart om det rör sig om ett eller flera 
fynd. Detsamma gäller plats och tidpunkt för fynden mer än att fyndplatsen skall ha 
varit belägen vid Stora Almö på Almnäs ägor.  

Inom Guldkroken och de nedre delarna av Hökensås östra sluttning finns spår av 
fossil åkermark med bl.a. röjnings- och odlingsrösen.10 Några av dessa ligger på 
Almnäs ägor.11 På Hökensås finns också spår av gamla hålvägar som lett fram till 
mer avlägset belägna äldre åkertegar.  

Ett antal offer- och hälsokällor springer fram vid foten av Hökensås östra slutt-
ning. 12 Dessa naturliga källor har uppenbarligen haft stor lokal betydelse, då all-
mänhetens rätt att, på vissa ställen, få passera över enskild mark för att få tillgång till 
källvattnet finns reglerad i gamla tingsrättsprotokoll.  

 

                                                           
8 RAÄ fornfynd Norra Fågelås 46:1. 
9 RAÄ fornfynd Norra Fågelås 39:1. 
10Fossil åkermark definieras som ”alla fysiska spår efter övergiven odlingsmark som har 
brukats med ålderdomlig metod.” (Vestbö-Franzén, A. 1997)  
11 RAÄ fornfynd Norra Fågelås 12:1, 19:1, 57:1, 58:1, 60:1, 61:1, 63:1.  
12 RAÄ fornfynd Norra Fågelås 14:1. 
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Karta 2. Fornfynd i Guldkroken. (källa: RAÄ, fornsök) 
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Det relativt begränsade antalet fasta fornlämningar, som påträffats i området, gör 
att bygdens äldre historia är ganska okänd. Bebyggelse tycks dock ha förekommit 
före medeltiden. Den äldsta byggnaden är Fågelås kyrka som finns omnämnd 1225. 
(Wirén, årtal saknas)  

Under tidig medeltid omtalas Hjo som en viktig handelsplats. Hjo (Hya) nämns 
första gången av kyrkoherden Arnbjörn 1327. (Wirén, årtal saknas) Staden skulle då 
ha legat under Vadstena kloster vilket är förvånande då detta kloster tillkom långt 
senare.13 Staden finns vidare omnämnd i konung Erik XIII:s skattebok från 1413. 
(Helander, 1953) Den var då upptagen som köpstad med en naturlig hamn där rela-
tivt stora skepp kunde tas emot. Mellan Hjo och Hästholmen, på östgötasidan av 
Vättern, gick den viktigaste kommunikationsleden över Vättern. Enligt ett dokument 
från 1277 hade de boende i Grevbäcks socken skyldighet att ombesörja rodd över 
Vättern. (Wirén, årtal saknas)  

Förbindelsen Hjo – Hästholmen var också den viktigaste kommunikationsleden 
mellan klostren i Alvastra, Vreta och Vadstena, på den östra sidan av Vättern, samt 
Gudhem och Varnhem, på den västra sidan. För att nå de västgötska klostren måste 
man från Hjo passera Hökensås. Detta skedde lättast genom att följa Hjoån upp 
genom den dalgång genom Hökensås där Mullsjön ligger.  

Även efter reformationen tycks staden Hjo haft viss betydelse som central han-
delsplats i den västra delen av Vadstena län (Vadstena kungsgårds län).14 Efter re-
formationen öppnades emellertid nya förbindelser, bl.a. genom det länge svårfram-
komliga och farliga Tiveden. Genom tillkomsten av nya kommunikationsvägar 
minskade stadens betydelse och Hjo hamnade successivt utanför de expansiva delar-
na av Västergötland.15 (Andersson-Edenberg, 1879)  

I skriften ”Skövde, Hjo och Kåkinds härad under 1700-talet” ges en tidsbild av 
det dagliga livet i i Kåkinds härad såsom det framträder genom häradets domböcker. 
(Bergstrand, 1970)   

Äldre ”industriell” verksamhet 
Bland de av RAÄ registrerade fornfynden ingår spår av tidig industriell verksamhet. 
På Hökensås finns spår av gruvor och blästerbruk med bl.a. slagghögar 16 liksom 
spår av en äldre masugn från 1700-talet vid Korsgården söder om Stenalmen på 
Almnäs ägor. Malm fördes till hyttan från myrarna vid Brandstorp 17 samt från Ler-

                                                           
13 Vadstena kloster tillkom genom att Magnus Eriksson och Blanka av Namur testamenterade 
kungapalatset i Vadstena till nytt kloster år1346. Klostret invigdes 1384. (Nordisk familjebok, 
1919) 
14 Vadstena kungsgårds län omtalas första gången 1490. Det benämndes Hofs län fr.o.m. 
1525, Vadstena slotts län 1545, Vadstena län 1565. Länet upphörde som administrativ enhet 
1719. (Nordisk familjebok, 1921) 
15 Hjo (Hiyo) nämns som stad 1413 i Erik av Pommerns skattebok. Stadens sigill är från 1421. 
(www.hjo.se 2011-03-10) 
16 RAÄ fornfynd Norra Fågelås 28:1(Äldre skärpning dvs. ”sänkning i berg där, till skillnad 
från gruva, olika konstruktioner inte behövs för uppfordring av malmen.”  (Wik et al. 2006), 
troligen tillkommen i samband med försök att utvinna koppar), 48:1, 52:1, 53:1 (slagghögar). 
17 Ligger vid Vättern söder om Almnäs i Habo kommun, Jönköpings län. 



 17 

bäck i Närke. (Juhlin, 1976) Masugnen lades enligt uppgift ner på grund av skogs-
brist. 

På sluttningen av Hökensås finns lämningar från kolning i form av kolbottnar.18 
Här finns också tjärrännor vilket tyder på att tjära framställdes i dessa skogsområ-
den. Skogen gav också material för en omfattande produktion av laggkärl, slädar och 
vagnar. (Lindskog, 1812-1816) 

Guldkroksbyggden har genom historien saknat storskalig industriell verksamhet. 
Näringsverksamheten har i stället dominerats av småskalig produktion av bygg-
nadsmaterial. (Juhlin, 1976) Tegelbruk anlades tidigt vid bl.a. Almnäs. Det var 
också det tegelbruk av de ca 10 i trakten som sist lades ned. (Juhlin, 1976) 

Förutom tegelbruk fanns sågar och kvarnar samt vid de allra flesta herrgårdar 
också brännerier 19 och gårdsmejerier. 

Naturförhållanden 
Jordmånen i Guldkroken består huvudsakligen av sandmylla och lera. (Lindskog, 
1812-1816) Lerjorden ligger på sandbotten. (Cederbom, 1954). Berggrunden utgörs 
huvudsakligen av den s.k. Visingsögruppen vilken kännetecknas av fossilförande 
sedimentära ytbergarter såsom sandsten och lerskiffer med kalkstensskikt.  

Guldkroken har ett förhållandevis gynnsamt läge för jordbruk. Hökensås erbjuder 
lä för västliga vindar samtidigt som närheten till Vättern ger en temperaturutjäm-
nande effekt. (Bogren et al., 2003) Detta ger Guldkroken något högre medeltempe-
ratur än vad som är fallet väster om Hökensås. Likaså är antalet soltimmar högre och 
medelnederbörden något lägre. Samtidigt innebär avrinningen från Hökensås, och 
den rikliga förekomsten av grundvatten, att tillgången på vatten sällan är begrän-
sande för jordbruket.  

Tre bäckar flyter från Hökensås genom Almnäs egendom. I söder utgör Ryd-
bobäcken gräns till Moanäs. Mellan Wrångebäck och Sjöbolet flyter Erlandstorps-
bäcken medan Almnäs och gårdarna västerut mot Hökensås berörs av Almnäsbäck-
en. Vid corps-de-logiet flyter bäcken genom Svandammen och Smedsdammen innan 
den slutligen når Vättern. I anslutning till Almnäsbäcken, mellan Svandammen och 
landsvägen, finns, två källor, Greve och Röde källa, vilka sedan mer än 150 år bl.a. 
försett gården Almnäs med vatten.20  

Följande text beskriver jordbrukets goda förutsättningar så som de tedde sig för 
en betraktare vid sekelskiftet 1900. (Anon., årtal saknas)  
 

”Jordbruket i guldkroken utmärker sig i första hand genom att det ej 
drabbas af missväxt, såvida jorden är ordentligt skött. Torkan må vara 

                                                           
18 Masugnsdriften var beroende av omfattande kolleveranser. Dessa kördes till masugnens 
kolförråd under vintern. År 1733 ledde utebliven leverans till att välbetrodde inspektoren 
Hedenbom instämde ett antal bönder till tinget. De instämda ansåg gälda mellan 3 och 67 
daler för uteblivna kolleveranser. Den man som ansågs vara skyldig det lägsta beloppet hade 
inte kunnat instämmas till rätten då han befanns ha flytt hemmanet. Vid förhandlingarna 
bestämdes att gäldenärerna skulle få betala sin skuld med koltransporter under nästkommande 
vinter. (Bergstrand, 1970) 
19 För förädling av bränneriernas råsprit anlades en spritfabrik i Hjo. (Juhlin, 1976) 
20 Intervju med Thomas Berglund april 2011. 
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hur intensiv som helst, växtligheten fortgår likväl normalt, såvida såd-
den en gång börjat gro. Orsaken till detta lyckliga förhållande är det 
högt gående grundvattnet i jorden. Bringar ej regn tillräckligt med fuk-
tighet suger den sådd, som börjat gro, fuktighet till sig från det näråt-
komliga vattnet i jorden. Hökensås är krönt med otaliga källdrag och 
sumpmarker, varifrån vattnet antingen över- eller underjordiskt sprider 
sig nedåt, mötande det stora, öppna källvatten som Vättern i sig själv 
är. Å andra sidan om, nederbörden blir alltför stor, verkar den lösa 
jordmånen med underliggande sandskikt hastigt absorberande, och 
den ständiga sluttningen mot Vättern bidrager till att onaturligt stort vat-
tenflöde hastigt bortföres genom de otaliga bäckarna, som fårat mar-
ken till vätterstranden.”  

 
En fullständig redogörelse för naturförhållandena i Guldkroken och på de ägor som 
tillhör godset Almnäs ges i en kommande rapport. (Wramner & Nygård, 2012) 
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Godset Almnäs 

I detta avsnitt ges en bild av godset Almnäs, bl.a. allmän historisk 
översikt, ägarförhållanden och ägornas utbredning under de senaste 
330 åren. Avsnittet fokuserar på sätesgårdens gårdsstruktur och be-
byggelsehistoria samt gårdsstrukturen och, i vissa fall, bebyggelse-
historia för de mer betydande utgårdarna under Almnäs. 

 
Almnäs tillhörde under medeltiden Alvastra kloster.21 De s.k. Munkdammarna söder 
om corps-de-logiet uppges i den populärhistoriska litteraturen vara en kvarleva från 
denna tid. Dåtidens munkar ”håvade kanske upp en karp ur dem liksom almnäsfolket 
kan göra i dag.” (Anon., 1935) Det är dock ytterst tveksamt om dessa dammar har 
någon historisk koppling till den tid då egendomen lydde under de östgötska klost-
ren (se sid. 29). Under reformationen drogs egendomen in till staten 1527. På 1540-
talet beboddes gården av fogden Nils Munk. (Cederbom, 1954)  

Almnäs moderna historia börjar 1586 då Marika Axelsdotter (född Bielke) på 
Göksholm, änka efter Johan Åkesson Natt och Dag, bytte till sig 12 hemman, där-
ibland Almnäs, av kronan. I utbyte lämnades hemman på Öland och i Konga och 
Sunnerbo härader i Kronobergs län. Bytet stadfästes 1592. (Cederbom, 1954) Alm-
näs kom därefter att tillhöra ätterna Sparre, Bielke, Ehrensteen, Gyllenstolpe, Taube, 
Stackelberg, Adelsvärd och Posse innan egendomen i slutet av 1800-talet övergick 
till Oscar Dickson och därefter, i början av 1900-talet, till familjen Berglund först 
via Ohs Bruk AB och därefter genom Almnäs Bruk, AB. (En komplett ägarförteck-
ning finns i Bilaga 1.) 

Enligt en karta daterad 1680 (Bilaga 2) bestod egendomen Almnäs, förutom av 
sätesgården Almnäs, av en rad större och mindre gårdar: Islebo, Kappkiärr, Katebo, 
Lydha, Grållebo, Stenalme, Karsgården, Siöbohl, Tråttebo, Engatorp, Stora och Lilla 
Almö, Islebo och Wrångebäck. Den senare gården utgjorde den bördigaste delen av 
egendomen. (Cederbom, 1954) 

Kartan från 1680 upptar bara inägorna. De utägor som hörde till de olika gårdar-
na finns för första gången upptagna på kartor från 1700-talet (se Karta 10). Utägorna 
låg utspridda på Hökensås och dess östra sluttning ner mot Guldkroken. Det största 
sammanhängande utmarksområdet var det som tillhörde sätesgården Almnäs. Detta 
område låg i anslutning till inägorna västerut från egendomens brukningscentrum. 
De övriga gårdarnas utmarker låg huvudsakligen spridda på åsen och dess östra 
sluttning söder om Almnäs utmarker. Kartmaterialet från 1700-talet visar att egen-
domens utsträckning vid denna tid i allt väsentligt har bevarats in i modern tid.  

Som framgår av ägarförteckningen (Bilaga 1) har godset bytt ägare vid ett flertal 
tillfällen. År 1830 såldes Almnäs för 124.000 riksdaler banko. Storleken på egen-

                                                           
21 Ulvhild Håkansdotter, maka till kung Sverre den äldre, bjöd in munkarna till att bygga upp 
Alvastra kloster. (Hedin, G. Sveriges kungar och drottningar under 1000 år årtal saknas). 
Redan 1150 fanns så många munkar att klostret kunde etablera det första dotterklostret. 
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domen uppskattades vid försäljningen till totalt 24 7/8 mantal 22 (3 5/8 mantal säteri, 
19 7/8 mantal frälse och 1 3/8 mantal kronoskatte). Ett mantal motsvarade ca 3 ha. 
Den del av egendomen som räknades in i skatteunderlaget omfattade således vid 
detta tillfälle ca 75 ha. I skatteunderlaget ingick inte det s.k. omlandet, dvs. skog, 
myr och impediment. Värt att notera i detta sammanhang är att skatteunderlaget i 
hela Norra Fågelås socken vid denna tid var 37 mantal (ca 114 ha). (Forsberg, 1953) 

Drygt 40 år senare, 1873, taxerades egendomen, som då beräknades till 22 5/8 
mantal (3 5/8 mantal säteri, 17 5/8 mantal frälse och 1 3/8 mantal kronoskatte), till 
625.000 kr. (Nordisk familjebok 1876) I taxeringen fanns också uppgifter om egen-
domens totala areal vilken uppgavs vara omkring 37.000 qv.-ref.23 Detta motsvarar 
ca 3.250 ha, dvs. i stort sett samma areal som 2010.  

Vid sekelskiftet 1900 ägdes gården av Marika Dickson. Hon var änka efter friher-
ren och entreprenören Oscar Dickson. Vid denna tidpunkt omfattade egendomen 
1.250 ha åker, 250 ha äng, 1.750 ha betes- och skogsmark samt 250 ha impediment.  

Jordbruket har sedan godsets tillkomst utgjort en väsentlig del av verksamheten 
vid Almnäs. Här ingick förutom åkerbruket ett gårdsmejeri samt en omfattande 
kreaturshållning med bl.a. häst-, svin- och nötkreatursavel. Almnäs tillhörde också 
under många år en exklusiv skara av gårdar som producerade utsäde för avsalu. I 
mitten av 1960-talet uppgick utsädesproduktionen till 500-700 ton per år.  Den på-
gick t.o.m. 1975-1976.  

Vid Wrångebäck låg under 1800-talet ett större mejeri. Verksamheten flyttades 
vid slutet av 1800-talet till det år 1896 uppförda mejeriet beläget vid sätesgården 
Almnäs. År 1900 producerades vid Almnäs mejeri 50.000 kg helfet ost. 

Förutom de jordbruksrelaterade näringarna har genom historien en rad industri-
ella verksamheter bedrivits vid Almnäs. Bland dessa kan nämnas brännvinsbränneri, 
tegelbruk, såg, hyvleri, tjär- och beckframställning, kvarn med tre stenar och sikt-
verk, elverk, torvströfabrik, masugn 24 och salpeterframställning.  

Tegelbruksverksamhet startades under 1700-talet vid Almnäs herrgård. Lera till 
tegelbruket hämtades troligen från det som i dag kallas Smedjedammen belägen 
mellan Svandammen (nr 22 och 23 på Karta 5), dvs. det övre dämmet i Almnäs-
bäcken invid herrgården, och Almnäsbäckens utlopp i Vättern.25 Denna damm finns 
inte med på kartor upprättade före 1837. Detta i kombination med läget i närheten av 
tegelbruket talar för att lera hämtades intill bäckfåran nedanför Svandammen, bl.a. i 
det område som i dag utgör Smedjedammen. Lertaget flyttades före 1837 till en 
lergrop söder om det s.k. Grevestallet (byggnad 7 på Karta 6). Under Dicksons tid 
som ägare till Almnäs byggdes ett nytt tegelbruk söder om herrgården vid Sjöbolet. 
Det nya tegelbruket moderniserades under 1960-talet för en  miljon kronor. Lera till 
det nya bruket hämtades under 1930-talet från en större lertäkt mellan Katebo och 
Islebo och med början under 1960-talet från en lertäkt söder om Islebo. (Fredriks-

                                                           
22 Mantal används här som skatteunderlag. Storleken bestämdes av den areal som vid den 
aktuella tidpunkten krävdes för att försörja en familj, dvs. ett hemman. Storleken varierar över 
tid och var beroende av läget i Sverige. Ungefärligt rättesnöre för omräkning av mantal till ha 
för 1714 - 1878 är att ett mantal motsvarade sex tunnland eller tre ha.  
23 1 qv-ref motsvarade 100 kv-stänger. 1 kv-stång motsvarade 100 kvadratfot eller 8,82 
kvadratmeter. 
24 Som tidigare påpekats har tidiga lågtekniska framställningsplatser för järn påträffats på 
Hökensås. 
25 Baserat på intervju med Thomas Berglund 2011. 
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son, 2007) Tegelbruket sysselsatte 1965 ca 25 anställda. Verksamheten lades ned 
1976. 

 
Karta 3. Almnäs 1686 

Sågverksamhet bedrevs vid sätesgården Almnäs under 1800-talet. Verksamheten 
flyttades till Korsgården vid Oscar Dicksons modernisering av godsets industriella 
verksamhet. Efter ägarbytet 1915 byggdes en ny såg vid Korsgården. (Sjöman, 
1943) Sågen var fortfarande i drift under 1960-talet. Här producerade de 25 anställda 
ca 200.000 kubikfot sågat virke huvudsakligen för export.  

Vid Korsgården fanns också en kvarn med rötter från tidigt 1800-tal. I slutet av 
1800-talet flyttades också den kvarnverksamhet, som tidigare bedrivits vid sätesgår-
den Almnäs, till Korsgården. I och med att Dickson tog över driften av Almnäs 
elektrifierades kvarnen och en ny valskvarn byggdes. (Sjöman, 1943) Kvarnverk-
samheten lades ned 1969.  

För att förse egendomen med elektricitet byggdes vid Korsgården två vattenkraft-
stationer och senare en ångkraftstation om 200 hästkrafter. Vattenkraftverken an-
vändes därefter endast då ångkraftstationen var ur funktion. (Forsberg, 1933) 

År 1943 var totalt ca 500 personer beroende av Almnäs för sitt uppehälle (Sjö-
man, 1943). Ca 20 år senare, 1965, sysselsatte Almnäs Bruk AB omkring 110 per-
soner. För dessa började arbetsdagen kl. 7 med ringning i vällingklockan. Denna 
användes också för att markera lunchrastens början och slut samt arbetsdagens slut. 
(sign. Rondo, 1965)  

Byggnader 
Godset Almnäs med sitt rika byggnadsbestånd ingår i området Norra och Södra 
Fågelås som bedömts vara av riksintresse för kulturmiljövården. (RAÄ, R33) Anta-
let byggnader uppgår till ca 400. Här inkluderas också byggnaderna på det stora 
antalet utgårdar som tillhör Almnäs. Byggnadshistorien har under de senaste 100 
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åren varit föremål för ett antal studier (Nordiska muséet, 1932; Sträng, 2000; 
Björkman, 2010)  

Almnäs 
Den äldsta beskrivningen av gårdsstrukturen vid Almnäs kommer från slutet av 
1600-talet. På den karta över egendomen som upprättades 1686 syns huvud-
byggnaden samt en ladugård. (Karta 3) 

En något mer detaljerad bild över säteriet och byggnadernas placering ges på en 
karta från 1707. (Karta 4) Här syns en för tidsperioden typisk gårdsanläggning med 
husen placerade i fyrkant runt en öppen gård. (Nordiska muséet, 1932) På denna 
karta syns ladugårdsbyggnaden norr om Almnäsbäcken väl separerad från gårdsan-
läggningen.  

 
Karta 4. Almnäs 1707. 1: gårdsplan med huvudbyggnaden i norr. 6: stallbacken. Ladugården 
låg på andra sidan bäcken (vid siffran 12), dvs. i stort sett på den plats som sedan dess använts 
för ladugårdsanläggningen. 

Under 1700-talet genomfördes ett antal ändringar och nybyggnationer. (Nordiska 
muséet, 1932) Verksamheten utökades vilket ställde krav på andra och modernare 
ekonomibyggnader. Dessutom förändrades herrgårdsmiljön genom uppförandet av 
ett nytt corps-de-logi.  

I början på 1800-talet hade byggnadsbeståndet runt sätesgården utvecklats betyd-
ligt, bl.a. genom tillkomsten av en rad byggnader med anknytning till den begyn-
nande industriella verksamheten, såsom såg, bränneri, tegelugn och torklador för 
tegel. Med undantag för sågen placerades dessa byggnader norr om corps-de-logiet 
invid Vättern (Karta 5). Utrymmen för bl.a. boskap finns i huvudsak på den plats där 
ladugården legat sedan slutet av 1600-talet. 
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Karta 5. Almnäs 1837. Enligt brandsyneinstrument från 1857 användes byggnaderna enl. 
följande. 1: Herrgården, 2: Mejeri, 3: Bostadshus, 5: Orangeri, 7: och 18: Stall, 10: Bränneri, 
11: Smedja, 12: Tegeltorklador, 13: Tegelugn, 14: Svinhus, 16: Kvarn, 17: Såg, 19: Magasin, 
20: Kostall, 21: Logar, 22: Oxstall, 23: Smedjedammen, 24: Svandammen. 

Förutom dessa ändringar i gårdsstrukturen hade en del nya byggnader uppförts i 
närheten av corps-de-logiet, bl.a. en ny ladugårdsanläggning norr om Almnäsbäck-
en, på samma plats som den äldre anläggningen, samt det s.k. Grevestallet söder om 
Svandammen.   

Ytterligare 100 år senare hade antalet byggnader i närheten av corps-de-logiet 
minskat, bl.a. genom att industriverksamhet som tegelbruk, kvarn och sågverk flyt-
tats bort från herrgårdens omedelbara närhet. Som tidigare nämnts flyttades kvarnen 
och sågen västerut till Korsgården, medan tegelbruket flyttades söderut till Sjöbolet. 
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Karta 6. Almnäs 1932. (Nordiska muséet, 1932) 1: Herrgården, 2: Kontor, 3: Magasin, 4: 
Bränneri, 5: Svinstall, 6: Smedja, 7: Grevestallet, 8: Gammelstaten, 9: Gula magasinet, 10: 
Ladugård.  

Herrgården 
Corps-de-logiet på Almnäs (Foto 1) utgörs av en reverterad stenbyggnad. Enligt 
Nordisk Familjebok (1876)  uppfördes byggnaden av greve Volter Reinhold Stack-
elberg under åren 1773 till 1776. Nordiska museet (1932) anger dock att byggnaden 
uppfördes mellan 1757 och 1766. Denna uppfattning grundas på dokumentationen i 
Allmänna brandförsäkringsverkets syneinstrument 14673 från 1827.  

Arkitekten bakom byggnadsritningarna är inte känd men anses ha inspirerats av 
dåtidens mönsterböcker av bl.a. Carl Winjblad. (Sträng, 2000; Holmström et al., 
2004) Byggnaden innehåller ett 30-tal rum. (Cederbom, 1954) I köket sägs Anna 
Christina Warg, mera känd som Cajsa Warg, ha stått för matlagningen åt herrskapet 
Stackelberg och deras gäster.26 Köket moderniserades 1935 och det ursprungliga 
finns inte längre kvar. 
 

                                                           
26 Cajsa Warg var anställd hos Stackelberg som husmamsell. Greven var en betydande person 
som ägde flera herresäten på olika ställen i Sverige. Flera av de Stackelbergska herresätena 
påstår sig därför kunna visa upp Cajsa Wargs originalkök. Hennes eventuella koppling till 
godset Almnäs har inte vidare efterforskats.  
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Foto 1. Almnäs herrgård. 

Övriga byggnader vid corps-de-logiet 
Enligt kartmaterial från början av 1800-talet låg en stor del av godsets ekonomi-
byggnader i anslutning till herrgården norr om denna. Kvar på platsen finns ett antal 
byggnader, bl.a. bränneriet, slakthuset och smedjan. Det gamla bränneriet (Foto 2) 
uppfördes i sten 1770. Byggnaden har byggts ut och taket ändrats under 1800-talet. 
Bränneriverksamheten upphörde under 1800-talets andra hälft. I dag är byggnaden 
invändigt ombyggd till ett modernt mejeri. Här tillverkas åter Wrångebäcksosten. 
 

 
Foto 2. Bränneriet (det nya mejeriet) 

Nordväst om huvudbyggnaden ligger Kontoret, uppfört i reverterad sten 1875 efter 
ritningar av arkitekten Helgo Zettervall. Byggnaden har stort arkitekturhistoriskt 
intresse. (Sträng, 2000) Vid sidan av kontoret ligger den s.k. sadelmakarverkstaden, 
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en ljusblå träbyggnad uppförd i den schweizerstil som var populär i slutet av 1800-
talet. Byggnaden var bl.a. avsedd att inrymma visthusbod, mjölkbod och mangelbod.  

 
Foto 3. Smedjan. 

Norr om mejeriet ligger det gamla slakthuset och väster om detta, på andra sidan 
Almnäsbäcken, den nya smedjan, en träbyggnad uppförd 1856 (Foto 3). På samma 
plats låg tidigare en äldre smedja, uppförd under slutet av 1700-talet. 

Norr om bäcken ligger i dag huvuddelen av godsets ekonomibyggnader. Den 
äldsta byggnaden är Gula magasinet (Foto 4), uppfört 1821 som sädesmagasin med 
tre spannmålsloft.  Magasinet har en frontespis, med fyra kolonner, som ovan por-
tiken avslutas med en fronton på vilken målats en räfsa, lie och sädeskärve. Mål-
ningen är utförd av Hjokonstnären Pär Bjurström. Byggnadens form av klassiskt 
tempel skulle framhäva gården välstånd. (Sträng, 2000) 

 

 
Foto 4. Gula magasinet. 

Väster om Gula magasinet ligger den gamla ladugården uppförd 1870/1871 (Foto 5). 
Ända sedan slutet på 1600-talet har här funnits en ladugårdsanläggning (Karta 3).  

Ladugårdsbyggnaden, med utsmyckningsdetaljer i typisk schweizerstil, påmin-
nande om dem i Carl Emil Löfvenskiölds planschverk, har stort kulturhistoriskt 
värde. (Sträng, 2000). 
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Norr om ladugården ligger det gamla mejeriet, en tegelbyggnad från slutet av 
1800-talet (Foto 6). Mejeriverksamhet pågick i byggnadens nedre plan fram till 1960 
då mejeriet avvecklades. (Julihn, 1976) 

 
Foto 5. Ladugården. 

 
Foto 6. Det gamla mejeriet på Almnäs. 

Väster om ladugården finns arbetarbostäder uppföda 1889 efter ritningar av Adrian 
Crispin Peterson. (Sträng, 2000) Bostäderna är timmerbyggnader uppförda i schwei-
zerstil med dekorativa snickeridetaljer (Foto 7 och 8). Byggnaderna har högt arkitek-
toniskt och kultur-/socialhistoriskt värde. 

Sydväst om herrgårdsbyggnaden i närheten av det övre dämmet i Almnäsbäcken, 
den s.k. Svandammen, ligger Grevestallet byggt 1899 efter ritningar av F.A. Wahl-
ström (Foto 9). Byggherre var greve Göran Posse, svärson till ägaren av Almnäs, 
Oscar Dickson. Det bär inskriptionen GPM (Göran Posse Marika) samt avtryck av 
de sju barnen Posses fötter. Stallet var avsett för familjen Posses ridhästar och herr-
skapsvagnar.  
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Foto 7. Arbetarbostad. 

 
Foto 8. Ritning till arbetarbostad (Almnäs arkiv). 

Invid Svandammen ligger de gamla statarbostäderna, Gammelstaten, uppförd i tegel 
1860 (Foto 10). Byggnaden skall ursprungligen ha varit tänkt som stallbyggnad men 
är upptagen som statarboställe på den häradsekonomiska kartan från 1877-82. Den 
hyste arbetarbostäder långt in på 1900-talet. Byggnaderna har stort kultur- och soci-
alhistoriskt värde.   

 
Foto 9. Grevestallet. 
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Foto 10. Gammelstaten (Almnäs arkiv). 

Herrgårdsparken 
Söder om huvudbyggnaden finns en stor triangelformad herrgårdspark med många 
exotiska träd. Den omnämns av Lindskog (1812-1816) och bör ha anlagts under 
andra halvan av 1700-talet. Än i dag finns spår av promenadvägar, broar och soffor 
som minner om den tid då herrgårdsfolket använde parken för sina promenader. 

I anslutning till herrgårdsparken ligger de tre s.k. Munkadammarna. De uppges 
vara anlagda av munkar under medeltiden. (Sträng, 2000) Dammarna finns dock inte 
med på de kartor som visar området under 1680-talet och inte heller på kartmateri-
alet från början av 1700-talet. De dyker för första gången upp på den karta som visar 
området efter tillkomsten av corps-de-logiet och herrgårdsparken (Karta 7).27 Det 
verkar därför som om dammarna anlades som en del av parkanläggningen. 

 

 
Foto 11. Munkadammarna. Utsikt mot Vättern. 

                                                           
27 I Almnäs arkiv finns en äldre karta som visar parkanläggningen. Kartan som är i dåligt 
skick uppges troligen vara upprättad 1810.  
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Karta 7. Almnäs 1837 (vänster) och 1917 (höger). På kartan från 1837 syns för första gången 
de s.k. Munkadammarna och Smedjedammen söder respektive norr om corps-de-logiet.   

Wrångebäck 
Wrångebäck benämns i de olika historiska dokumenten utgård, storgård eller herr-
gård. Gården intar på många sätt en särställning bland de många gårdarna under 
Almnäs. Dess odlingsskiften har, som tidigare påpekats, alltid utgjort de bördigaste 
delarna av Almnäs ägor.  

Vid Wrångebäck fanns redan i början på 1700-talet en utvecklad gårdsstruktur 
liknande den vid sätesgården (Karta 9). Byggnaderna fördelades på två gårdar, 
Nohlgården och Södergården. Den förra gården beboddes 1736 av tvenne bönder 
medan den senare hyste trenne ”åboer”.  Kartan från 1736 utgjorde en värdering av 
dessa båda gårdar och den tillhörande åkermarken och upprättades i samband med 
att Nohlgården lämnades i byte till kronan ”som nu uppgifves i Bÿte till Kongl. Maỹ÷ 
ock Cronan”. Huruvida bytet genomfördes eller ej framgår inte av det studerade 
källmaterialet.  Den äldre strukturen med de två gårdarna fanns, enligt kartmateri-
alet, fortfarande kvar 1820 men ändrades därefter. I mitten på 1800-talet har Nohl-
gården försvunnit och en ny gårdsstruktur liknande den som kan ses i dag har börjat 
ta form. År 1849 fanns fem byggnader (Syneinstrument, 1849) som därefter raskt 
utökades till den struktur som kan ses på kartmaterialet från början av 1900-talet. 
Bl.a. uppfördes under åren 1859-1860 ett större mejeri (70,5 alnar långt, 41,5 alnar 
brett och 20,5 alnar högt) vid Wrångebäck. (Syneinstrument, 1869)  



 31 

 

 
Karta 8. Gårdsstrukturen vid Wrångebäck 1820 (vänster), med Nohlgården (överst) och Södergården (nederst), samt 1915 (höger). 
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Karta 9. Gårdsstrukturen vid Wrångebäck 1737 (vänster) och 1886, (Brandsyneinstrument, 
höger). Mejeriet finns inte upptaget bland byggnaderna. 

Vid detta mejeri tillverkades under 1800-talet bl.a. Wrångebäcksosten (se vidare sid. 
85). Av de byggnader som bevarats från denna tid har spannmålsmagasinet, uppfört 
under 1840-talet, visst byggnadshistoriskt värde. (Sträng, 2000)  

Utgårdar och torp 
Kultur- och industrihistoriskt intressanta byggnader finns också på flera av de utgår-
dar som tillhör Almnäs. Vid Trollebo ligger det enda bevarade dubbeltorpet, uppfört 
före 1877. Torpet delades av två familjer. Byggnadstypen var tidigare vanlig på 
Almnäs. (Sträng, 2000) Vid gården Lida finns en äldre magasinsbyggnad uppförd 
under slutet av 1880-talet.  

Vid Korsgårdsbäcken ligger Korsgårdens kvarn som förmodas vara uppförd vid 
mitten av 1800-talet. Kvarnen drevs ursprungligen med vattenkraft men driften 
elektrifierades under 1920-talet. Kvarnverksamheten lades ned 1969. Byggnaden 
anses kulturhistoriskt intressant då den rymmer flera generationer kvarnar i samma 
byggnad. 
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Utmarken Hökensås 
I norr sträcker sig Almnäs marker upp på Hökensås (Karta 1). I söder ligger egen-
domen helt på Guldkroken nedfanför Hökensås. I denna del var åsen under 1600-
talet sockenallmänning.  

 
Karta 10. Almnäs utmarker på Hökensås 1708. 1: Stenig höglänt mark med ”skiönt timber af 
gran skog med något talle Till svedjande mycket dugligt”. 2: Sandig, backig och ojämn mark 
med ljung och tall. 3: Består av dels höglänt stenig mark och dels av sank kärrmark. Härligt 
skön tall och granskog. Fredas för svedje. Hjortar och rådjur samt fågellekar på somliga stäl-
len. 4: Höglänt stenig och backig mark med kärr. Mycket ”ÿdeskog” av ung gran, tall och 
enebuskskog. ”Den största skogen av svedjande förödd. Av muhlbete rensad och vidmakthåll-
en”. 5: Stenbackens och Ängatorps ängsmarker med björk bevuxen. 6: Mosse och kärr med 
gammal skog. 7: Två mossar.  8: Storalmö och Krumpekullens ängsmark med vacker björk-
skog beväxt. 9: Krumpekullen och Björktorps ängsmarker med björk, hassel, al och ekskog. 
10: Björktorps och Krumpekullens åkermarker. 11: Allmenäs hästhage dels höglänt stenig 
mark beväxt med stor granskog som till svedjande är nyttig. Dels kiälletåg och dÿråter med al 
och björk. 12: Trållebos åker och äng. (Området som visas på kartan är inringat på den mo-
derna egendomskartan överst till höger). 
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Inom Almnäs del av Hökensås fanns enligt en karta från 1700-talets början inga 
bosättningar (Karta 10). Under 1800-talet ökade befolkningen i trakten och delar av 
Hökensås odlades upp av torpare som också levererade dagsverken till herrgårdarna. 
Utvecklingen inom Almnäs del av åsen verkar ha följt samma mönster. På kart-
materialet från 1800-talet finns flera torp, soldattorp och backstugor i skogsmarkerna 
på Hökensås (Karta 11). En nyligen genomförd kartering av fornlämningar i denna 
del av Almnäs ägor har visat på förekomst av ett stort antal rester från framställning 
av träkol. Även enstaka förekomster av tjärrännor och fossil åkermark, som tidigare 
ej varit kända, har påvisats. (Hed-Jacobsson & Björklund, 2009)  

 

 
Karta 11. Almnäs utmarker på Hökensås 1870. 1: Stutahemmet. 2: Hansatorp. 3: Rapperyd. 
4: Gerås. 5: Bengtstorp/Håkahemmet. 6: Kärrbo. 7: Tittebo. 8: Hållsdammen. 9: Brinkenberg. 
10: Mosseberg. 11: Granhult. 12: Nybygget. 13: Carlskärr. 14: Jonsbo. 15: Blåsås. 16: Sten-
backen. 17: Beckbacken. 18: Backen. 19: Böja. 20: Tuli. 21: Mossen. 22: Lerbacken. 23. 
Stenslund. 24: Almö. 25: Almhagen. 26: Krumpekulletorp. 27: Björstorp. 28: Krumpekullen. 
A: Erikssondammen,. B: Rammadammen. C: Mellandammen. D: Hållsdammen. E: Dick-
sondammen. 

På kartmaterialet från 1800-talets senare del syns också ett antal dämmen i Almnäs-
bäckens källflöden. Dessa dammar anlades bl.a. för att förse sågen vid Korsgården 
med vattenkraft. Vid Hållsdammen finns den s.k.”Trinne sten”, en liten rundad sten 
med initialerna GP (Göran Posse) och den s.k. ”Gevinnans utsikt” vid vilken finns 
en minnessten med initialerna GPM (Göran Posse Marika) och årtalet 1899. Utsik-
ten mot Vättern är i dag skymd av skog. 



 35 

Efter Dicksons köp av Almnäs påbörjades i slutet av 1880-talet ett större skogs-
avverkningsföretag på Almnäs marker. Årligen avverkades ca 80.000 träd, huvud-
sakligen på de rika skogsmarkerna på Hökensås. Avverkningen planerades pågå 
under ett flertal år. Den såg som fanns vid Almnäs klarade inte av att såga de stora 
mängder timmer som avverkades. Därför lät Dickson uppföra en ångsåg i Hjo 1887. 
Sågen var i drift till 1897. (Julihn, 1976) 
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Odling och markanvändning 

I detta avsnitt presenteras Almnäs agrarahistoria samt markanvänd-
ningen på egendomen under de senaste drygt 300 åren Avsnittet in-
leds med en allmän agrarhistorisk översikt. Detta avsnitt följs av en 
översikt över Gulkdkrokens agrarhistora. Därefter följer en beskriv-
ning av Almnäs agrarhistoria. 

Allmän agrarhistorisk översikt 
Västergötland, särskilt det som förr utgjorde Skaraborgs län, har sedan 1700-talet 
varit föremål för omfattande agrar- och bebyggelsehistorisk forskning.28 Den agrar-
historiska forskningen har dock i liten utsträckning berört Guldkroksbyggden. 

På kartor, som under 1600-talets andra hälft upprättades av lantmäteriet, ritades 
bl.a. inägornas uppdelning i olika gärden ut. Inägorna delades in i åkertegar och 
ängsmark. Till detta kom utmarken vilken huvudsakligen användes för bete och 
virkestäkt. 

De odlingssystem som förekom i Västergötland före laga skiftet kartlades under 
1930-talet.29 (Lindgren, 1937) Denna studie visade att det s.k. tredingssystemet 
(treskiftesbruk) var utbrett i slättbygden på västra sidan av Vättern. Treskiftesbruket 
förekom också på östra sidan och det har spekulerats om huruvida detta odlingssy-
stem, som ersatte ensädes- och tvåsädessystemen, infördes av munkarna och därför 
kom att dominera jordbruket i områdena runt de stora klostren. (von Möller, 1881) 30  

Treskiftesbruket innebar att åkermarken indelades i minst tre gärden. Två använ-
des för odling av säd medan det tredje låg i träda. De tre åkergärdena var inte nöd-
vändigtvis lika stora utan kunde variera i storlek. Åkertegarna var oregelbundna, ofta 
formade som snedvinklade rutor och koncentrerade mot bebyggelsecentrum. (Lind-
gren, 1939) Så var också fallet på Almnäs (se nedan). Förutom grundindelningen i 
gärden förekom ofta andra gärdesgårdar som stängsling kring vretar, ängar och be-
teshagar. (Erixon, 1954) 

Begreppet odlingssystem, dess definition och relation till de s.k. gärdes- och sä-
dessystemen samt cirkulationsbruket, har varit föremål för diskussion bland agrar-
historiker (se t.ex. Jansson, 1998 och referenser däri).  Bruket av olika odlingssy-
stem hänger samman med de naturgeografiska förhållandena (se t.ex. Gadd, 1983 

                                                           
28 En allmän översikt över det västgötska jorbrukets historia finns i Eskeröd (1977). 
29 Höglin presenterade 1994 en studie av sädessystem och markanvändning i Skaraborgs län. 
Studien berör inte Guldkroken utan tonvikten ligger på Bolum och Segerstad. Studien ger 
därmed information som bidrar till att sätta in markanvändningen på Almnäs i ett regionalt 
perspektiv. 
30 Treskiftesbruk var också vanligt i Närke och i vissa delar av Småland.  
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och referenser däri) och är därmed beroende av flera faktorer, bl.a. jordens beskaf-
fenhet, tillgången till vatten och klimatet.  

Den odlade marken med sina åkertegar samt ängsmarken utgjorde inägorna och 
skyddades från betande djur genom inhägnader. Åkern användes traditionellt för 
spannmålsproduktion. 31 Halmen gick till djurfoder och stubben betades. Ängen var 
huvudsakligen till för produktion av vinterfoder åt djuren. Ängen betades också efter 
slåttern. (Gadd, 2000) Genom att avgränsa de olika gärdena kunde boskapens till-
träde till de individuella åkergärdena regleras och avpassas efter skörden. Åkergär-
denas avgränsning utgör grunden för det s.k. gärdessystemet.  

Indelningen av åkermarken i separata åkergärden hänger till stor del också sam-
man med sädessytemen. Ensäde, dvs. obruten sädesodling på åkermarken, användes 
huvudsakligen i södra Sveriges skogsbygder. I övriga landet var detta bruk redan 
ersatt av tvåskiftessystemet där det ena skiftet låg i träda. Dessa skiften separerades 
av en gärdsgård. På så sätt kunde kreaturen beta på det skifte som låg i träda samti-
digt som de gödslade marken. Vid treskifte indelades åkern i tre skilda gärden där ett 
av gärdena, som tidigare påpekats, låg i träda medan de två övriga användes för 
spannmålsodling. Den vanliga växtföljden vid treskifte var träda-höstsäd-vårsäd.  

Mängden kväve, som tillfördes genom kreaturens bete på trädan, var ca hälften 
av den som årligen tillförs vid modernt åkerbruk. Treskifte innebar en jämförelsevis 
intensiv markanvändning och kunde endast användas på slättbygdernas goda jordar. 
I övriga områden var behovet av återhämtning större och trädesperioden kunde vara 
flera år. Sädesbruken hade 1880 upphört vid herrgårdarna men fanns delvis kvar i 
allmogejordbruken. (Juhlin-Dannfelt, 1926) På allmogegårdarna upphörde sädes-
bruken i samband med laga skiftet, då en radikal omstrukturering av jordbruket 
genomfördes så att ägorna blev mer sammanhängande och gårdarna flyttades ut på 
de nya skiftena. Andelen gårdar, som flyttades ut från byarna i samband med detta 
skifte, var jämförelsevis låg på Guldkroken till följd av ägarstrukturen. 

I stället för sädesbruken infördes i praktiken ett system av sju till åtta skiften, där 
ca 1/3 av jorden inte behövde någon bearbetning. I mellansvenska sädesvallsbruk 
innebar det nya odlingssättet följande växtföljd: träde, höstsäd, vall 2-3 år, rotfrukter 
och vårsäd 2 år. I denna växtföljd gjordes ofta ändringar beroende på lokala omstän-
digheter, bl.a. jordens beskaffenhet.  

Arbetsbördan inom jordbruket var ojämnt fördelad över året. Ett sätt att fördela 
den över en större del av året var att så höstråg och havre. Havren mognar senare än 
övriga sädesslag vilket gjorde att skördeperioden utsträcktes över en längre tid under 
hösten. (diskuteras bl.a. av Gadd, 1983 och Jansson, 1998)  

Havre odlades under 1700-talet på utjordar som brukades extensivt. Den ökade 
efterfrågan på spannmål under 1800-talet gjorde att havreodlingen flyttades till inä-
gorna och intensifierades samtidigt som en större andel av åkergärdena odlades 
upp.  (Gadd, 1983) Under 1800-talets slut odlades havre på ca 25% av Sveriges åker-
areal, medan den andel som användes för odling av vete fortfarande var mycket låg 
(Tabell 1). Havreodlingen kunde delas in i två distrikt. Vithavre odlades huvudsakli-
gen i sydligaste och sydvästra Sverige samt i Värmland, Dalarna och Hälsingland, 
medan svarthavre odlades i sydöstra Sverige och i Mälarlandskapen. (Leino, 2011) 
 

                                                           
31 Under Gustav Vasas regeringstid bestod spannmålsodlingen i Västergötland av ca 70 % 
korn och 20 % råg. Resten uitgjordes av vete och havre. (Hjohlman, 1985) 
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Tabell 1. Den svenska åkerarealens användning 1870-1920 (Juhlin-Dannfelt, 1926) 

 1871-80 1911-20 
 % Tusen ha      % Tusen ha 
Höstvete 2,4 68,4 3,0 114,5 
Vårvete   0,4 15,7 
Höstråg 14,0 388,7 9,6 358,8 
Vårråg   0,4 15,5 
Korn 8,9 249,8 4,5 172,7 
Havre 22,7 632,2 20,2 756,5 
Blandsäd 3,1 85,8 5,6 212,9 
Trindsäd (ärter, åkerböna) 2,1 59,3 0,9 36,5 
Potatis 5,8 161,5 4,1 154,1 
Rotfrukter   3,0 113,6 
Grönfoder, vall 27,6 772,0 37,1 1.390,0 
Träda 14,5 406,0 8,8 329,0 

 
Den ökade odlingen av havre på inägorna innebar i sin tur att de delar som låg i 
träda blev allt viktigare som bete för kreaturen. Djuren betade också till långt in på 
hösten vilket försvårade sådd av den alltmer lönsamma höstsäden.  

Enligt en undersökning av kreatursskötseln i Skaraborgs slättbygder var antalet 
kor i stort sett detsamma 1748 som 1859. (Gadd, 1983) Under mellanperioden var 
antalet kor lägre med ett minimum under 1780-talet, då antalet djur var ungefär 90 
% av det som registrerades vid 1750-talets början. Som jämförelse kan noteras att 
antalet hästar under samma period ökade med drygt 15 % medan antalet svin mins-
kade till ca 65 %. En omfattande djurhållning i kombination med begränsad spann-
målsodling gjorde att Skaraborg fram till till mitten av 1700-talet var nettoimportör 
av spannmål. (Hjohlman, 1985) Under den följande perioden, fram till 1800-talets 
mitt, ändrades förhållandena och Skaraborg kom att bli Sveriges dominerande pro-
ducent av spannmål samtidigt som djurhållningen var fortsatt hög.  

 
Tabell 2. Kreaturens antal (tusental) i Sverige 1875-1920. (Juhlin-Dannfelt, 1926) 

 1875 1900 1920 
Hästar    459    533    728 
Nötboskap 2.186 2.583 2.736 
Varav kor 1.361 1.765 1.739 
Varav oxar    296    219      58 
Svin    415    806 1.011 
Kreatursenheter 2.856 3.376 3.590 

 
Under andra halvan av 1800-talet förbättrades boskapsskötseln genom bl.a. bättre 
utfodring, införsel av nya nötboskapsraser och bättre ladugårdsstandard. (Israelsson, 
2005) Fodersituationen förändrades genom att fodergrödor –  vall och rotfrukter – 
började odlas på åkrarna i stället för spannmål.  
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Tabell 3. Foderförbrukning i Sverige. (Juhlin-Dannfelt, 1926) 

 1876-80 1891-1900 1911-15 
FoderenheterA (miljoner) 3.727 4.975 7.157 
Kreatursenheter (tusen) 2.833 3.297 3.641 
Foderenhet/kreatursenhet 1.315 1.509 1.966 

A En foderenhet motsvarade 1 kg blandat kraftfoder. Från början bestod det  av 1/3 vardera sädesgröpe, 
kli och oljekakor men ändrades senare till 1/4 sädesgröpe och kli samt 2/4 oljekakor. När näringsinnehål-
let blev kartlagt fastställdes foderenheten till 1 kg normalkorn, 1,1 kg blandsäd eller rotfruktstorrsubstans 
och 1,2 kg havre som ansågs likvärd med 0,8 kg jordnöt- soja- eller bomullsfrökakor samt 0,9 kg solros- 
eller rapskakor. 

 
Arealen slåttervall på åker ökade med ca 100 % under slutet på 1800-talet samtidigt 
som andelen äng minskade till 1/3. Denna för djurhållningen positiva utveckling var 
dock ojämnt fördelad, bl.a. kunde kreatursägare med lite mark inte odla kraftfoder 
till kreaturen. De beskrivna förändringarna i åkerarealens användning, kreaturshåll-
ningen och foderstaten sammanfattas i tabellerna 1-3. 

De nämnda förändringarna av jordbruket innebar en ökad produktion av kött, 
mjölk och andra animalieprodukter. Ökad efterfrågan på bl.a. mjölk och förbättrad 
djurhållning medförde att antalet kor ökade med ca 50 % under perioden 1865-1911. 
Vid periodens slut uppgick antalet till ca 1,8 miljoner djur. Samtidigt som antalet 
ökade steg också den årliga avkastningen från ca 1.020 till 1.785 liter/ko. (Israelsson, 
2005) Exporten av animalieprodukter ökade under andra halvan av 1800-talet och 
dess värde översteg vid 1880-talets slut värdet av spannmålsexporten. (Israelsson, 
2005) Den svenska exporten av smör uppgick 1888 till 14.809 ton (varav ca 10.500 
ton till England) vilket motsvarade ett värde av  20,3 miljoner kr.  

Guldkrokens agrarhistoria 
Guldkrokens jordbruk har stark historisk koppling till jordbruket på östgötasidan av 
Vättern. I äldre tider utgjorde Hökensås en skiljelinje som separerade Guldkroken 
från Kåkindsslätten och övriga delar av centrala Västergötland. Som tidigare nämnts 
hade Alvastra och Vadstena kloster stora intressen i Guldkroksbyggden. Många av 
gårdarna i Guldkroken ägdes av de östgötska klostren och området har beskrivits 
som en utmark till dessa kloster. (Åhman, 1944)  

Guldkroken karakteriseras odlingshistoriskt av medeltida kolonisation på bl.a. ti-
digare allmänningsmark och kronojord. Kolonisationen skedde i stor utsträckning 
från Östergötland och Alvastra kloster. På Guldkroken fanns tidigt betydande inslag 
av frälse- och klosterjord vilket ofta innebar större jordbruk. (Bertilsson, & Hjohl-
man, 1992) Storgårdarna var huvudsakligen lokaliserade mot Vättern invid de 
många bäckar som förde vatten från Hökensås ner till sjön. På åsens sluttningar 
fanns torp och mindre ensamgårdar. (Wirén, årtal saknas) 

Kolonisationen avtog under Nya tiden, men nyodlingen fortsatte länge i samband 
med bl.a. hemmansklyvning. Sådan uppdelning av gårdar var dock, som en följd av 
ägarstrukturen, mindre vanlig på Guldkroken än på andra håll i Västergötland. Ko-
lonisationen minskade generellt i slutet av 1700-talet. Nyodlingen fortsatte emeller-
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tid – och intensifierades – under 1800-talet, bl.a. till följd av befolkningstillväxten. 
Nu var det framför allt ängs- och betesmark som överfördes till åkermark.  

Flera faktorer påverkade denna utveckling. Bland annat övergick Sverige vid 
1800-talets början från att vara en nettoimportör av spannmål till att bli exportör. 
Spannmålsimporten upphörde i stort sett under 1820-talet och ersattes av en bety-
dande spannmålsexport vilken huvudsakligen bestod av havre. (Gadd, 1983) En 
annan bidragande faktor var den tekniska utvecklingen, bl.a. började man redan 
under 1700-talet använda s.k. bill- eller krokharvar. Dessa kompletterade de existe-
rande slätharvarna. Av stor betydelse för den agrara utvecklingen var också införan-
det av modernare järnplogar.  

Åder (krok) var i äldre tider det traditionella redskapet vid markberedning. Vid 
plöjning med åder uppstod fåror med mellanliggande vallar av obearbetad mark. För 
att komma åt dessa obearbetade delar plöjdes åkern ytterligare en gång. Denna gång 
lades de nya fårorna tvärs över de tidigare fårorna.  

Vid 1700-talets slut började plogar med järndetaljer användas i Skaraborgs län 
för att under 1820-talet bli allt mer spridda. Från 1850-talet dominerade järnplo-
gen. (Gadd, 1983) Plogen var till skillnad från ådret utrustad med en vändskiva vil-
ket gjorde att jorden vid plöjning vändes. Om plogfårorna lades på lämpligt avstånd 
behövdes inte en andra plöjning. Plöjning med järnplog innebar därmed bl.a. en 
arbetsbesparing.  

Enligt Lindskogs (1812-1816) beskrivning av Skara stift användes vid sekelskif-
tet 1800 både plog och krok vid markberedning allt efter jordens beskaffenhet. Plo-
gar med vändskiva av järn finns dokumenterade i bouppteckningar från norra delar-
na av Kåkinds härad under 1820-talet. (Gadd, 1983) Från 1860-talet ersattes den 
ålderdomliga typen av järnplog av den modernare s.k. halvengelska plogen med två 
handtag vilket ledde till ytterligare effektivisering genom ändrad plöjteknik.  

Plöjning med plog, framförallt järnplog, innebar att jordens motstånd mot plogen 
minskade vilket i sin tur successivt ledde till minskat behov av dragare. En annan 
fördel vara att tunga lerjordar, som tidigare endast kunnat nyttjas för slåtter och bete, 
nu kunde odlas upp. 

Den ökade efterfrågan på spannmål under 1700-talet medförde att allt större åke-
rarealer togs i bruk. (Svenska Mejeriernas Riksförening, 1949) I vissa delar av Ska-
raborgs län ökade åkerarealen med mer än 150 % under 1700-talet. Ökningen av 
åkerarealen medförde att arealen ängs- och utmark minskade.  

Den massiva överföring av ängs- och betesmark till åkermark, som präglade pe-
rioden, ledde till en minskning av tillgänglig areal för kreatursbete och produktion 
av vinterfoder. Denna utveckling innebar försämrade förhållanden för kreaturshåll-
ningen vilket fick till följd att antalet kreatur minskade. Som helhet präglades peri-
oden 1600 till 1800 av minskad animalieproduktion och en ökad spannmålsprodukt-
ion. (Forssell, 1884) Denna utveckling var särskilt märkbar i Skaraborgs län.  
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Tabell 4. Utvecklingen av jordbruk och jordbruksproduktion i Kåkinds härad och Norra 
Fågelås socken mellan 1866 och 1908.A 

År 1866 1880 1908 
 N. 

Fågelås 
Kåkinds 
härad 

N. 
Fågelås 

Kåkinds 
härad 

N. 
Fågelås 

Kåkinds 
härad 

Mantal 38,332 344,8 38,8 343,5 38,9 344 
       
Brukningsenheter tunnland tunnland tunnland tunnland ha ha 
2 ha (4 tunnland) - 130 10 241 4 200 
2-20 ha 40 543 27 885 24 899 
20-100 ha 8 104 8 215 6 248 
>100 ha 1 23 2 26 1 24 
       
Markanvändning tunnland tunnland tunnland tunnland ha ha 
Träd-humle-
kålgård 

136 418 136 518 68 521 

Åker-odlad jord 3.011 26.705 3.360 41.332 2.055 27.252 
Naturlig äng 1.552 10.229 1.241 14.666 231 2.558 
Skog 6.291 40.683 6.253 50.580 3.060 23.855 
       
Kreatur (antal)       
Hästar >3 år 80 895 72 1.137 158 1.947 
Hästar <3år 7 100 7 178 40 525 
Oxar 309 2.975 306 3.328 250 1.825 
Tjurar 11 112 15 136 25 296 
Kor 599 5.735 600 7.370 900 10.606 
Ungdjur <2 år 194 2.319 220 2.443 350 3.845 
Får/lamm 912 6.744 450 6.636 200 3.657 
Getter - 13 - - 2 3 
Svin/grisar 263 2.044 210 1.885 600 4.277 
Bisamhällen - - - - 100 709 
Fjäderfän - - - 1.400 1.700 24.056 
A Källa: SCB, Bidrag till Sveriges officiella statistik N: Jordbruk och Boskapsskötsel 1866, 1880 och 
1908.  
 
Jordbruksnäringen utvecklades och moderniserades under 1800-talet inom hela 
skaraborgsregionen vilket framgår av Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsbe-
rättelser för Skaraborgs län (1856-1860). 
 

”Jordbruket och Boskapsskötseln, hvilka utgöra länets hufvudnäringar, 
äro stadda i oupphörligt framåtskridande och förkofran, i följd ej mindre 
af enskilda landtbrukares upplysta verksamhet och nitälskan, än äfven 
af åtgärder å statens sida, befordrande allmän upplysning, vetenskap-
lighet, säkerhet i spannmålshandeln och lättade kommunikationer. Vis-
serligen återstår ännu mycket för att bringa jordbruket och boskaps-
skötseln till den grad af fullkomning, att all jord inom länet, med bibe-
hållande eller förökande af sin växtkraft, lemnar all den af kastning, 
som under en fulländad kultur kan åvägabringas; men hågen att tillgo-
dogöra de rön och upptäckter, vetenskapen gifver vid handen, har 
vaknat till lif hos den tänkande delen af länets jordbrukande befolkning, 

                                                           
32 Av detta utgjorde Almnäs ca 23 mantal. 



 43 

och de praktiska resultaterna af deras verksamhet skola efter all an-
ledning inom en icke så aflägsen framtid öfvervinna den ihärdighet och 
envishet, hvarmed den stora mängden af mindre jordbrukare gerna 
fasthänger vid ärfda vanor och föråldrade methoder.”  

 
Utvecklingen inom jordbruk och kreatursskötsel i Kåkinds härad och Norra Fågelås 
socken under perioden 1866 till 1908 redovisas i Tabell 4. 

Almnäs agrarhistoria 
Under 1600-talets slut omfattade inägorna på Almnäs i stort sett det område som än i 
dag utgör huvuddelen av odlingsmarken. På ägorna fanns ett större antal gårdar och 
torp. Enligt en karta från 1680 var ägorna på dessa gårdar uppdelade i åkertegar samt 
ängs- och beteshagar (Bilaga 2). Enligt skatteunderlaget producerade Almnäs, lik-
som underlydande gårdar, ansenliga mängder smör vilket betyder att djurhållningen 
måste ha varit betydande.33 Förutom för smör skattade flertalet gårdar för produktion 
av lin och lärft. 34  

Till Almnäs egendom hörde också ett stort skogsskifte på Hökensås. År 1708 
fanns uppenbarligen inga bosättningar och inte heller slåtterängar på denna del av 
egendomen (Karta 10).   

Vid sekelskiftet 1800 verkar egendomen i stort sett ha brukats enligt samma prin-
ciper som under 1700-talet. Kartmaterialet från denna tid är dock sparsamt och tillå-
ter t.ex. inte beskrivning av en eventuell kolonisation på Hökensås. Klart är att delar 
av Hökensås koloniserades någon gång under 1800-talet. Ett betydande antal bosätt-
ningar finns registrerade på den ekonomiska kartan från 1877-1882 (Karta 11). Bo-
sättningar anlades bl.a. kring de dammar (Eriksson- Ramma-, Mellan-, Hålls- och 
Dicksondammarna) som konstruerades i Almnäsbäckens källflöden i avsikt att kon-
trollera vattenflödet till bl.a. Almnäs såg och kvarn (Karta 11). Samtliga bosättning-
ar inom Almnäs ägor, som finns upptagna på den häradsekonomiska kartan, är för-
tecknade i Tabell 5. Antalet personer som 1880 bodde vid dessa gårdar och torp 
redovisas i Tabell 6. 
 
  

                                                           
33 Till följd av den stora animalieproduktionen i Västergötland betalades skatt i smör. Som 
jämförelse kan nämnas att Uppland skattade i spannmål. (Hjolman, 1985) Under Gustav 
Vasas regeringstid omfattade kreatursbesättningen i Västergötland 10.000 hästar, 28.000 kor, 
38.000 får, 10.000 oxar, 25.000 ungdjur och 22.000 svin. Samtidigt uppgick antalet hushåll 
till ca. 7.000 eller ca 43.000 individer. Som jämförelse kan nämnas att hela Sveriges befolk-
ning vid denna tid uppgick till ca 800.000 personer. (Hjolman, 1985) 
34 Tät linneväv i tuskaft. (Nordisk familjebok, 1886)  
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Tabell 5. Gårdar, torp och backstugor på Almnäs ägor ca 1870. Förutom de uppräknade 
boställena fanns också skolhus och vid Almnäs statarbostäder. A 

Hemman och  
större torp 

Torp Backstugor Soldattorp 

Almhagen 
Almnäs 
Almö 
Bengtstorp 
Björstorp 
Boda 
Engatorp 
Grimseryd 
Islebo 
Isleryd Frälsegård 
Katebo 
Korsgården 
Krumpekullen 
Kärrabo 
Landtbyn 
Lidan 
Passebo 
Rosendala 
Sjöbolet 
Stenalmen 
Stenbacken 
Stutahemmet 
Trollebo 
Uddebo 
Wrångebäck 

Backen 
Beckbacken 
Brinkeberg 
Böja 
Carlskärr 
Gerås 
Granhult 
Hansatorp 
Hållsdammen 
Islebotorp 
Islerydstorp 
Jonsbo 
Katebotorp 
Korsgården, två torp 
Krumpekullatorp 
Krumpekullen 
Landtbyn, två torp 
Lerbacken 
Lilla Kärabo 
Markbacken 
Mosseberg 
Nybygget 
Rapperyd 
Rosenlund, två torp 
Sjöängen 
Stenalmen, två torp 
Stenbacken 
Stenslund 
Tittebo 
Trollebo, sex torp 
Trollebotorp 
Tuli 
Uddebacken 
Uddebotorp 
Wramgelstorp 
Wrångebäck, sex torp 

Almö 
Blåsås 
Grindstugan 
Hållsdammen, två backstugor 
Jonsbo, två backstugor 
Lilla Kärabo 
Mossen 
Månstorp, tre backstugor 
Pilabo 
Stenalmen 
Tittebo 
Uddebo 
Uddebobacken 

Blåsås 
Boda 
Brinkeberg 
Carlskärr 
Granhult 
Lerbacken 
Mosseberg 
Stenslund 
Tittebo 
Uddebotorp 
 
 
 

A Källa: Häradsekonomiska kartan. 
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Tabell 6. Antalet personer bosatta vid olika gårdar och torp under Almnäs.A 

  1880 1900   1880 1900   1880 1900 
Almnäs 75 194  Isleryd väster och 

 
9 12  Rosendalen 7 9 

Almö 6 65  Jonsbo 4 0  Rosenlund 20 0 
Almösoldattorp 11 11  Jonstorp 6 0  Sjöbol 7 0 
Almöbacken 2 0  Katebo 14 32  Sjöängen 10 0 
Almöhagen 9 0  Katebo soldattorp 1 0  Stenalmen 17 22 
Bengtstorp 9 0  Korsgården 26 19  Stenbacken 38 28 
Benktstorp/ 
Håkahem 

12 10  Krumpekullen 9 27  Stenbacken 
 

10 0 

Boda 8 9  Krumpekullstorp 5 0  Stenslund 9 0 
Backen 8 0  Kärrabo 11 11  Stutahem 5 4 
Björstorp 15 8  Landbyn nord o syd 85 65  Trollebo 61 59 
Brinkeberg 6 0  Lerbacken 6 0  Tiddebo 4 0 
Carlsberg 12 0  Lidan 13 19  Trollebotorp 3 0 
Fagerlid soldat-

 
15 6  Lilla Almö 17 0  Thule 1 0 

Granhult 7 0  Markbacken 20 0  Uddebo 9 32 
Grimseryd Sörg 8 12  Mosseberg 16 0  Uddebo stp 8 0 
Hållsdammen 15 63  Mossen 11 0  Uddebotorp 2 0 
Islebo 16 0  Nybygget 17 0  Uddebacken 4 0 
Islebo soldattorp 7 0  Passebotorp 4 8  Wrångebäck 38 48 
Islebotorp 4 0  Rapperyd 4 0  Ängatorp 11 5 
        Totalt 2667 2678 

A Källa: Historisk statistik. Folkräkning, Svensk arkivinformation, Riksarkivet. 
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Som tidigare antytts är förutsättningarna för jordbruket i Guldkroken mycket gynn-
samma med avseende på bl.a. markförhållanden, klimat och tillgång till vatten. Vi-
dare verkar dominansen av stora markägare ha medfört att bl.a. moderna bruk-
ningsmetoder och nya redskap tidigt kom att användas i jordbruket. Benägenheten 
att modernisera framgår av nedanstående beskrivning av jordbruket i Guldkroken. 
Beskrivningen saknar uppgift om tillkomstår men det kontextuella sammanhanget 
gör att dokumentet med stor sannolikhet kan dateras till tiden för sekelskiftet 1900.  

 

”De vackra skördarna, däribland vete, som växa i Guldkroken, ha 
lantmännen lärt sig att påpassligt inbärga. Jordbruksbefolkningen är i 
denna ort synnerligen vaken och med sin tid, tack vare de föredömen 
och erfarenheter, som utgått från herrgårdarna, där man i allmänhet ej 
dragit sig för dyrbara jordbruksförsök.  
Det primitiva jordbruket är längesedan försvunnet. Landets bästa plo-
gar, harvar, kultivatorer, gödselspridare, sånings- och skördemaskiner, 
varibland självbindare, ha länge använts. Motorplogar har dock också 
introducerats. Ångtröskor vore tidigt framme och för åtskilliga år sedan 
började ambulerande motortröskverk att redan på hösten ha undan-
gjort tröskningen även på de mindre gårdarna.” (Anon., årtal saknas) 

 
Foto 12. Dicksondammen. Utsikt från Hållsdammen. 

Enligt en karta över Almnäs skogsskifte upprättad 1917 fanns gårdarna och torpen 
på Hökensås kvar vid denna tidpunkt. Enligt kartan förekom vid denna tid en rad 
dikningsföretag på Hökensås. Det tycks dock inte ha varit fråga om att öka den od-
lingsbara arealen utan dikningen av myrmarkerna tycks ha syftat till att förbättra 
produktiviteten i skogen.   

Den första uppgiften om den totala areal som tillhörde Almnäs är från 1873, då 
egendomen värderades och såldes. Arealen uppgick då till ca 3.250 ha. Ca 25 år 
senare omfattade egendomen en areal av 3.500 ha, varav 1.250 ha åker, 250 ha äng, 
1.750 ha betes- och skogsmark samt 250 ha impediment. Sätesgården Almnäs med 
utgårdarna Almön, Islebo och Lidan omfattade tillsammans 750 ha ”mark under 
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egen plog” som försörjde 60 hästar, 425 nötkreatur och 300 svin. Vid arrendegården 
Wrångebäck fanns ytterligare ca 250 ha åkermark. (Anon., årtal saknas) Till Almnäs 
egendom räknades även ett 80-tal torp, varav ca hälften löd under sätesgården. 
Dessa torp beräknas årligen ha bidragit med ungefär 12.000 mans- och kvinnodags-
verken.  

Förhållandena var i stort sett oförändrade 1935. Den totala arealen hade minskat 
något (3.250 ha) vilket delvis berodde på avstyckning av ett antal mindre gårdar/torp 
under främst 1920-talet. Andelen skog hade ökat till ca 2.000 ha genom bl.a. skogs-
plantering, främst på de högre belägna delarna av Hökensås. Åkermarken omfattade 
totalt ca 1.000 ha som var ungefär likformigt fördelade mellan de fyra gårdarna  
Almnäs, Islebo, Almön och Wrångebäck. (Anon., 1935)  

Vid mitten av 1940-talet bestod kreatursbesättningen vid Almnäs av 45 hästar, ett 
okänt antal svin och ca 200 mjölkkor plus ungdjur och kalvar. Nötkreatursbesätt-
ningen utgjordes av SRB-djur av ”en urgammal stam som funnits på Almnäs genom 
alla tider och som korsats med förstklassiga tjurar.” (Sjöman, 1943) (se nedan.) 
Korna uppgavs vara ovanligt stora för sin ras vilket ansågs bero på att de ärvt egen-
skaper från nötboskap av korthornsrasen 35 som importerades till Almnäs under 
slutet av 1800-talet av Oscar Dickson. (Sjöman, 1943)  

1965 hade Almnäs 400 SRB-nöt och 400 Yorkshire-svin. (sign. Rondo, 1965) 36 
samt Sveriges största lösdriftsanläggning för kor och kvigor.37 Av besättningen var 
150 mjölkkor vilka mjölkades två gånger dagligen. Varje ko mjölkade i genomsnitt 
5.200 kg mjölk/laktation (motsvarande 214 kg smörfett). Mjölken levererades till 
Mjölkcentralens mejeri i Hjo. Vid denna tidpunkt hade man startat avelsförsök som 
bestod i att korsa den gamla SRB-stammen med låglandsboskap. Syftet var att få 
fram kraftigare köttdjur. 

Jordbruksmarken 
Åkermarken inom Almnäs egendom består huvudsakligen av moränlera. För att få 
god växt på dessa jordar krävs täckdikning, en åtgärd som fullt ut genomförts på 
Almnäs. Mindre styva jordar finns vid Almön och Islebo. (sign. Rondo, 1965) Även 
vid Wrångebäck finns något lättare jordar. På åkermarken odlades 1965 huvudsakli-
gen vete, korn, havre och raps med odlingsföljden raps, vete och korn.  

                                                           
35 Korthornsrasen (eng. shorthorn) anses vara världens äldsta ras av nötkreatur. Rasen uppstod 
i slutet på 1700-talet genom förädling av en lantras från grevskapen Northumberland, Dur-
ham, York och Holderness i England. Denna lantras härstammade bl.a. från skotsk höglands-
boskap samt från holländsk och tysk låglandsboskap. (Svensk Uppslagsbok, 1955) Rasen gav 
goda mjölkdjur som också hade lätt att växa till sig i storlek och ge goda slaktvikter.  Den 
anses därför vara den första moderna köttrasen. Köttet beskrivs som mörkt och grovt.  Rasen 
kallas också Yorkshire- eller Teeswaterras. (Nordisk Familjebok, 1911) En ursprunglig 
Yorkshire-ras av korthornstyp fanns redan etablerad i Holderness, ett distrikt i Yorkshire, 
under 1600-talet.  
36 Almnäs var en av Sveriges äldsta avelsstationer för svin. 
37 Lösdrift sedan 1964. 
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Markanvändning på Almnäs 
Den tidiga markanvändningen på Almnäs kan följas via det äldre kartmaterialet. Den 
första kartan över de inägor som hörde till gården Almnäs daterar sig till 1680 (Bi-
laga 2). Vid denna tid fanns ett antal större och mindre gårdar, torp samt inhysestu-
gor på godsets ägor. Kartan ger förmodligen inte korrekt information om antalet 
gårdar vid dessa boställen. Som exempel kan nämnas att Isleryd, som i kartmateri-
alet är utsatt som en gård, i början av 1700-talet bestod av fyra gårdar, Skattegården, 
Löjtnantsbostället samt Öster- och Västergården. De två senare låg på Almnäs ägor.  

Vid Isleryd och vid Almö, utmed Erlandstorps- och Almnäsbäckarna, fanns i bör-
jan av 1700-talet ett antal skvaltkvarnar.38 Dessa kvarnar tillhörde gårdarna längs 
bäcken. De flesta gårdarna tycks ha haft en enda kvarn men för Stenalme finns två 
kvarnar omnämnda i samma kartmaterial.  

Av kartmaterialet från perioden 1680-1707 framgår gärdesindelningen på inä-
gorna. Enligt Jansson (1998) finns inget absolut samband mellan gärdessystem och 
trädessystem. I området kring Vänern finns dock en hög grad av korrelation mellan 
gärdes- och trädessystemen, speciellt för områden med tvågärdessystem och vartan-
natårsträda samt tregärdesystem och tredjedels träda. Detta innebär att kartmateri-
alets gärdesindelning ger en god uppfattning om det sädessystem som tillämpades på 
de aktuella ägorna. 

 
Tabell 7. Markanvändningen på Almnäs 1870-2008 (hektar).A 

 1870 1935 1956 2008 

Åker 1.250 1.000 1.164 ca 1.000B 

Tomt och trädgård        48  

Naturlig äng för bete    250       78  

Skog och betesmark 1.750    

Skogsmark  2.000 1.800 ca 2.000 

Övrig mark     250C    250    134  

Totalt 3.500 3.250 3.224 Ca 3.000D 

A Källa: Arkivet, Almnäs Bruk AB. B Varav ca 400 ha vall. C Impediment. D Till detta kommer den areal 
som sedan invigningen av golfbanan 1965 arrenderas av Hökensås golfklubb. 
 
Janssons undersökning omfattade också odlingssystemet på ett antal storgårdar, bl.a. 
Almnäs herrgård. Odlingssystemet var här tregärdessystem med åkertegarna inde-
lade i tre större gärden. Till detta kom ett antal inhägnade s.k. ängshagar.  

En genomgång av gärdessystemen, så som de avbildas på kartorna från 1680, 
1686 och 1707, visar att även merparten av de övriga gårdarna på Almnäs ägor hade 
ett tregärdessystem. Några av gårdarna verkar dock ha tillämpat ett tvågärdessystem 
(Landbyn, Sjöbolet, Korsgården, Lida och Stora Almetorp). 

                                                           
38 En enklare typ av vattendriven kvarn med ett horisontellt placerat vattenhjul som var direkt 
kopplat till den horisontellt liggande kvarnstenen. Skvaltkvarnar användes för småskalig lokal 
mjölproduktion. Kvarntypen är mycket gammal. I Sverige är den känd sedan medeltiden. 
Denna typ av kvarn var i bruk in på 1900-talet. 
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Motsvarande jämförelse kan göras med hjälp av kartmaterialet från 1800- och 
1900-talen, även om underlagsmaterialet, framför allt från 1800-talet, visar stora 
luckor. Tabell 7 visar markanvändniningen på Almnäs under de senaste 130 åren. 

Sätesgården Almnäs 
Vid sätesgården bedrevs under 16-1700-talet jordbruk enligt treskiftesssytemet. 
Kartbilderna från 1680 och 1707 visar åkertegar indelade i tre åkergärden. Dessutom 
fanns ett antal ängs- och betesgärden.  

Odlingssystemet ändrades i början av 1800-talet och en tidig övergång från sä-
desbruk till cirkulationsbruk finns dokumenterad i Kåkinds härad genom tidigare 
forskning. (Gadd, 1983) Detta tycks också ha gällt sätesgården Almnäs. Lindskog 
(1812-1816)  omtalar att de 4 ½ mantal, ca 240 tunnland, öppen åkerjord, som till-
hörde sätesgården i början av 1800-talet, var indelade i sju gärden till cirkulation. 
Denna uppgift kan också beläggas med hjälp av kartmaterialet från 1837. Denna 
karta visar att jordbruket vid gården ställts om till ett modernare markutnyttjande. 
Omställningen från sädesbruk till cirkulationsbruk skedde tidigare på sätesgårdens 
skiften än på många andra ställen. Så tycks t.ex. ägorna vid Wrångebäck vid denna 
tid fortfarande ha brukats efter det äldre systemet.  
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Karta 12. (Föregående sida) Almnäs 1707. Markanvändning och beskrivning av gärdenas 
odlings- och markförhållanden. 1: Björstorps äng. Tuvig något stenig vall mycket beväxt med 
al och något gran. 2: Stagg-, starr- och måsvall med gran och gamla ekar. 3: Tuvig mark ”med 
mycket björk och al bevuxen varigenom gräsväxten avtager och betet föröds”. 4: Stagg- och 
måsvall med björk och gran. 5: Höglänt sandmark med ung al, gran och björkskog beväxt. 
Mycket med svedjande förödder. God betesmark. 6: Sank kärr- och dymark med gran och ek. 
7: Almnäs äng. Tuvig vall något stenig med al och något gran beväxt. 8: Oduglig mark med al 
och en beväxt. 9: Sank äng och vall med al, gran och björk mycket beväxt. Till hygge på 
somliga ställen tjänlig. 10: Tuvig mås- och staggvall med al, gran och björk. 11: Mås- och 
staggvall med al och en. 12: Kärr- och måsvall med al. 13: Betesmark. Mås- och starrvall med 
viss granskog. 14: Stora trösslan. Kohage dels beväxt kärr dels höglänt starrvall med al och 
granskog. Somliga ställen ”afrögder genom swediande”. 15: Lilla trösslan. Gärdesvall, skierr, 
mås- och hårdvall med ung alskog. 16: Mager måsvall. 
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De stora godsen var i allmänhet föregångare när det gällde att ställa om jordbruket 
från skiftesbruk till cirkulations- och växelbruk. Enligt Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvandens femårsrapport för Skaraborgs län 1861-1865 blev växelbruk, med sex till 
åtta skiften, allt vanligare under denna period bland allmogen, även om tredings- och 
fjärdingsbruk fortfarande förekom bland småbrukarna.  

Samtidigt med introduktionen av cirkulationsbruket togs en större del av den till-
gängliga jordbruksmarken i anspråk till åker. År 1837 bestod inägorna av 40 % åker 
och ca 48 % utgjordes av slåtterängar och ängshagar. Resten var dikesrenar, buskar i 
gärden, hustomter m.m. (Karta över Almnäs 1837). I början av 1800-talet fanns vid 
sätesgården 130 nötkreatur, 12 hästar och 120 får. Dessutom fanns husbehovskvarn, 
husbehovskniphammare,39 tegelbruk och skog av alla slag. (Lindskog, 1812-1816) 

Vid 1900-talets början uppvisar jordbruksmarken i huvudsak samma arrange-
mang som i dag (Bilaga 3). Den mest betydande skillnaden är att vissa åkermarker 
planterats med skog. Detta är framförallt märkbart på sluttningen av Hökensås.  

Till Almnäs hörde också ett stort skogsområde beläget på Hökensås. Området 
finns inte med på kartan över inägorna från 1680 men finns upptaget på en skiftes-
karta från 1708 (Karta 10). Marken var bevuxen med skog och rik på myrar. Delar 
av marken ansågs lämplig som odlingsmark efter svedjande, medan skogen inom 
andra delar skulle fredas mot svedjande. Enligt kartan fanns vid början av 1700-talet 
inga bosättningar inom denna del av Almnäs egendom. Detta förhållande ändrades 
och vid slutet av 1800-talet hade ett flertal torp m.m. etablerats i området. Vid dessa 
bosättningar fanns inägor med åker- och ängsmark (Karta 11). 

Wrångebäck 
Vid Wrångebäck fanns vid slutet av 1600-talet tre stora åkergärden samt ett antal 
ängshagar.40 I den norra delen fanns hård mager till någorlunda god måsvall 41 be-
vuxen med ek och björk. Delar av den mark som gränsade mot Vättern var bevuxen 
med al och enbuskar (enligt kartan var detta ett område med jämmerlig skog). De 
västra delarna av inägorna höll hård måsvall som till stora delar ansågs ge god växt 
och bete.  

Området var enligt kartan från 1736 (Karta 13) indelat i tre beteshagar (varav en 
finns med på kartan från 1680) samt ett antal ängshagar av varierande storlek. De 
goda markförhållandena gjorde att marken levererade gott gräsbete. Ängar och hagar 
hade ett trädskikt som i norr huvudsakligen bestod av björk. I den södra delen ersat-
tes björken av al. Den södra delen av inägorna beskrevs som sydländsk hårdvall med 
ek. 

Under början av 1800-talet hade inägorna i stort sett samma utseende som under 
1700-talets början (Karta 14). Indelningen av åkerarealen på kartan från 1736 fanns 
kvar 1820. 

                                                           
39 Kniphammare är en vattendriven hammare som hamrar ut och formar glödgat smidesjärn. 
40 Historiskt skiljer man på skogs- och ängshagar. De första tillhörde utmarken medan den 
senare kategorin var del av inägorna. Enligt Vestbö-Franzen (2006) kan det ha förekommit ett 
ängshagarnas trädessystem med slåtter och efterbete ena året och enbart bete nästa år.  
41 Förmodligen avses mosse dvs. fuktig mark. 
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Karta 13. Wrångebäck 1736. Indelningen i tre åkergärden är tydlig. 

Åkerarealen hade ökat men ökningen var relativt liten. Vid Wrångebäck tycks man 
således ha övergått till cirkulationsodling och en modernare markanvändning något 
senare än vid sätesgården Almnäs. Den senare omläggningen av jordbruket vid 
Wrångebäck kan ha orsakats av att den tidigare nämnda uppdelningen i två gårdar, 
Nohlgården och Södergården, kvarstod fram till mitten av 1800-talet. 

Den Häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet visar att markanvänd-
ningen drastiskt förändrats sedan 1820. Skiftena var nu rätlinjigt indelade och större 
delen av marken användes som åker. Denna indelning syns också på kartmaterialet 
från 1915 (Karta 15). På denna karta finns fortfarande den norra ängshagen kvar 
men nu kallades den odlingsmark, hårdvall. Ängsmark fanns i stort sett endast ut-
med bäcken som utgjorde gräns mellan Wrångebäcks och Almnäs skifteslag. Samti-
digt som åkermarken ökade försvann också huvudparten av det trädskikt som tidi-
gare präglat ängs- och betesmarkerna. 

 



 54 

 
 
Karta 14. Wrångebäck 1820. Indelningen i tre åkergärden syns fortfarande. 
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Karta 15. Wrångebäck m.fl. skiften 1915. 1: Wrångebäck. 2: Boda. 
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Islebo 
Inägorna var vid slutet av 1600-talet indelade i tre åkergärden samt ängshagar (Karta 
16). I söder mot Wrångebäck fanns enligt 1707 års karta dels tuvig mark med ljung, 
dels måsvall. Marken var bevuxen med enbuskar och några granar. I väster fanns 
tuvig mås-, stagg- och hårdvall, i sin södra del bevuxen med al och ek och i den 
norra med gran och björk. Mellan dessa områden bestod trädskiktet huvudsakligen 
av gran och en. I den norra delen av inägorna, mot Almnäs, dominerade stenig och 
tuvig måsvall med gran och enbuskar. Mot Vättern bestod inägorna huvudsakligen 
av mager sandmark med enstaka björkar. Här fanns ingen gräsvall utan marken var 
helt täckt med ljung. 

Rosendalen 
Inägorna var vid början av 1700-talet indelade i tre åkergärden och en ängshage. 
Den senare hade ett trädskikt av al, ek och björk. Markskiktet utgjordes av stagg- 
och måsvall. Den norra delen var bevuxen med ljung och enbuskar. 

 

  
   Karta 16. Islebo 1680.  Karta 17. Sjöbolet och Kappkjärr 1680. 

Sjöbolet 
Enligt kartan från 1707 var gärdena fördelade i en västlig och en östlig del (Karta 
17). Den östliga delen bestod av tre åkergärden som var belägna invid Vättern. Mar-
ken utanför åkertegarna utgjordes till större delen av sand som medförde mager eller 
oduglig ”landmark” bevuxen med en. Den västra delen var indelad i olika ängsgär-
den. Här var marken mager och markskiktet bestod huvudsakligen av tuvig stagg- 
och måsvall bevuxen med gran och en med inslag av al.  
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Isleryd 
Vid Isleryd låg den huvudsakliga åkermarken i södra delen av inägorna, dvs. mot 
Isleryds frälsegård som låg vid gränsen till Almnäs ägor (Karta 18). Det sydöstra 
hörnet av inägorna utgjordes av stenig måsvall med enstaka enar. Mot väster fanns 
ett område som vid början av 1700-talet klassades som oduglig ängsmark bestående 
av sand. Mot nordväst var marken stenig eller mycket stenig och bevuxen med ung 
alskog. Betesmarken var stenig och sank samt bevuxen med gran och en. I nordväst 
fanns ängsmark bestående av starr-, stagg- och måsvall bevuxen med al och några 
enar. Vid bäcken som bildade gräns i söder låg ett antal kvarnar. 

Katebo 
De Katebo tillhöriga inägorna var 1707 indelade i tre åkergärden och tre ängshagar, 
varav en finns med på kartan från 1680 (Karta 19). Mestadels klassades marken som 
starr- och måsvall som till delar var tuvig. Den nordvästra ängsmarken var stenig 
och ”förgången”. Österut från denna del fanns ett område som ansågs odugligt men 
”något till bete duglig”. De östra delarna av inägorna ansågs utgöra god starr- och 
måsvall. Trädskiktet bestod huvudsakligen av al, i norr med inslag av ek och i öster 
med inslag av gran. 

1897 fanns fortfarande spåren kvar av den gamla indelningen i åkergärden och 
hagar. Inägornas storlek var i stort sett oförändrad och hagarna fanns i huvudsak 
kvar. Åkern fyllde nu större delen av åkergärdena. Tegarna var rätvinkligt anlagda 
och drevs enligt cirkulationsprincipen med träda-höstsäd-vall-vall-havre m.m.-
rotfrukter-havre (Karta 20). 
 

 
                               Karta 18. Isleryd 1680. 
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                       Karta 19. Katebo och Trollebo 1680. 

 
                               Karta 20. Katebo med cirkulationsodling 1897. 

Stenalme 
Även här bestod inägorna av tre åkergärden (Karta 21). Till detta kom tre större 
betes- och ängsmarker. Dessa utgjordes i sydöst dels av tuvig hårdvall, dels av ma-
ger vall som delvis var bevuxen med gran, björk och al. Den i väster belägna betes-
marken bestod 1707 av tuvig hårdvall med al och något en. 

Korsgården 
Inägorna utgjordes vid början av 1700-talet huvudsakligen av mås- och staggvall 
som i vissa delar var stenig. Trädskiktet dominerades av al med inslag av en och 
enstaka granar. På kartan från 1707 finns mellan Korsgården och Lidan ett gärde. 
Mot Korsgården var detta en betesmark som bedömdes mager och tuvig. Vid bäcken 
som utgjorde gräns mot Stenalme låg ett antal kvarnar. 
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Lidan 
Enligt kartan från 1707 var marken indelad i tre åkergärden samt två större ängs- 
och betesmarker. Denna gärdesindelning avviker från den som visas på kartan från 
1680. Betesmarken utgjordes huvudsakligen av mås-, stagg- och hårdvall. Trädskik-
tet dominerades av al och en med inslag av hassel. Vissa delar var bevuxna med 
”skön björke”. Åkergärdena utgjordes av hård- och måsvall till delar bevuxna med al 
och gamla ekar. Dessutom fanns inslag av en. Delar av markerna ansågs magra. I 
nordväst låg ytterligare en ängshage med mås-, stagg- och hårdvall. Denna var del-
vis bevuxen med al och björk. 
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Karta 21. Krumpekullen, Trållebo, Stora och Lilla Almö, Store Almetorp (tvågärdessystem), Stenalmen, Korsgården, Ängatorp, Stenbacken och Uddebo 
1680.  
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Jordbruket under 1900-talet 
Under slutet av 1800-talet effektiviserades jordbruket och en större del av den flacka 
marken utmed Vättern togs i anspråk för odling. Hag- och ängsmarken minskade 
samtidigt som åkerarealen ökade. I början av 1900-talet hade markanvändningen i 
allt väsentligt ställts om till den som än i dag är förhärskande. Den huvudsakliga 
skillnaden är att skogsplantering skett på vissa åkerskiften huvudsakligen längs med 
den nedre delen av Hökensås. ”Trädgränsen” har med andra flyttats nedåt mot slätt-
bygden.  

Under 1900-talet dominerades odlingen av spannmål och oljeväxter. Årsprodukt-
ionen uppgick 1965 till 2.000 ton. Rapsen såldes till oljefabriken i Karlshamn och 
kornet till Pripp-bryggerierna i Göteborg. Fördelningen mellan olika grödor avvek 
något från riksgenomsnittet. Vid Almnäs odlades mer vete och oljeväxter samt 
mindre råg och havre än i riket som helhet. 

Under hela seklet användes en betydande del av arealen för odling av foder till 
Almnäs hästar, svin och nötkreatur. Före 1960 odlades stora volymer foderrotfrukter 
(Foto 14). Detta upphörde i början av 1960-talet. Även odlingen av foderärter upp-
hörde under 1960-talet för att återupptas på 2000-talet vid omställningen till ekolo-
gisk drift. En stor del av åkerarealen användes till odling av vall. 

 
              Foto 13. Höstplöjning (Almnäs arkiv). 

 
Vid mitten av 1920-talet började Almnäs odla utsäde. (Sjöman, 1943) Egendo-

men kom därmed att tillhöra en exklusiv skara gårdar som producerade kontrollerat 
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utsäde (se vidare sid. 61). Bland annat producerades utsädespotatis av sorterna Mag-
num bonum, Early puritan och Bintje. Produktionen uppgick årligen till 25-30 ton. 
Spannmål odlades också för utsädesproduktion. Här dominerade vete, korn och 
havre. Den årliga produktionen uppgick under 1960-talets början till 500-700 ton. 
(sign. Rondo, 1965) 

Almnäs producerade också utsäde till kålrötter, rödklöver (Foto 15) och timotej. 

 
                       Foto 14. Rofruktsthackning (Almnäs arkiv). 

 
                      Foto 15. Fröklöver på torkning (Almnäs arkiv). 
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                     Foto 16. Vändning av hö med traktor (Almnäs arkiv). 

Jordbruket på 2000-talet 42 
Almnäs Bruk har i dag 1.000 ha åkermark varav odlingen på merparten, 800 ha, är 
direkt kopplad till djurhållningen. Av den odlade marken är 400 ha vall och resten 
används för odling av spannmål, ärtor och raps. Verksamheten är uppdelad i sepa-
rata resultatdivisioner för jordbruk, skog, djur/mjölk och mejeri. Djur/mjölksektorn 
köper sitt foder från jordbrukssektorn. För proteintillskott och gröngödsling odlas 
åkerbönor och ärtor eller raps. Åkerbönor trivs bättre än ärtor och raps på styva 
lerjordar och har dessutom mindre benägenhet för sjukdomar. Ärtor och raps trivs 
dock bättre än åkerbönor på fastighetens sandjordar. Ca 200 ha av spannmålsarealen 
används för odling av brödsäd, bl. a. spelt (dinkel) och råg. Dessa produkter 
säljs/exporteras som kravodlad brödsäd. 

Verksamheten är sedan år 2000 ekologisk och godkänd enligt kraven för Krav-
märkning. Avkastningsnivån motsvarar den på en konventionell gård med samma 
typ av jordbruk, dvs. animalieproduktion, vall och växtodling.43 Under 2008 gav 
åkrarna ca 5 ton per ha.  Av korn producerades mer än 5 ton rensad och torkad per 
ha. 

Tabell 8 visar användningen av jordbruksarealen på Almnäs från mitten av 1900-
talet fram till 2008. 
 

                                                           
42 Baserat på fältbesök och intervjuer 2009 och 2010. 
43 Intervju med verksamhetschefen Anders Larsson 2009. 
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Tabell 8. Växtodling (ha) vid Almnäs 1949-2006.A 

 1949 1954 1956 1960 1969 2010 

Höstvete 48,5 78,6 124,7 96,8 133,0 47,6 

Vårvete 8 22,3 61 0 0 142,4 

Råg 6,3 39,6 0 25 0 0 

Korn 41 69,4 76 78 279,9 17,1 

Havre 36 44,8 174,8 165,8 139,2 85,3 

Blandsäd 89,5 36,3 6 0 0 0 

Kokärter/Foderärter, vicker 5 10,9 15 13 0 99,1 

Potatis 12,75 17 20,5 16,5 5,6 0 

Foderrotfrukter 21,75 9 8 0,5 0 0 

Vall till hö och ensilage 163 140 210,9 164,9 118,2 320,2 

Vall till grönfoder/avbetning 5 7,5 0 0 0 93,9 

Vall till fröskörd/Fröplantage 13 4 0 0 0 28,4 

Permanent betesvall på åker 80 71,3 1,5 98,5 54,0 48,7 

Oljeväxter 103,8 141,4  91 105,3 23,0 

Andra växtslag/Åkerböna 4,5 0 22 0 0 46,7 

Helträda 74,5 14,7  24 74,8  

Summa 712,6 717 720,4 774 910 960 
       A Källa: Arkivet, Almnäs Bruk AB. 
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En utmaning med ekologiskt jordbruk jämfört med konventionellt är att tidpunkten 
för sådd och ogräsbekämpning med harv måste beräknas mer exakt för att uppnå 
maximal avkastning. Med de stora arealer som brukas på Almnäs erbjuder detta en 
extra svårighet. I konventionellt jordbruk kan man ofta rätta till olika problem i 
efterhand genom gödsling och besprutning. 

En annan utmaning är kopplingen mellan det ekologiska jordbruket och djurhåll-
ningens krav på näringsriktigt foder. En svårighet har varit att få upp proteinhalten i 
det spannmål som odlas. 

För att uppnå bästa resultat i den ekologiska odlingen används en sjuårig växt-
följd bestående av treårig vall, höstraps, vårspannmål, åkerbönor och vårspannmål 
med insådd av vall. Gödsling sker på andraårsvallen efter första skörden. I undan-
tagsfall gödslas förstaårsvallen. Gödsling sker också på höstsådd spannmål för att få 
igång växten.  

Gröngödsling förekommer inte, främst därför att det är ekonomiskt olönsamt och 
att markerna successivt utarmas.44 För en långsiktig uthållighet i det ekologiska 
jordbruket behövs djur för gödselproduktion. Gödslingen vid Almnäs utgörs av 
naturgödsel, fast och flytande, från den egna ladugården samt hönsgödsel från före-
taget ”Fågelås sprättägg”. Årligen sprids ca 600-700 ton hönsgödsel. Detta skapar en 
del problem för växtnäringsbalansen.  Hönsgödsel är mycket rikt på fosfat vilket gör 
att gödselgivorna måste bli små. Därmed tillförs för lite kväve. Ett annat problem 
med gödslingen är gårdens storlek. I och med att djurhanteringen är centraliserad till 
ladugården vid Sjöbolet blir det stora köravstånd för att få ut gödsel till alla delar av 
markerna så att dessa kan ingå i den ekologiska växtföljden. Vägnätet på Almnäs 
egendom omfattar ca 7 mil, vilket ger en viss uppfattning om transportavstånden. 
(Bjurström, 1959) Stora köravstånd innebär höga transportkostnader och större ut-
släpp av växthusgaser.  

Ekologisk odling anses generellt kräva mycket extra körtid och därmed högre 
förbrukning av diesel. På Almnäs utgör körtiden ca 3,5 timmar per ha vilket är lite 
för en gård med djur och stora områden med vall. Att bara odla spannmål på kon-
ventionellt sätt skulle inte kräva mer än 1 timmes körtid per ha.45 

Under den tid som Almnäs bedrivit ekologiskt jordbruk har skördarna successivt 
blivit bättre och bättre. Detta tillskrivs bättre kvalitet på utsädet. När gården ställdes 
om till ekologisk odling fanns endast utsäde framtaget för konventionell odling. 
Under senare år har det börjat komma utsäde som är bättre anpassat för ekologisk 
odling. Vid Almnäs används delvis egenproducerat och rensat utsäde.  

Markkartering av 400 ha åkermark har genomförts under de senaste åren (Tabell 
9). Enligt planerna skall ca 200 ha karteras varje år vilket betyder att hela åkerarea-
len karteras i en femårs-cykel. Karteringen ligger till grund för gödslingen. Gödsling 
och dränering är viktiga faktorer för att öka avkastningen och hantera ogräset.  

 

                                                           
44 Intervju med verksamhetschefen Anders Larsson 2009. 
45 Vid en intervju med Thomas Berglund 2010 diskuterar han möjligheten att byta till 
biobränsle huvudsakligen producerad med gårdens stora gödselmängder som utgångsmaterial. 
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Tabell 9. Markkartering 1991-2008 (ej nödvändigtvis samma provytor).A 

År pH  P-Al P-Hcl K-Al K-Hcl Mg-Al Ca-Al Cu-Hcl 

Mull  
vikt-
volym 

 variation medel         

1991 5,8-6,5 6,1 3,6-9,1 15-76 6,5-45,6 35-193   3,7-18,5  

1993 5,6-7,0 6,6 4,2-12,3 44-60 6,7-29,9 37-251 2,1-27  5,0-23  

1995 6,0-6,9 6,6 4,0-12,1 47-76 8,7-36,9 48-251 3,9-25,6  5,9-22  

1997 6,1-6,7 6,4 5,0-11,5 42-68 7,9-28 87-286 5,7-23,9  6,4-25,5  

1999 6,5-6,7 6,4 3,9-11 47-76 7,8-35 46-213 1,0-23,0  7,0-21,0  

2001 6,0-7,7 6,5 4,0-27,0 37-100 4,3-40 48-281 5,6-32 74-300 3,3-21 2,0-5,2 

2008 5,6-6,4 6,2 1,5-9,0 39-93 3,7-20 49-180 1,2-9,4 32-170 4,0-15 1,9-7,3 
P-Al = lättillgänglig fosfor,  P-Hcl = förrådsfosfor, K-Al = lättillgängligt kalium, K-Hcl = förrådskalium, Mg-Al = lättillgängligt Magnesium,  
Ca-Al = lättillgängligt kalcium, Cu-Hcl = förrådskoppar. 
 
A Källa: Arkivet, Almnäs Bruk AB. 
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Jordarna består huvudsak av styva lerjordar, men inom Almnäs förekommer också 
sandjordar. Lerjordarna är känsliga och beroende av frost för att ge bra skördar. De 
måste plöjas och därefter frysa för att deras avkastningsförmåga skall kunna tas till 
vara fullt ut.  

Mullhalten i jorden har ökat något efter omställningen till ekologisk drift, men 
ökningen är inte av den omfattning som ofta framhålls som en positiv följd av eko-
logisk odling. Detta anses bero på att Almnäs sedan lång tid tillbaka, dvs. långt in-
nan jordbruket började bedrivas ekologiskt, har använt stora arealer för vallodling 

Resultatet av markkarteringen visar att jordarna är svagt sura. Att förrådet av fos-
for, kalium och koppar inte ändrats efter omställningen till ekologisk drift är för-
modligen rimligt, då det snarare borde vara ett mått på det ”stabila” markinnehållet 
och kanske är representativt för områdets geokemi i allmänhet. Lättillgänglig fosfor 
har minskat något. Lättillgängligt kalium och magnesium har minskat betydligt, men 
kvoten K/Mg är i stort sett densamma. För kalcium och mullhalten finns inga jämfö-
relsedata. 

Företrädare för Almnäs har framhållit betydelsen av Guldkrokens gynnsamma 
klimat. Det är i viss mån ett kustklimat med något senare vårar och varmare höstar. 
Klimatet ger få skadedjur, t.ex. ytterst få rapsbaggar. Den växtföljd som tillämpas 
ger väldigt friska grödor med exempelvis lite svamp i vete och korn.  
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Kreatur 

I detta avsnitt görs en genomgång av kreaturshållningen på Almnäs 
med tonvikt på nötboskapen, framför allt aveln och mjölkproduktion-
en. Dessutom ges en kort översikt över mejeriverksamheten på Alm-
näs och den underlydande gården Wrångebäck.46 Beskrivning kom-
pletteras med en kortfattad genomgång av mejerinäringens utveckling 
i Sverige under perioden 1870-1920. 
 
Avsnittet inleds med en kortfattad översikt över de svenska nötbo-
skapsstammarnas och mjölkproduktionens utveckling under de sen-
aste 150 åren. Det avslutas med en genomgång av övrig kreaturshåll-
ning på Almnäs.  

 
Vid Almnäs har bedrivits kreatursskötsel och avel under många år. Redan vid slutet 
av 1600-talet beskattades Almnäs och underliggande gårdar för smörproduktion 
vilket betyder att det måste ha funnits en betydande nötkretursbesättning på egen-
domen redan vid denna tid. I vilken utsträckning övriga djurslag då förekom på 
gårdarna är inte känt.  

Före motoriseringen av jordbruket var hästar och oxar de vanligaste dragdjuren.  
Oxar dominerade under 1800-talet och först vid 1900-talets början hade hästen blivit 
lika vanlig som dragdjur. 

Kor och mjölkproduktion 

De svenska nötboskapsrasernas utveckling 
En av de tidigaste kända beskrivningarna av svensk nötboskap återfinns i Upplands-
lagen från 1296. Här beskrivs boskapen som småväxt, kullig, vit eller vitgrå med 
svarta fläckar. (Sandbärg, 1901) En större typ av behornad rödgul boskap fördes 
tidigt in i landet, förmodligen österifrån. Denna ras spred sig successivt och blev så 
småningom uppblandad med utländska raser. Den rödgula rasen fanns länge kvar i 
de småländska skogarna och på Gotland.  

Under Gustav Vasas regering vidtogs åtgärder för att förbättra boskapsaveln ge-
nom import av holländsk boskap till kungsgårdarna.47 Sådan boskap fanns också 
bland de djur som Karl IX lät ställa upp vid Strömsholms slott i början av 1600-

                                                           
46 För en utförlig redogörelse för mejeriverksamheten vid Almnäs och Wrångebäck se Ryt-
könen (2011). 
47 Gripsholms kungsgård höll en besättning på 645 nötkreatur. 
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talet.48 49 Intresset för avelsarbete avtog dock under 1600-talet och ett systematiskt 
avelsarbete kom inte igång förrän under 1800-talet, även om enskilda försök gjordes 
att förbättra de svenska nötkreturens egenskaper genom import av dansk och hol-
ländsk boskap. Även engelsk nötboskap importerades i enstaka fall. Så importerade 
t.ex. Jonas Alströmer 1743 engelsk boskap till sin gård Höjentorp i Västergötland. 
(Sandbärg, 1901) 

Importen av holländsk nötboskap medförde att det holländska inslaget i stor ut-
sträckning kom att prägla den genetiska uppsättningen hos den svenska nötboskapen 
långt in på 1800-talet. Det holländska inflytandet avspeglas också i det svenska 
språket med dess äldre beteckningar för ladugårdsskötare (holländare) och ladugård 
med besättning av mjölkkor (holländeri). (Juhlin-Dannfelt, 1923) 

De i Sverige förekommande koraserna var alltså redan under medeltiden starkt 
influerade av från kontinentala Europa, främst Danmark och Holland, importerad 
boskap. Holländsk och dansk nötboskap fördes kontinuerligt in i landet och så sent 
som under 1800-talets första hälft dominerade nötboskap av holländskt och danskt 
(Holsteinskt) ursprung importen. Denna import ersattes under 1800-talet successivt 
av import av nötboskap från Ostfriesland i nordvästra Tyskland.  

Under 1830-talet höjdes röster för en förbättring av produktiviteten hos svenska 
nötkretursbesättningar genom avel, bättre utfodring och byggandet av ladugårdar. 
Dessa ansträngningar sammanfattades i den femårsrapport som Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvanden i Skaraborgs län lämnade för åren 1856-1860 på följande sätt: 
 

”Ladugården står väl ännu icke på alla ställen i det förhållande till 
landthushållningen i sin helhet, som för den sistnämndas inrättande på 
fullt rationelt sätt vore önskvärdt, men de större jordägarne, hvilka dels 
börjat inse, att ett mindre antal kreatur väl födde lemna rikare afkast-
ning till afsalu på samma gång, som spillningen efter dem utgör ett 
vida värdefullare gödningsämne, än efter kreatur som erhålla magrare 
kost eller endast lifnäras, dels ock funnit, att utan tillräcklig ladugård 
jorden så småningom utmagras och skänker svaga skördar, hafva fö-
regått med exemplet att minska kreaturens antal, på samma gång som 
de utvidgat odlingen af foderväxter och rotfrukter.” 

 
En pådrivande kraft i detta arbete var Alexis Norling, som under 1830-talet återkom 
till Sverige från en vistelse i England, där han bl.a. fått bevittna resultatet av en för-
bättrad husdjursskötsel. För att öka mjölkproduktionen ansågs det nödvändigt att 
öka kornas storlek.50 Detta skulle åstadkommas genom inkorsning av särskilt läm-
pade utländska raser. År 1844 vidtog staten de första åtgärderna för att stimulera 
nötkretursaveln genom att anslå 105.000 kr till inköp av avelsdjur. Dessa skulle 
placeras vid speciella stamholländerier. Åtta stamhjordar om 20 kor och två tjurar 
inköptes. Fyra stamholländerier med skotsk Ayreshireboskap inrättades i Malmöhus, 
Skaraborgs, Örebro och Uppsala län. Två stamholländerier inrättades för engelska 

                                                           
48 Denna boskap anses ha utgjort grunden till den senare så berömda Strömsholmsrasen, en 
s.k. herrgårdsras. 
49 Korna var fortfarande små, ca 150 kg, och gav ca 600 liter mjölk per år. 
50 Under andra halvan av 1800-talet förekom också en hel del upplysningsverksamhet bl.a. 
genom diverse föredrag. Ett exempel var Engströms (1878) föredrag om om foderstaternas 
betydelse,  urval av lämpliga avelsdjur samt uppfödning av påläggskalvar och mjölkkor.  
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Pembrokesbesättningar i Blekinge och Kronobergs län. Ett stamholländeri vardera 
för tyska Voigtländer- och Algauerbesättningar uppställdes i Södermanland respek-
tive Medelpad. Ytterligare ett stamholländeri med engelska Korthornsdjur sattes 
1864 upp vid Alnarp.  

Med undantag för Ayreshirerasen visade sig de importerade djuren dåligt anpas-
sade till svenska förhållanden. Ayreshiredjuren angreps dock i hög grad av tuberku-
los, varför stamholländerierna (med undantag av det vid Alnarp) upphörde 1871 och 
avelsbesättningarna såldes. (Sandbärg, 1901) Avelsarbetet fortsatte i privat regi och 
stimulerades av hushållningssällskapens system för premiering av avelstjurar. 

Utanför stamholländerierna förekom också från och med mitten av 1800-talet en 
betydande import av nötboskap av Korthorns- och Ayreshireraserna.51 De första 
djuren av dessa raser importerades 1847 respektive 1830. (Falk, 2002) Även viss 
import av djur av långhornsrasen förekom under 1800-talet. Hushållningssällskapen 
bidrog till förbättringen av nötkretursstammen genom inköp av avelsdjur från Eng-
land. Hushållningssällskapet i Skaraborgs län köpte således in tjurar av Ayrshire- 
och Durhamsras i ”tjenstbar ålder” till fyra ”i olika delar af länet bosatte jordägare, 
med skyldighet att [---] bereda kringboende rättighet att emot en ringa afgift få till 
betäckning begagna tjurarne.” (Kungl. Maj:ts Befallningshavanden i Skaraborgs 
femårsrapport, 1856-1860) Dessa djur användes således huvudsakligen till förädling 
av allmogens boskap. Syftet var att avla fram nötkretur som var bättre anpassade till 
naturförhållandena i de norra och mellersta delarna av Sverige än de djur som var 
allmänt förekommande.52  

Införseln av nötboskap upphörde i stort sett runt sekelskiftet 1900. Rädslan för att 
föra in och sprida sjukdomar, främst mul- och klövsjuka, i samband med importen 
var det dominerande skälet till att den minskade.  

Genom det avelsarbete som ägde rum vid de större lantegendomarna fanns på 
1800-talet ett flertal nötkretursuppsättningar kollektivt kallade herrgårdsraser. Ur-
sprunget till dessa raser var i de flesta fall röd boskap. Herrgårdsraserna åtnjöt stort 
anseende fram till 1800-talets andra hälft, då man i större utsträckning började med 
renavel av de olika raserna.  

Det systematiska avelsarbetet under 1800-talets andra hälft ledde fram till etable-
randet av de koraser som kom att dominera svenska nötkretursbesättningar under 
större delen av 1900-talet. Från de huvudsakligen holländskt/holsteinskt influerade 
djurbesättningarna avlades i södra Sverige den koras fram som sedan 1893 stambok-
förs som Svensk låglandsboskap (SLB). Därmed konkurrerades de tidigare röd- och 
gråskäckiga allmogekorna ut.  (Juhlin-Dannfelt, 1926) Näsbyholm var det främsta 
avelscentrat för SLB-djur.  SLB-rasen är i dag starkt påverkad av import från ameri-
kanska och kanadensiska Holstein-populationer. Detta har fått till följd att rasen 
ändrat egenskaper och i dag är en utpräglad mjölkras. Avel har bedrivits med myck-
et få djur och trots att Holsteinkorna i dag är världens vanligaste utgör de en gene-
tiskt mycket begränsad grupp vilket anses vara orsaken till bl.a. den minskade frukt-
samheten. (Falk, 2002) 

                                                           
51 Till Skaraborg importerades Ayreshireboskap av bl.a. kapten Sigge Flach på Prinshaga och 
löjtnant Willhelm Hansen på Gammalstorp. (Hammar, 1952) 
52 En av de Ayreshiretjurar som flitigt användes i avelsarbetet var Munkebergstjuren Stanley 
N:r 229. Tjuren hade premierats i Göteborg med statens hederspris. (Settergren, 1902)  
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Den skotska Ayrshirerasen var en småvuxen och spinkig, svart- eller röd-brokig 
ras med högt uppåtriktade horn. Mot slutet av 1780-talet blev den föremål för plan-
mässig renavel och vann tidigt anseende som mjölkboskap. (Juhlin-Dannfelt, 1925) 
De till Sverige importerade Ayrshire-djuren var av den rödbrokiga varianten. Dju-
rens ringa storlek gjorde att de inte lämpade sig till slakt eller göddjur. De hade 
också relativt outvecklade juver varför de i många fall visade sig underlägsna 
svenska lantraser i mjölkningsförmåga. Därför ansågs en vidare avel nödvändig. 
Avelsarbetet skedde enligt två olika linjer.  

Genom avel med framförallt djur av korthornsrasen förbättrades Ayrshirerasens 
storlek och mjölkningsförmåga. Lantbruksmötet i Göteborg 1891 visade tydligt 
dessa djurs överlägsenhet. Speciellt uppmärksammades djuren från Stjernsund, både 
från egendomen i Närke och den i Dalarna. Man insåg att en renavel till Ayrshire 
skulle innebära en tillbakagång varför det i slutet av 1800-talet bildades en avelsför-
ening för Röd svensk boskap (RSB). (Juhlin-Dannfelt, 1926) Inom mjölkprodukt-
ionen spelade under 1920-talet RSB-rasen en viktig roll. Rasen fick dock en bety-
dande konkurrens från svenska Ayrshirekor (AF).  
 
Tabell 10. Ökningen i nötkreaturens mjölkproduktion 1871-1923. (Juhlin-Dannfelt, 1926) 

Period Mjölkproduktion/ko 
(kg) 

1871-80 1.200 
1901-05 1.800 
1911-13 2.100 
1923 2.300 

 
Genom den 1899 bildade svenska Ayrshireföreningen avlades en svensk Ayrshireras 
fram hos vilken de ”negativa” dragen hos den skotska rasen försvunnit. På 1920-
talet hade skillnaderna mellan den svenska ayrshirerasen och RSB-rasen i stort sett 
utplånats. Båda raserna utgjorde korsningar mellan skotsk Ayreshire-, Korthorn- och 
lokala herrgårds- eller lantraser. Den huvudsakliga  skillnaden var inslaget av Kort-
horn.  En sammanslagning av raserna förordades. (Juhlin-Dannfelt, 1926) År 1927 
hade RSB- och AF-raserna avlats samman till den ras som blivit känd som Svensk 
rödbrokig boskap (SRB).53   

Den ”renrasiga” SRB-kon bestod av ungefär lika delar Ayreshire och Korthorn 
med ett litet inslag (ca 7 %) av lant-/herrgårdsras. (Falk, 2002) Dagens SRB-ko har 
ett betydligt högre inslag av Ayreshire (ca 64 %), främst genom avel med tjurar av 
finsk Ayreshireras. Inslaget av Norskt rött fä (NRF) har också ökats. (Gustafsson & 
Westman, 2000) I dag utgör SRB, Finsk Ayreshire och NRF de dominerande popu-
lationerna av Ayreshirekor. 

Inom svensk mjölkproduktion dominerade SRB-rasen fram till 1999. (Gustafsson 
& Westman, 2000) År 2001 var SRB och SLB i stort sett lika vanliga med en total 
andel av mjölkdjuren på 94,6%. (Jordbruksverket, 2003)  

Tabellerna 10 och 11 visar effekten av avelsarbetet och förbättringarna i fodersta-
ten på mjölkproduktionen under perioden 1870 - 2008. 

                                                           
53 En detaljerad beskrivning av de svenska nötkretursraserna ges i boken ”Svenska lantraser”. 
(Hallander, 1989). 
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Tabell 11.  Årlig mjölkproduktion samt fett- och proteinhalt i mjölk från våra två vanligaste 
mjölkdjursraser under perioden 1955 till 2008. (Svensk mjölk, 2009) 

År SRB  SLB 
 Mjölk 

Kg 
Fett 
% 

Protein 
% 

 Mjölk 
Kg 

Fett 
% 

Protein 
% 

1955 3.860 4,06   4.541 3,85  
1960 4.279 4,10   5.019 3,96  
1970 5.059 4,03 3,34  5.571 3,87 3,31 
1980 5.854 4,20 3,40  6.175 3,98 3,37 
1990 6.994 4,35 3,46  7.295 4,13 3,40 
2000 8,209 4,24 3,41  8.963 3,96 3,28 
2008 8.730 4,30 3,49  9.648 4,01 3,32 

 

Nötkretursbesättningarna på Almnäs 54 
I början av 1900-talet fanns inom Almnäs egendom tre nötkretursbesättningar regi-
strerade hos Guldkrokens kontrollförening (Tabell 12). Två av dessa fanns vid Alm-
näs och var placerade i ladugårdarna vid Almnäs och utgården Islebo. Den tredje 
besättningen fanns vid arrendegården Wrångebäck. Besättningarna bestod under 
denna period huvudsakligen av Ayreshire- och Korthornsraserna.  Den största djur-
besättningen fanns vid ladugården i Almnäs. 

Förutom dessa djurbesättningar fanns nötboskapsbesättningar med mindre antal 
djur vid flera av de torp som hörde till Almnäs. Arkivet ger dock ingen information 
om antal eller härkomst. En studie av djurbesättningarnas storlek hos olika ägarkate-
gorier i Uppland vid slutet av 1800-talet visar att besättningarna till drygt 65 % best-
od av en till två kor och till knappt 20 % av tre till fyra kor. (Israelsson, 2005) Tor-
pare, soldattorpen inräknade, hantverkare, arbetskarlar, daglönare och backstugusit-
tare hade i genomsnitt en till två kor, medan hemmansbrukare och arrendatorer i 
genomsnitt hade fem kor. Man kan anta att förhållandena var likartade i Skaraborgs 
län och på Almnäs. 

Intressant är att notera att den relativt stora utgården Almön vid 1900-talets bör-
jan inte hade någon vid kontrollföreningen registrerad nötkretursbesättning. År 1943 
fanns utgården upptagen bland de stora ladugårdar som drevs av Almnäs. De övriga 
gårdarna med stora ladugårdar var Islebo och Almnäs. (Sjöman, 1943) Tillsammans 
höll dessa ladugårdar 200 mjölkkor plus ungdjur och avelstjurar. Nötkretursbesätt-
ningarna utgjordes vid denna tid enbart av SRB-djur av en urgammal stam ”som 
funnits på Almnäs genom alla tider och som korsats med förstklassiga tjurar.” (Sjö-
man, 1943) Korna uppgavs vara ovanligt stora för sin ras. I maj månad 1943 produ-
cerade mjölkkorna i genomsnitt ca 11 liter mjölk per dag och ko. 

                                                           
54 Baserat på fältbesök och intervjuer juni 2009. 
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Tabell 12. Nötkreturbesättningar på Almnäs, Islebo och Wrångebäck vid 1900-talets början.A 

Besättning År Ras Antal kor 
(medeltal) 

Mjölk 
(kg) 

Fett 
(%) 

Almnäs 1902-03 Ayrshire & Korthorn 151,7 2.554 3,55 
Islebo  Ayrshire & Korthorn 50,8 2.452 3,49 
Wrångebäck  Ayrshire  89,7 2.732 3,22 
      
Almnäs 1903-04 Ayrshire & Korthorn 140 2.891 3,57 
Islebo  Ayrshire & Korthorn 50,8 2.604 3,42 
Wrångebäck  Blandat 74,6 2.722 3,56 
      
Almnäs 1908-09 Ayrshire & Korthorn 123,2 2.337 3,54 
Islebo  Ayrshire & Korthorn 45,5 3.382 3,42 
Wrångebäck  Ayrshire & Ostfrisisk 88,8 2.822 3,36 
      
Almnäs 1910-11 Ayrshire & Korthorn 113,5 2.625 3,59 
Islebo  Ayrshire & Korthorn 51,7 3.439 3,43 
Wrångebäck  Ayrshire & Ostfrisisk 105,1 2.846 3,31 
      
Almnäs 1913-14 Ayrshire & Korthorn 116,7 2.672 3,51 
Islebo  Ayrshire & Korthorn 58,1 3.016 3,42 
Wrångebäck  Blandat lågland 105 2.887 3,28 
A Källa: Arkivet, Almnäs Bruk AB. 
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Avelsarbetet vid Almnäs 1880-1980 
Genom arkivmaterialet kan nötboskapsaveln vid Almnäs härledas till 1880-talets 
början. Några uppgifter om den då existerande nötkretursstammens härkomst har 
inte gått att hitta i arkiven. Besättningen bestod förmodligen av någon lokal herr-
gårdsras. Det är för närvarande oklart om Almnäs likt många större gods hade avlat 
fram sin egen herrgårdsstam(ras) eller om djuren kom från någon annan herrgårds-
stam, t.ex. den i Västergötland vid denna tid vanligt förekommande Walaholmsra-
sen.   

Av avelsdokumentationen kan utläsas att avelsarbetet under perioden 1880-1890 
dominerades av tjurar av rasen Ayrshire. (Tabell 13) Dessutom förekom inom avels-
arbetet ett större antal tjurar av Yorkshireras, dvs. korthornsboskap, liksom enstaka 
tjurar av holländskt ursprung och av rasen Aberdeen-Angus. Angus-djuren var en av 
de förnämsta köttraserna. Syftet med detta avelsarbete bör därmed ha varit att öka 
slaktvärdet på boskapen. 

Under perioden 1890-1900 ökade andelen Korthorns- och Aberdeen-Angustjurar 
i avelsarbetet samtidigt som andelen Ayrshiretjurar minskade. Även ett större antal 
Ayrshire/Korthorns tjurar användes i avelsarbetet. Däremot finns inga uppgifter om 
att holländsk låglandsboskap förekom under denna period. 
 

Tabell 13. Rasfördelning mellan de avelstjurar som användes i avelsarbetet vid Almnäs gård 
1880-1929. Under perioden 1930 till 1940 var samtliga avelstjurar av SRB-typ.A 

Ras Tjurarnas födelseår 
 1880-1889 1890-

1899 
1900-
1909 

1910-
1919 

1920-1929 

Aberdeen-Angus 1 4 2   
Ayrshire 9 5 9 2  
½ Ayrshire   1   
¾ Ayrshire  1    
Aberdeen-Angus x 
Ayrshire 

 1    

Yorkshire 3 9 6   
½ Yorkshire  1    
¾ Yorkshire   1   
Ayrshire x Yorkshire  3 5   
Holländsk 1     
RSB   1 7 9 
SRB     6 
Ayrshire x RSB    2  
Ayrshire x SRB    1  
Okänd 1  1   
A Källa: Arkivet, Almnäs Bruk AB. 

 
Under följande tioårsperiod dominerade fortfarande renrasiga tjurar av Ayrshire- och 
Korthornraserna samt blandningen Ayrshire/Korthorn i avelsarbetet. Under perioden 
användes också ett antal tjurar av icke specificerad ras i aveln. Under denna period 
introducerades också den första tjuren av RSB-stammen i avelsarbetet. 
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RSB-rasen kom att dominera avelsarbetet på Almnäs under de två följande årt-
iondena. Samtidigt försvann de sista Ayrshiretjurarna ur aveln under den senare 
delen av perioden. Inga Korthornstjurar korsades in i besättningen under denna pe-
riod. 

Från slutet av 1920-talet fram till 1940 var samtliga avelstjurar av SRB-typ. Vid 
början av 1930-talet gjordes stora ansträngningar att få nötkretursbesättningen reakt-
ionsfri.55 Ungdjuren flyttades då till ladugården vid Almö. (Sjöman, 1943) Samtidigt 
byggdes ladugårdarna om och moderniserades. För avelsarbetet köptes avelstjurar av 
SRB-stam in från Nynäs, Eds, Såtenäs och Kyrkeby. 1938 hade men uppnått målet. 
Därmed började man också föda upp egna avelstjurar.  

Under 1960-talet korsades djur av SLB-rasen in i nötkretursbesättningen på 
Almnäs. Resultatet av aveln var djur som användes både för kött- och mjölkprodukt-
ion.  I början av 1980-talet infördes transatlantiska svart-vita Holsteintjurar i avels-
arbetet. Syftet bör ha varit att öka mjölkproduktionen. Nötboskapsstammen utgörs i 
dag av Holsteindjur med betydande inblandning av SRB. Vissa renrasiga djur av 
typen SRB och rödkulla verkar också finnas i besättningen. 

Mjölkproduktion 
Under 1900-talet har mjölkproduktionen per ko ökad dramatiskt. Vid mitten av 
1940-talet var avkastningen per ko 2.150 liter mjölk/år. Vid mitten av 1960-talet 
hade årsproduktionen ökat till 5.200 kg/ko. Dagens Almnäskor producerar i genom-
snitt 8.437 kg mjölk per ko och år.56 

Fettinnehåll och -sammansättning 
Mjölkfettet utgörs till mer än 95 % av triglycerider.57 Resten består av fosfolipider 58 
och kolesterol. Ungefär hälften av fettsyrorna bildas genom nysyntes i juvret, medan 
resten kommer från fodret. (Spörndly et al., 1999) De fettsyror som bildas i juvret 
har kortare kolkedjor (≤ 16 kolatomer), medan de fettsyror som tillförs via fodret har 
längre kolkedjor (vanligen mättade och enkelomättade fettsyror med 18 kolatomer). 
(Palmquist & Mattos, 1978) I svensk mjölk har andelen mättade fettsyror minskat 
något efter 1996 medan andelen enkelomättade fettsyror ökat. 

Fettsyrasammansättningen påverkas av en rad faktorer, bl.a. foderstaten, korasen 
och laktationsperioden. Den är dessutom i hög grad individuell och variationen mel-
lan individer av samma ras är vanligen större än variationen mellan raserna. (Parodi, 
1972, 1974; Senft & Klobasa, 1970) 

Då hälften av mjölkfettet kommer från fodret påverkas sammansättningen hos 
fettsyrorna i hög grad av proportionerna mellan olika fettsyror i fodret. (Hermansen, 
1995) Förhållandet mellan grovfoder och kraftfoder, typen av grovfoder samt fodrets 
fetthalt inverkar på mjölkens fetthalt. Vid utfodring med fettrikt foder sker en 
minskning av nysyntesen i juvret vilket leder till en minskning av mjölkens innehåll 
av fettsyror med korta kolkedjor. (Grummer, 1991) Foderstater med havre ger lägre 

                                                           
55 Fri från TBC. 
56 Intervju med Thomas Berglund 2011. 
57 Estrar av fettsyror och glycerol 
58 Fosfatesterar bestående av glycerol, fettsyror och fosfat (fosforsyra). 
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fetthalt än sådana med korn. (Martin & Thomas, 1988) De ger också mjölk med 
lägre andel korta fettsyror vilket tyder på att havrens fetthalt påverkar nysyntesen av 
fett. (Sutton, 1989)  

Grönfodrets sammansättning (ensilage och bete) påverkar också fetthalten. 
Svenska Holsteinkor producerar mjölk med lägre fetthalt, om de utfodras med ensi-
lage av engelskt vitklöver, än om fodret består av rajgräs eller rödklöver.59 (Bertils-
son & Murphy, 2003)  

Även mjölkkornas ras påverkar fetthalten (jfr Tabell 11). Däremot tyder en rela-
tivt enkel studie från 1970-talet på att fettsammansättningarna i mjölk från SRB- och 
SLB-raserna är relativt lika. (Roos, 1971) Senare studier har visat att Holsteinkor 
producerar mjölk med lägre andel av fettsyror med korta kolkedjor än t.ex. Jer-
seykor 60 samtidigt som mjölken innehåller högre halt längre fettsyror. (Palmquist & 
Beaulieu, 1992) 

Proteininnehåll och -sammansättning 
Mjölkens proteinhalt är av avgörande för mjölkens användbarhet till bl.a. osttill-
verkning. Dessutom påverkar proteinhalten konsistensen hos fermenterade mjölk-
produkter. I det senare fallet är det de denaturerade vassleproteinernas förmåga att 
binda vatten som avgör konsistensen. Vid ystning är det mjölkens kaseininnehåll 
samt sammansättningen av olika kaseiner som är avgörande. Proteinhalten hänger 
också samman med mjölkens halt av kalcium. (Pettersson et al., 2001) Lägre prote-
inhalt ger av allt att döma också sänkt kalciumhalt vilket i sin tur påverkar mjölkens 
egenskaper vid bl.a. ystning.  

I Europa har mjölkens proteinhalt ökat under senare år. Detta beror dock på en 
ökning av halten vassleprotein medan kaseinhalten minskar. (Lindmark-Månsson et 
al. 2003) En nyligen publicerad undersökning av den svenska mjölken visar att ka-
seinhalten har ökat något sedan början av 2000-talet. Andelen kasein i relation till 
det totala proteininnehållet är oförändrad. (Lindmark-Månsson, 2011) 

Mjölkens innehåll av protein verkar vara mindre känslig för olika omvärldsfak-
torer än dess fettinnehåll och fettsammansättning, även om slutsatsen är osäker be-
roende på färre detaljstudier. I en svensk studie konstaterades att proteinhalten i 
mjölk från Holsteinkor påverkas av foderstaten. Utfodring med rajgräsensilage ger 
högre proteinhalt än utfodring med ensilage av röd- eller vitklöver. (Bertilsson & 
Murphy, 2003) 

Protein- och fettinnehåll i mjölk från Almnäs 
Mjölk från Almnäs har lägre fett- och proteinhalt än både riksgenomsnittet och ge-
nomsnittet för den region där egendomen är belägen (Tabell 14). För närvarande 
finns inga uppgifter om fördelningen mellan fettsyror med långa och korta kolkedjor 
eller innehållet av enkel- eller fleromättade fettsyror.  

                                                           
59 Skillnaden försvann vid omräkning till ECM ”Energy Corrected Milk”. ECM motsvarar 
mjölk med ett specifikt energiinnehåll. Mjölk med olika sammansättning och kvalitet kan 
räknas om till ECM-mjölk. 
60 Ingen jämförelse finns mellan Holstein- och SRB-kor. 
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Tabell 14. Mjölkanalyser.  

Region Protein Lipider Mjölkproduktion 

 Total 
g/100g mjölk 

Kassein 
g/100g mjölk 

Totalt 
g/100g mjölk 

Fria fettsyror 
Ekv./liter 

Kg/ko och år 

Västra Sverige A 3,32 2,49    

Östra Sverige 3,42 2,62    

Södra Sverige   4,18 0,53  

Norra Sverige   4,58 0,69  

Medel 1970 3,33 2,61 4,03  4.060 

Medel 1996 3,3761 2,56 4,34 0,60 7.112 

Medel 2001 3,28     

Medel 2004 B 3,40 2,61 4,16  8.994 

Medel 2008 B 3,40  4,15  9.162 C 

Almnäs 1936 D   3,35   

Almnäs 2010 E 3,0  3,8  8.437 F 

A Uppgifterna kommer, där inget annat anges, från Lindmark-Månsson et al. (2003). B Uppgifter från Svensk mjölk. C Minskning 
från 9.214 kg/ko under 2007. D Uppgifter ur Almnäs arkiv. E Enligt uppgifter från Almnäs. F Motsvarar 8.890 ECM. 

 

                                                           
61 Holländsk mjölk har högst proteinhalt i EU med 3,48 g/100g mjölk och mjölk från Grekland och Spanien lägst proteinhalt (3,07 respektive 3,08 g/100g 
mjölk) 
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Figur1. Genomsnittlig halt av fett och protein i mjölk under perioden 1991-1999. (Pettersson 
et al., 2001) 

Almnäs mjölkkor har i dag en blandad genetisk bakgrund men inslaget av SLB och 
transatlantisk Holsteinboskap är betydande. Fetthalten är även med hänsyn till den 
stora andelen låglandsboskap oväntat låg (jfr Tabell 11). Den ligger också lägre än 
medeltalet för den mjölk som levereras till Skånemejerier (Figur 1). Fetthalten har 
ökat sedan 1936, men en jämförelse är svår att göra då besättningen vid denna tid-
punkt utgjordes av SRB-rasen som av tradition producerar mjölk med högre fett- 
och proteinhalt än SLB-rasen. En jämförelse med riksgenomsnittet för åren 1930 
och 1940 visar att fetthalten i mjölken från Almnäs även under denna period var 0,3-
0,4 procentenheter lägre. (Jämför Tabellerna 14 och 15) 

 
Tabell 15. Genomsnittligt antal kg mjölk per ko samt mjölkens fett- och proteinhalt under 
perioden 1900 – 2008 för landet som helhet. (Svensk mjölk, 2009)  

År Mjölk 
Kg 

Fett 
% 

 Protein 
% 

1900 2.857 3,20   
1910 2.828 3,43   
1920 2.929 3,47   
1930 3.486 3,68   
1940 3.458 3,78   
1950 4.011 3,91   
1960 4.398 4,09   
1970 5.111 4,13   
1975 5.467 4,04  3,37 
1980 5.916 4,14  3,41 
1990 7.067 4,27  3,44 
2000 8.537 4,11  3,35 
2008 9.162 4,15  3,40 
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Fetthalten i mjölken från Almnäs påverkas av foderstaten och uppvisar därför viss 
säsongsvariation (Tabell17). Den är som lägst under sommarens betessäsong och 
ökar sedan under vinterhalvåret när fodersituationen ändras.  Någon motsvarande 
säsongsvariation kan inte ses i materialet från mitten av 1930-talet. 

I början av 1900-talet utfodrades korna med oljekakor (solros, bomullsfrö, jord-
nötter och raps), annat kraftfoder som gröpe, kli och gluten samt annat foder som 
rotfrukter, grönfoder, drank och mäsk.  Under 1903-1904 bestod utfodringen på 
Almnäs av totalt 310.000 foderenheter 62 (varav halm 40.000, hö 62.000, bete 
65.000, grönfoder 115.000, rotfrukter 32.000, kraftfoder 64.000 och oljekakor 
35.000 foderenheter). Under 2010/2011 utgjordes den dagliga foderstaten vintertid 
av 39 kg ensilage, 1 kg halm, 1,8 kg koncentrat eller rapskaka, 3 kg trindsäd (ärta, 
böna eller raps) samt 6 kg kross.63 Under sommaren byts hälften av grovfodret ut 
mot bete. Utfodringen anpassas till nötboskapens ålder och aktuella mjölkprodukt-
ion. 

Någon säsongsvariation i mjölkens fetthalt, motsvarande den i mjölken från 
Almnäs, kan inte ses i de vetenskapliga undersökningar som gjorts. I en undersök-
ning av den svenska mejerimjölkens sammansättning 1996 fann man ingen signifi-
kant variation i fetthalten under året. Däremot noterades skillnader i fettsyrasam-
mansättningen, t.ex. var andelen korta fettsyror lägst i september. (Lindmark Måns-
son, 1999) 

Mjölken från Almnäs håller en lägre proteinhalt än vad som är vanligt förekom-
mande hos mjölk från såväl SLB- som SRB-kor (Tabell 11). Inga uppgifter finns om 
fördelningen mellan kasein och vassleprotein. Till skillnad från fetthalten är protein-
halten nästan konstant över en årscykel (Tabell 16). Inga uppgifter om proteinhalten 
finns i arkivmaterialet från den första halvan av 1900-talet. Fetthalten var då avgö-
rande för prissättningen på den mjölk, som levererades till mejerierna, varför ingen 
regelbunden analys av proteininnehållet tycks ha gjorts. 

                                                           
62 ”Foderenheten, sådan den [--] formulerats, framför allt af N. Hansson, betecknar numera 
näringsvärdet hos 1 kg. normalt korn eller 1,1 kg. torrsubstans i foderrotfrukter [---] foderbe-
hofvet för djurens kroppsunderhåll [---] [beräknas till] 1 foderenhet för 150 kg. lefvande vikt och 
för kornas mjölkalstring till 1 foderenhet för 3 liter mjölk. [---] Foderenheten har blifvit det i de 
skandinaviska länderna allmänt använda uttrycket ej blott för fodermedlens bruksvärde i förhål-
lande till hvarandra och vid olika produktionsriktningar, utan äfven för djurens näringsbehof.” 
(Nordisk familjebok 1923) 
63 Baserat på uppgifter från Almnäs. 
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Tabell 16. Säsongsvariationen i Almnäs-mjölkens fett- och proteinhalt under mitten av 1930-talet och under 2005-06A B 

År Månad Fett (%)  År Månad Fett (%) Protein (%)   
  Medel Min Max   Medel Medel Min Max Medel Min Max 
1935 Aug 3,3 2,9 4,3  2005 Aug 3,4 3,6 3,1 3,1 3,1 3,0 
 Sept 3,5 2,7 4,2   Sept 3,6 3,7 3,3 3,2 3,2 3,1 
 Okt 3,4 2,9 4,2   Okt 3,8 4,0 3,7 3,1 3,2 3,1 
 Nov 3,4 2,8 4,0   Nov 3,9 4,0 3,8 3,1 3,2 3,1 
 Dec 3,3 2,9 3,9   Dec 3,9 4,0 3,8 3,1 3,2 3,1 
1936 Jan 3,3 2,9 4,0  2006 Jan 3,8 4,0 3,8 3,1 3,1 3,0 
 Feb 3,3 2,6 4,0   Feb 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 
 Mars 3,4 2,9 4,0   Mars 4,0 4,0 3,9 3,0 3,1 3,0 
 April 3,3 2,7 4,2   April 3,9 4,1 3,7 3,0 3,1 3,0 
 Maj 3,4 2,6 4,3   Maj 3,9 4,1 3,6 3,1 3,1 3,0 
 Juni 3,5 2,7 4,0   Juni 3,4 3,6 2,6 3,0 3,1 3,0 
 Juli 3,5 2,7 4,3   Juli 2,9 3,5 1,7 3,0 3,1 3,0 

A Den första cykeln är slumpmässigt vald ur mjölkstatistiken under den period då den klassiska Wrångebäcksosten tillverkades vid Alm-
näs mejeri. Den andra årscykeln visar säsongsvariationen efter det att jordbruket ställts om till ekologisk, Kravmärkt, mjölk. Denna cykel 
får representera den mjölk som utgör råvaran till dagens Wrångebäcksost. 
B Källa: Arkivet Almnäs Bruk AB. 
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Foto 17. Ungdjur på bete väster om ladugården.  Foto 18. Mjölkkor på väg från bete till ladugården. 

  

Foto 19. Mjölkkor på bete. Foto 20. Odling av åkerbönor vid Wrångebäck.  
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För att kunna visa på möjliga orsaker till den låga fett- och proteinhalten i mjölken 
från Almnäs behövs bl.a. analyser av mjölksammansättningen och dess relation till 
olika foderregimer, främst vinter- och sommarfoderstaterna. Dessutom skulle det 
egenproducerade fodret behöva analyseras för att det skall vara möjligt att avgöra 
om dess näringsinnehåll och innehåll av mineral påverkar mjölkens sammansättning. 
Till detta skulle behöva läggas en vattenanalys. Vattnet vid ladugården vid Sjöbolet 
kommer i dag från en djupborrad brunn. Detta vatten har analyserats, men det har 
inte gått att få tillgång till analysresultatet.   

Behovet av att genomföra de nämnda analyserna för att Almnäsmjölkens karak-
täristiska fett- och proteininnehåll skall kunna användas vid en kommande ansökan 
om certifiering av Wrångebäcksosten har påtalats.  De har dock ännu inte kommit 
till stånd.  

Mjölk och mejerier 
Redan under medeltiden producerades en hel del smör på den svenska landsbygden. 
Olaus Magnus (1555) beskriver i sin ”Historia om de nordiska folken” den stora 
tillgången på smör i landet ”från 52. ända upp till 84. graden nordlig polhöjd skall 
man öfverallt finna en yppig tillgång på smör” 64. Detta förhållande tillskrevs den 
talrika och högvuxna boskapen samt det ypperliga betet. Smöret var värdefullt och 
kunde användas i byteshandel. Smörproduktionen utgjorde också en del av skatteun-
derlaget.  

Ost tillverkades, framförallt av ko- och fårmjölk, vid gårdar runt om i landet. En-
ligt Olaus Magnus (1555) var de nordiska folken välkända för sina stora och fina 
ostar ”Här kan man [---] mycket ofta tillverka så stora ostar, att två starka karlar 
knappt orkar bära en enda sådan ens ett kort stycke väg”. 65 66 Bland nordiska ost-
tillverkare utmärkte sig framförallt västgötarna ”hvari intet folk kan förliknas vid 
dem”. 67    

Mejerinäringen var huvudsakligen en husbehovsnäring fram till 1800-talet, då 
den började utvecklas mot tillverkning för avsalu. Det var dock först vid mitten av 
1800-talet som gårdsmejerierna började tillverka smör av tillräcklig kvalitet för att 
kunna exporteras. Huvudskälet till denna utveckling var införandet av den s.k. is-
metoden som uppfanns i början av 1860-talet av J. G. Swartz på Hofgården i Öster-
götland. (Sv. Akademiens ordbok, 1933) Denna metod gick ut på att mjölken hälldes 
i höga plåtkärl som därefter sänktes ned i isvatten. Genom kylningen gräddsattes 
mjölken fortare. (Anon., 2002) Det var dock först genom spridningen av separatorn 
på 1880-talet som mejerinäringen blev en storindustri. (Juhlin-Dannfelt, 1926) 
 

                                                           
64 Trettonde boken fyrtiofemte kapitlet. 
65 Trettonde boken fyrtiosjätte kapitlet. 
66 Enligt Olaus Magnus hade folket i trakten av Parma lärt sig producera god ost av sina nor-
diska stamfäder.  
67 I Östergötland och i Uppsverige tillverkades, enligt Olaus Magnus (1555), ost främst av 
fårmjölk. I Hälsingland och Norge (Jämtland var inte svenskt) var osten av sämre kvalitet. 
”Dessa landsändars befolkning har, snart sagt, rutten ost” som kryllade av mask. 
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Tabell 17. Årlig svensk smör- och osttillverkning samt handel 1876-1923 (ton). (Juhlin-
Dannfelt, 1926) 

 1876-80 1901-10 1921-23 
Smörproduktion  18.700 49.450 27.140 
Smörexport  4.195 18.955 1.331 
Ostproduktion  7.600 14.400 16.970 
Ostimport  681 416 1.273 

 
Mejerierna bestod huvudsakligen av gårds/herrgårdsmejerier, vilka i första hand 
använde gårdens mjölk, och affärsmejerier, vilka köpte upp mjölk från olika leveran-
törer. Konkurrensen om mjölken blev ofta hård vilket ledde till försämrad kvalitet på 
levererad mjölk och som en konsekvens av detta minskat utbyte och sämre kvalitet 
på den slutliga produkten.  
 

Tabell 18. Mejerinäringens utveckling 1890-1923. Uppgifterna kommer, om inte annat anges, 
från Juhlin-Dannfelt (1926). 

År Antal 
mejerier 

Varav  
andelsmejerier 

Mottagen mjölk 
(ton/år) 

Antal 
leverantörer 

1890 1.562 73 506.112 38.441 
1900 1.688 430 842.281 68.947 
1910 1.416 550 1.149.220 80.179 
1920 1.479 555 959.903 95.741 
1923 1.516 625 1.293.635 103.017 
1930A 1.600 715  145.339 

A Svenska Mejeriernas Riksförening, 1949.  

För att komma tillrätta med dessa problem började andelsmejerier växa upp.68 Verk-
samheten var främst inriktad på beredning av smör för export, medan tillverkningen 
av ost var relativt begränsad. Endast 17 % av landets mejerier ägnade sig år 1900 åt 
ystning av ost.69 (Juhlin-Dannfelt, 1926) 

Till dessa mejerier skall läggas de smörmejerier som periodvis tillverkade s.k. 
mager ost av skummjölk eller hel- eller halvfet ost under de delar av året då smörpri-
set var som lägst. I Västerbotten och Jämtland tillverkade så gott som samtliga meje-
rier enbart ost. I början av 1900-talet producerades ca 2/3 av all svensk ost vid meje-
rier i Västergötland.  

Tillverkningen bestod huvudsakligen av den enligt en schweizisk metod tillver-
kade storpipiga herrgårdsosten. Till detta kom småpipig herrgårdsost som på 1890-
talet dominerande den västgötska ostproduktionen. På 1870-talet lyckades statsagro-
nomen Fr. Cederborgh intressera mejerier i Västerbotten att tillverka Norrlands 
fetost med Västgötaosten som förebild. Denna osttyp blev sedermera allmänt spridd 
och känd under namnet Västerbottenost. (Juhlin-Dannfelt, 1926) 

Under 1910-talet utökade ysterierna sina produktsortiment genom tillverkning av 
ost av Emmenthaler- och Goudatyp. 

                                                           
68 Det första bildades 1880 i Vilan i Skåne. (Juhlin-Dannfelt, 1926) 
69 Tillverkningen av ost var inte tillräcklig för att täcka det inhemska behovet. 
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Mejerier i Hjo 
Utvecklingen av mejerinäringen i Guldkroken under andra halvan av 1800-talet 
avspeglar den i hela landet. Mejerirörelsen i Hjo har sina rötter i 1870-talet. 1876 
startade greve Nils Posse på Vreten 70 Wretens nya mejeri AB med huvudmejeri vid 
Vreten. (Hammar, 1952) Så småningom startades filialmejerier i Hjo, Skövde, 
Axvall, Skara, Lidköping och Ekedalen. Dessutom inrättades ett femtiotal uppsam-
lingsställen för mjölk. Mejeriet i Hjo hade från början relativt begränsad verksamhet 
då det, som tidigare påpekats, fanns gårdsmejerier vid i stort sett samtliga större 
gårdar i området, t.ex. vid Almnäs, Wrångebäck (se nedan), Åsen, Ekhammar, Ulv-
hult och Linderyd. I samband med att Hjo andelsmejeriförening bildades i december 
1902 köptes mejeriet i Hjo upp.71  

Verksamheten vid Hjo andelsmejeri byggdes successivt ut, 72 bl.a. genom uppköp 
av mejerier. 73 och 1941 anslöts mejeriet till Riksost. Mejeriet tillverkade bl.a. ost 
och 1949 fanns vid mejeriet ett lager för ost med kapacitet för 50.000 kg. (Hammar, 
1952)  

I den södra delen av Guldkroken fanns under perioden 1850-1900 minst 11 meje-
rier. Det bör dock påpekas att alla inte var i drift samtidigt. Två av dessa mejerier 
fanns på Almnäs egendom (Karta 22). Som jämförelse kan nämnas att det i hela 
Skaraborgs län fanns 466 mejerier 1917. Antalet sjönk snabbt och var 1937  290 för 
att år 1947 vara nere i 92 mejerier. (Riksost, 1948) 

Mejerier på Almnäs 
Vid sätesgården Almnäs fanns enligt syneinstrument från 1857 ett mejeri i ett av 
husen i närheten av corps-de-logiet (Karta 5). Byggnaden fanns redan uppförd vid 
synen 1837, men i detta syneinstrument finns inga uppgifter om vilken verksamhet 
som bedrevs i denna. Det går därför inte, med utgångspunkt från de studerade do-
kumenten, att säga när mejeriverksamheten startade. Det går heller inte att säga när 
detta mejeri lades ned. Huset finns inte med på de ritningar som visar gårdsstruk-
turen 1917. Vid denna tidpunkt hade å andra sidan ett nytt mejeri uppförts norr om 
ladugården (Foto 5 och 6). Detta mejeri anlades 1896 och ansågs då vara ett av Sve-
riges modernaste. Det tog huvudsakligen emot och bearbetade mjölk från de närlig-
gande gårdarna på Almnäs egendom, bl.a. Almnäs och Wrångebäck. 

Mejeriet tillverkade bl.a. runmärkt smör, den klassiska Wrångebäcksosten och 
glass. Smörtillverkningen upphörde i början av 1930-talet. (Anon., 1935) 

Almnäs mejeriet var i drift fram till 1962. Efter nedläggningen levererades mjöl-
ken till Mjölkcentralen i Hjo som sedermera gick upp i Arla. Därefter har mjölken 
skickats till Arlas olika anläggningar i Götene, Skövde och Jönköping.74 Sedan 1 
januari 2007 är Almnäs medlem i Skånemejerier och fr.o.m. september 2009 levere-

                                                           
70 Ätten Posse var också ägare till Almnäs (se Bilaga 1). 
71 Sju år senare bildades andelsmejeri i Södra Fågelås och i Korsberga. (Hammar, 1952) 
Södra Fågelås andelsmejeri  var verksamt fram till 1948.  
72 1912 vägdes 1,6 miljoner kilo mjölk in vid mejeriet. 1920 hade leveranserna sjunkit till 0,5 
miljoner kg för att tio år senare ha ökat till 2,5 miljoner kg. (Hammar, 1952) 
73 Åsens mejeri köptes upp 1942. (Hammar, 1952) 
74 Tillverkning av ekofil. 



 86 

ras all mjölk, som inte används till ystning, vilket motsvarar ca 90 % av mjölkpro-
duktionen, till Hjordnära mejeri som är ett dotterbolag till Skånemejerier.75 
 
Tabell 19. Mjölkproduktionen på Almnäs under 1949 (ca 200 mjölkkor)  

Mjölkproduktion (kg) 1949 

Mjölk till mejeri  718.783 

Mjölk till direktförsäljning    72.780 

Utfodring (skummjölk)   56.225 

Hushåll     4.124 

Totalt 851.912 
A Källa: Arkivet, Almnäs Bruk AB. 

 
Under senare år har mejeriverksamheten återupptagits vid det nybyggda mejeriet 
vilket är inhyst i det gamla bränneriet invid corps-de-logiet på Almnäs. Här tillver-
kas åter Wrångebäcksosten samt en rad andra ostsorter. 

 
Foto 21. Mjölkskjutsar vid det gamla mejeriet (Almnäs arkiv). 

 
                         Foto 22. Isupptagning (Almnäs arkiv). 

                                                           
75 Baserat på uppgifter från intervju med Thomas Berglund 2011. 
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Mejeriet vid Wrångebäck uppfördes 1859-1860. (Syneinstrument 1886) Av de stu-
derade dokumenten framgår inte om det funnits ett mindre gårdsmejeri före 1859. 
Vid mejeriet tillverkades den ”riksbekanta” (Bjurström, 1959) helfeta storpipiga ost 
av herrgårdstyp som salufördes under namnet Wrångebäcksost. Den skall ha skapats 
av inspektor G.J. Walberg som var bosatt vid Wrångebäck och var mycket uppskat-
tad. Tillverkningen tog sin början på 1880-talet.(Forsberg, 1933) 

Tillverkningen av osten flyttades i slutet av 1800-talet till det nybyggda mejeriet 
vid Almnäs. Efter flytten försökte man byta namn på osten till Almnäsost, men det 
gick inte då konsumenterna fortsatte att fråga efter Wrångebäcksosten. (Bjurström, 
1959)  

Restriktioner gällande tillverkningen av helfet ost under andra världskriget inne-
bar svårigheter för mejeriet och produktionen av Wrångebäcksosten. Sjöman (1943) 
skriver i sin artikel om Almnäs: 
  

”Wrångebäcksosten var under normala tider synnerligen eftersökt. 
Numera har man ju genom statens ingripande tvingats lägga om pro-
duktionen”  

 

 
                 Foto 23. Inspektor G.J. Walberg, Wrångebäck (Almnäs arkiv). 

Wrångebäcksosten tillverkades med stor sannolikhet av mjölk från olika lokala ko-
raser (se ovan). Från och med 1910-talets början dominerade RSB och senare SRB 
bland mjölkdjuren vid Almnäs. Osten bör därmed huvudsakligen ha tillverkats av 
SRB-mjölk från slutet av 1920-talet fram till nedläggningen av mejeriet. I dag till-
verkas osten av ekologisk mjölk från gårdens djurbesättning, vars genetiska bak-
grund huvudsakligen utgörs av SLB- och transatlantisk Holsteinboskap (se avsnittet 
om avel).   

En utförlig beskrivning av Wrångebäcksostens och Almnäsmejeriernas historia  
ges i en kommande rapport. (Rytkönen, 2011)  
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Övrig djurhållning 

Hästar 
Vid Almnäs bedrevs hästavel in på 1940-talet. Avelsston importerades från Ungern 
och korsades med nordsvenska hingstar. (Sjöman, 1943) De framavlade hästarna var 
bl.a. avsedda att användas i skogsbruket vid Ohs Bruk.76 Efter kriget minskade in-
tresset för hästavel och verksamheten avvecklades successivt. Unghästar och föl 
fanns kvar fram till och med 1949, medan de fullvuxna hästarna gjorde tjänst inom 
jordbruket fram till 1960.  

Svin 
Vid Almnäs bedrevs sedan slutet av 1800-talet en omfattande svinavel. Svinskötseln 
hade före 1800-talets andra hälft huvudsakligen varit inriktad på att fylla det egna 
husbehovet av fläsk. Utfodringen bestod huvudsakligen av det djuren själva under 
sitt fria kringströvande kunde hitta samt av hushållsavfall. Under 1860-talet vidtogs 
åtgärder för att öka exporten av slaktdjur, framförallt till England och Tyskland, 
genom att för avel importera storvuxna engelska raser som Yorkshire och Dur-
ham. (Juhlin-Dannfelt, 1926) Syftet var att förbättra egenskaperna hos de svenska 
lantraserna. Kungl. Maj:ts Befallninghafvande i Skaraborgs län skriver i sin 
femårsrapport för 1856-1860: 
 

”Till upphjelpande af svinafveln, som var stadd i uppenbar vanvård, 
hafva djur af ädlare racer blifvit af en del ägare af större possessioner 
från England införde. Några verkningar deraf hafva emellertid ännu 
icke i någon betydlig mån försports.” 

 
 

                                                           
76 Ohs Bruk AB stod som ägare till Almnäs (se Bilaga 1). 
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Karta 22. Mejerier i södra delen av Gudkroken omkring sekelskiftet 1900 med kända uppgif-
ter om verksamhetsperioden. 1. Spakås mejeri 1863. Ingen osttillverkning. 2. Almnäs mejeri 
ca 1850. Nytt mejeri byggdes 1896. Mejeriet var då Sveriges modernaste. Mejeriet lades ned 
1962. 3. Isleryds mejeri. Gick upp i Linneryds mejeri 1900. 4. Linneryds mejeri ca 1900. Blev 
del av Lidköpings mejeri ca 1907. 5. Wrångebäcks mejeri. Byggt 1859-1860. Verksamheten 
flyttades till Almnäs mejeri 1896. 6. Monäs gårdsmejeri ca 1860. 7. Hjällö mejeri. Verksamt 
under 1800-talet fram till början av 1900-talet. 8. Gate andelsmejeri 1901. 9. Karlsbergs 
mejeri. Lades ned efter brand ca 1900. 10. Flatans mejeri. 11. Munkaskog/Sörgårds mejeri 
1915. Skala 1: 100.000. 
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                          Foto 24. Tjurar av SRB-ras vid Wrångebäck (Almnäs arkiv). 

 
                             Foto 25. Ett av Almnäs Yorkshiresvin (Almnäs arkiv). 

 
Utvecklingen av storskalig svinavel var direkt beroende av restprodukter från meje-
rinäringen och kom därför inte i gång förrän under 1880-talet. Aveln inriktades då 
på få fram stora späcksvin vilka föddes upp i närheten av mejerierna och utfodrades 
med mejeriavfall, främst skummjölk och vassle. Tilltagande sjuklighet vid svingår-
darna och förbud mot import av levande djur, bl.a. i England, gjorde att svinaveln 
flyttades ut till ladugårdarna samt att produktionen ställdes om till slakteriprodukter 
i stället för levande djur.  

Den beskrivna utvecklingen gällde också för Almnäs under slutet av 1800- och in 
på 1900-talet. Almnäs var ett av Sveriges centra för svinavel. Avelsbesättningen 
bestod av stora svin av Yorkshireras som importerats från England under Oscar 
Dicksons tid som ägare till godset.  

Avelsbesättningen uppgick under 1900-talet till ca 300-400 djur. I början av 
1940-talet bestod utfodringen av avfall från Almnäs mejeri, bl.a. vassle, liksom av 
potatis, kålrötter samt klöverhack från gårdens egen odling. Djuren rastades vintertid 
utomhus, något som ansågs främja god hälsa och förbättra kvalitén på fläsket från de 
levererade slaktgrisarna. (Sjöman, 1943)  

Avelsarbetet pågick fram till 1968. Därefter fanns svinuppfödning kvar fram till 
1988-1989. 
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Tabell 20. Översikt över den totala djurhållningen på Almnäs 1900-1965. A 

 1900 1949 1954 1956 1960 1961 1965 

Hästar 60 45 12 10 6 0 0 

Svin        

Fargaltar   4 4 18   

Suggor, första gången dräktig   22 5 20   

Suggor, övriga dräktiga   4 9 12   

Suggor, digivande   12 5 7   

Suggor till slakt  178 1 0 2   

Övriga svin inkl. hushållssvin över 3 mån.   159 122 122   

Övriga svin inkl. hushållssvin under 3 mån.   117 65 160   

Svin totalt 300  319 210 341 258 400 

Nötboskap        

Oxar, stutar, tjurar 1 år och äldre  8 6 10 8   

Kor som kalvat 1 gång  33 25 35 60   

Övriga kor  183 157 103 109   

Kvigor och kvigkalvar 1 år och äldre  94 126 105 122   

Kalvar under 1 år (avsedda för pålägg)  92 62 74 80   

Kalvar under 1 år (avsedda för slakt)  0  10 23   

Nötboskap totalt 425 410 376 337 402  400 
A Källa: Arkivet, Almnäs Bruk AB. 
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Slutsatser 

Möjligheten att etablera en länk mellan en livsmedelsprodukt och dess geografiska 
produktionsområde är av central betydelse för att produkten skall kunna bli skyddad 
enligt EU:s regler för ursprungs- och geografiska beteckningar. Länken till produkt-
ionsplatsen eller produktens ”terroir” kan etableras på många olika sätt. Traditionellt 
har terroirbegreppet förknippats med de geologiska förutsättningarna på växtplatsen 
för de vindruvor som utgör grunden till olika franska kvalitetsviner. (Nygård & 
Wramner, 2011). Begreppet har därefter utvidgats till att omfatta alla de naturgivna 
förutsättningarna på produktionsplatsen som kan påverka produktens egenskaper, 
dvs. de förutsättningar som inte enkelt kan påverkas av människan. I och med att 
terroirbegreppet kommit användas inom livsmedelssektorn har begreppet vidgats till 
att även omfatta produktionsmetoden, bl.a. den traditionella kunskapen bakom 
denna. (Nygård & Wramner, 2011) En länk mellan produkt och produktionsplats 
kan således etableras med hjälp av historisk dokumentation, specifika egenskaper i 
platsens naturgivna förutsättningar, den lokala odlingstraditionen, kreaturens ras-
sammansättning och avelshistorik m.m. (Wramner & Nygård, 2011) 

Denna rapport är ett första försök att på vetenskapliga grunder identifiera länkar 
mellan den klassiska Wrångebäcksosten, Sveriges äldsta helfeta storpipiga ost, och 
det geografiska område där osten av tradition producerats. Studien har främst inrik-
tats på områdets agrarhistoria med betoning på markanvändning, nötkretursavel och 
mjölkproduktion. Den utgör därmed ett försök att beskriva och karatärisera delar av 
Wrångebäcksostens terroir. 

Framställning av Wrångebäcksosten är historiskt kopplad till mejerierna vid 
Wrångebäck och Almnäs, båda belägna söder om Hjo stad i den bördiga jordbruks-
bygd som traditionellt benämns Guldkroken. Båda mejerierna uppfördes vid mitten 
av 1800-talet och var i drift fram till slutet av århundradet, då ett nytt mejeri uppför-
des vid Almnäs. I det nya mejeriet tillverkades bl.a. Wrångebäcksosten fram till 
1960-talet. Kunskapen om framställningen av den speciella osten har därefter levt 
vidare, även om större produktion för avsalu inte förekommit förrän i modern tid, då 
ett nytt mejeri inrättats i den gamla bränneribyggnaden på Almnäs.  

Almnäs egendom är en av de största i före detta Skaraborgs län. Egendomsstruk-
turen har varit i stort sett intakt sedan slutet av 1500-talet. Egendomen består av 
sätesgården Almnäs samt ett antal s.k. utgårdar under denna. Samtliga gårdar är 
belägna i Guldkrokens jordbruksbygd, men egendomen sträcker sig upp på den 
bergsrygg, Hökensås, som skiljer Guldkroken från Skarborgs slättbygder. Dessa 
delar av egendomen utgörs huvudsakligen av skogsskiften, även om det historiskt 
har förekommit småskalig jordbruksverksamhet i anslutning till torp och backstugor.  

Inom det studerade geografiska området har jordbruket historiskt haft en framträ-
dande roll även om det också bedrivits industriell verksamhet, bl.a. blästerbruk, såg- 
och kvarnverksamhet samt tegelslagning.  
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Markanvändningen på Almnäs har genom åren präglats av den omfattande krea-
turshållningen. Under 1600- och 1700-talen utgjordes stora arealer av det som i dag 
är åkermark av ängs- och betesmark med mer eller mindre glest träd- och buskskikt 
dominerat av björk, al och ek samt enbuskar. Odlingshistoriskt hör Guldkroken 
snarare till Östergötland än Västergötland. Området var under medeltiden att be-
trakta som en utmark till de stora klostren på östgötasidan av Vättern. 

Jordbruket dominerades huvudsakligen av tresädesbruk. Detta odlingssätt ersattes 
under 1800-talets av ett modernare cirkulationsbruk. Ändringen i odlingsregim ge-
nomfördes vid huvudgården Almnäs redan under 1800-talets första hälft, medan 
omställningen skedde betydligt senare vid några av egendomens utgårdar. Så var 
t.ex. fallet vid Wrångebäck.   

I samband med omställningen till cirkulationsbruk ökade odlingen av bl.a. rot-
frukter vilket möjliggjorde en förbättring av foderstaten för kreaturen. Detta var i sin 
tur betydelsefullt för den satsning på modern mejeriverksamhet som kom i gång på 
Almnäs vid mitten av 1800-talet.  

Kartmaterialet visar att markanvändningen i stort sett var densamma vid början 
av 1900-talet som i dag. Andelen naturliga betesmarker hade minskat och foder till 
kreaturen producerades på den odlade åkermarken. I och med omställningen till 
ekologisk drift under slutet av 1990-talet återgick verksamheten till att vara ett mera 
slutet cirkulationssystem.  

Uppfödning av nötboskap har utgjort en betydande del av jordbruksverksamheten 
under många hundra år. Större kreatursbesättningar fanns vid Almnäs och de under-
lydande utgårdarna. Redan 1680 producerade de olika gårdarna under Almnäs bety-
dande mängder smör. Det historiska kartmaterialet lämnar inga uppgifter om even-
tuell ostproduktion på Almnäs, men mycket tyder på att ost producerades på Almnäs 
redan under medeltiden. (Rytkönen, 2011) 

Kreaturshållningen på Almnäs måste redan tidigt ha varit betydande. Det histo-
riska kartmaterialet visar att det redan i slutet på 1600-talet fanns en större ladu-
gårdsbyggnad vid huvudgården Almnäs. Denna ladugård låg väl avskild från det för 
tiden karaktäristiska gårdskomplexet med huvudbyggnad och sidobyggnader. Även 
om både byggnaderna i gårdskomplexet och ladugården förändrats över tid har deras 
respektive placering norr och söder om Almnäsbäcken bevarats in i modern tid. 

Nötboskapsaveln vid huvudgården Almnäs har kunnat dokumenterats tillbaka till 
1880-talet. Samtidigt har rassammansättningen hos nötkreatursbestättningarna vid 
två av utgårdarna, Islebo och Wrångebäck, under 1900-talets början identifierats. 
Liksom på övriga gårdar dominerade Ayrshire, Korthorn och Ostfrisisk boskap 
avelsarbetet under slutet av 1800-talet. Vid Almnäs gjordes också försök att avla 
fram bättre köttdjur. För detta ändamål användes redan under 1880-talet tjurar av 
rasen Aberdeen-Angus, en ras som först under slutet av 1900-talet fick ökad popula-
ritet i den svenska köttdjursaveln. I början av 1900-talet introducerades RSB-tjurar i 
avelsarbetet. Dessa ersattes under 1920-talet av SRB-tjurar. Kreatursstammen kom 
därefter att domineras av SRB-rasen fram till 1960-talet, då SLB-tjurar kom att 
användas i avelsarbetet. Dessa ersattes i sin tur under 1980-talet av tjurar av transat-
lanisk Holsteinras. I dag domineras den genetiska sammansättningen av nötkreaturs-
stammen vid Almnäs av låglandsboskap.  

En egenhet hos nötboskapen på Almnäs är att de producerar mjölk med lägre fett- 
och proteinhalt än riksgenomsnittet. Detta förhållande gäller även när siffrorna för 
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riksgenomsnittet korrigeras för olikheter i mjölkbesättningarnas rassammansättning. 
En låg fetthalt har även historiskt kännetecknat Almnäsmjölken. Detta trots att ras-
sammansättningen i mjölkkreatursbesättningen ändrats över tid. Det är därmed inte 
troligt att de låga halterna är relaterade till de vetenskapligt dokumenterade skillna-
der som finns mellan olika nötboskapsraser.  

 Orsakerna till de låga fett- och proteinhalterna är inte klarlagda. Halten av båda 
komponenterna kan påverkas av foderstaten. (Palmquist & Mattos, 1978; Hermans-
en, 1995; Spörndly et al., 1999) Även sammansättningen av fettsyror och mjölkpro-
teiner kan kopplas till mjölkkornas foderstat och skulle därmed kunna bero på kvali-
tén på det producerade kreatursfodret och den lokala fodersituationen. (Grummer, 
1991; Bertilsson & Murphy, 2003) Dessutom påverkar mjölkkreturens genetiska 
bakgrund sammansättningen hos mjölken.  

På Almnäs utgörs foderstaten huvudsakligen av egenproducerat foder. Viss andel 
inköpt ekologiskt foder kan förekomma främst under vinterhalvåret. De odlade fo-
dergrödorna är till största delen vanligt förekommande hos KRAV-certifierade går-
dar. Det finns därmed för närvarande inget som tyder på att sortvalet skulle avvika 
från den hos andra mjölkleverantörer. Mer detaljerade undersökningar av foder-
sammansättningen krävs för att kunna dra definitiva slutsatser om ett eventuellt 
samband mellan fodrets sammansättning (arter/sorter etc.) och mjölkens fett- och 
proteinhalt.  

Det är också möjligt att det egenproducerade fodrets näringsinnehåll påverkas av 
de naturgivna förutsättningarna på odlingsplatsen, bl.a. klimat samt markens beskaf-
fenhet och vattnets sammansättning.77 Fodrets innehåll av bl.a. fett påverkar mjöl-
kens fettsyrasammansättning då den styr mjölkkornas egen fettsyraproduktion. Hög 
fetthalt i fodret kan därför minska djurens egen fettproduktion. Detta får i sin tur 
effekt på fördelningen mellan långa och korta fettsyror i mjölken. Någon detaljerad 
studie av fett- och proteinsammansättningen i Almnäsmjölken har inte gjorts. En 
sådan måste dock göras och relateras till motsvarande analys av mjölk producerad 
utanför Guldkroken av en besättning med motsvarande rassammansättning om en 
EU-certifiering skall kunna ske. En sådan analys skulle bidra till att belysa orsakerna 
till de låga fett- och proteinhalterna i Almnäsmjölken. 

Halterna av fett och protein i mjölken, liksom sammansättningen av olika fettsy-
ror och fördelningen kasein/vassleprotein, påverkar i hög grad mjölkens ystnings-
egenskaper och den slutliga produktens smak och konsistens. Innan dessa faktorer 
analyserats går det inte att säga om Almnäsmjölkens sammansättning bidrar till 
Wrångebäcksostens karaktäristiska egenskaper.  

Wrångebäcksostens terroir 
Wrångebäcksosten är historiskt knuten till produktionsplatsen. Den geografiska 
avgränsningen utgörs av Guldkroken, dvs. den flacka jordbruksbygden mellan Vät-
tern och Hökensås söder om staden Hjo. Området kännetecknas av specifika ntur-
givna förhållanden, t.ex. klimat, vattentillgång och markförhållanden. (Wramner & 

                                                           
77 En detaljerad redogörelse för de naturgivna förutsättningarna ges i rapport 2 i denna serie. 
(Wramner & Nygård, 2012) 
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Nygård, 2012) Området har en lång historia av jordbruk, kreaturshållning och kre-
tursavel samt produktion av mejeriprodukter. Dessa har i denna studie spårats till-
baka till slutet av 1600-talet men är förmodligen betydligt äldre. Odlingstekniskt är 
markanvändningen densamma i dag som för drygt 100 år sedan. I och med införan-
det av ekologiskt lantbruk återupptogs den tidigare traditionen av ett mer slutet od-
lingssystem. Nötkreaturen i detta område producerar mjölk med karaktäristiskt låg 
fett- och proteinhalt.  

I dagsläget saknas nödvändiga kemiska analyser av bl.a. Wrångebäcksosten, 
mjölken, nötkreaturens foder och vattenkvalitén, både det vatten som ges till djuren 
och det processvatten som används i mejeriet, för att osten och dess egenskaper skall 
vetenskapligt kunna knytas till produktionsplatsen på ett för EU-certiering godtag-
bart sätt. 
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Bilaga 1. Förteckning över ägare till Almnäs 
Nedanstående förteckning är baserad på material ur Nordiska muséets förteckning 
av ägare (1932), ägarförteckningen enligt Sveriges bebyggelsehistoria (1954), 
(Forsberg, 1933; Erixon & Sahlgren, 1954) samt dokument i gårdens arkiv. Mellan 
dessa källor finns vissa avvikelser avseende årtal och i ett fall också avseende ägare 
(Taube och Fröhlich). Årtalet före namnet anger det år då den angivne personen 
finns dokumenterad som ägare, t.ex. i köpebrev. 
 

Period Ägare 

medeltid Almnäs tillhörde under medeltiden Alvastra kloster. Egendomen drogs in till 
kronan 1527 och beboddes under 1540-talet av fogden Nils Munk. 

1586- Margareta Axelsdotter, (Bielke) på Göksholm död 1591. Änka efter Johan Åkes-
son (Natt och Dag) död 1565. Egendomen skapad genom sammanslagning av 12 
hemman som Margareta Axelsdotter bytt till sig av kronan 1586 mot hemman på 
Öland och i Konga och Sunnerbo härad i Kronobergslän. Bytet stadfäst 24/7 
1592. Margareta Axelsdotter var sannolikt den som byggde upp Almnäs till 
sätesgård. 

Ca 1600 Axel Johansson (Natt och Dag), häradshövding, son till Margareta Axelsdotter. 
Vid en måltid på gästgivargården i Hova i Västergötland år 1589 sägs han ha fått 
en bit mat i strupen vilket förorsakade ett kvävningsanfall. Han antogs vara död 
och placerades i en kista men vaknade på nytt upp efter 8 dagar. Han dog inte 
förrän 1604. 

Ca 1630 Margareta Sparre, dotter till Axel Johansson och gift med Carl Eriksson Sparre 
på Sundby. 

1641 Maria Elisabeth Sparre, dotter till Margareta Sparre och Carl Eriksson Sparre. 
Var först gift med Överstelöjtnant Ture Bielke. Efter dennes död 1647 gifte hon 
om sig med riksrådet och friherren Gustaf Bielke,  död 1661 på Almnäs. 

1662 Ture Bielke, ryttmästare, son till Maria Elisabeth Sparre. Gift med Hedvig Eleo-
nora Lewenhaupt. Ture Bielke stupade vid slaget vid Landskrona 14/7 1677. 
Han hade inga barn. Egendomen var vid Bielkes frånfälle så skuldsatt att arving-
arna tvingades sälja Almnäs till Edvard Ehrensteen för 7.350 riksdaler. 

1683 Edvard Ehrensteen, Kungligt råd. Gift med Katarina Vallenstedt. Ehrensteen var 
enligt reduktionsjordeboken ägare till Almnäs 1685. Efter hans död innehades 
herresätet av änkan Katarina Vallenstedt till 1699. 

Ca 1700 Margareta Ehrensteen, enda överlevande barnet till Edvard Ehrensteen och 
Katarina Vallenstedt. Gift med kanslipresidenten Nils Gyllenstolpe. 

Ca 1720 Ulrik Nils Gyllestolpe, kammarherre och greve. Gift med Britta Kristina Ox-
enstierna. Gyllenstolpe sålde godset till Gustaf Adam Taube17/2 1722. 

1722 Gustaf Adam Taube, riksråd. Gift med Anna Dorotea von Fersen. Innehade 
godset till 18/3 1726 då det såldes till Carl Fröhlich. 

Ca 1740 Carl Frölich, överståthållare och överste. Först gift med Margareta Lovisin och 
därefter med Kristina Katarina Caménsköld. Sålde godset 25/2 1747 för 50.000 
plåtar till Adam Horn. 

1747 Adam Horn, riksråd, generallöjtnant, överstemarskalk och greve. Bytte 9/2 1748 
bort Almnäs mot Wästerbyholm i Kinds härad Östergötland. Vid bytet betalades 
20.000 plåtars mellangift. 
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1748 Volter Reinhold Stackelberg, general, greve. Gift med Kristina Beata Taube och 
därefter med Ulrika Eleonora Ridderstolpe. Stackelberg lät uppföra den nuva-
rande huvudbyggnaden 1757-1766. 

Ca 1800 Adolf Fredrik Stackelberg, överste och greve. Son till Volter Reinhold Stackel-
berg. Gift med Charlotta Lovisa de Geer. Sålde Almnäs till mågen Erik Göran 
Adelsvärd för 50.000 rd och 5.000 rd.riksgäld. 

1803 Erik Göran Adelsvärd, överste och friherre. Gav bort egendomen till dottern Eva 
Sofia Adelsvärd . 

1804 Eva Sofia Adelsvärd. Gift med Carl Adolf Stackelberg. Egendomen överfördes 
1804 till maken. 

1804 Carl Adolf Stackelberg, överstekammarjunkare och greve. Sålde egendomen för 
124.000 rd banko till Johan Alexander Artemis Sparre. 

1826 A Tillfaller Almnäs brukspatron Sten Fredrik Selander å Tyresö genom byte. 

1831 Johan Alexander Artemis Sparre, kammarherre och greve. Gift med (1) Sophi 
Adelside Rosalie Anker, (2) Sofia Gustava Sparre. Sålde 24/2 1859 godset för 
300.000 rd (+ 100.000 rd för grödor och yttre inventarier) till sonen Nils Gustaf 
Alexander Sparre. 

1880 Nils Gustaf Alexander Sparre B, kammarherre, greve och talman i riksdagens 
första kammare. Gift med Sofia Gustava Sparre som 6/6 1885 sålde godset till 
greve Gustaf Mauritz Posse för 1.100.000 kronor.  

1885 Gustaf Mauritz Posse, greve och godsägare. Gift med Anna Charlotta von Essen. 
Sålde slott och inventarier för 1.000.000 kronor 1/1 1887 till Oscar Dickson. 

1898 Oscar Dickson C, friherre. Gift med Marika Julie von Rosen. Lade ner Almnäs 
bränneri och byggde 1896 mejeri vid Almnäs där man fortsatte produktionen av 
Wrångebäcksosten vilken tidigare producerats vid mejeriet på Wrångebäck. 

Ca 1900 Marika Dickson, friherrinna. Änka efter Oscar Dickson. Egendomen förvaltades 
av mågen, kammarherren och disponenten greve Göran Gustafsson Posse  som 
var gift med Marika Euphrosyne Dickson. 

1915 Gustav Andersson, grosshandlare, köper Almnäs för 1.500.000 kr. 

1915 Sanfrid Teodor Berglund, bruksägare. 

1917 Ohs Bruk aktiebolag 

 Almnäs Bruk AB 
 
A Selander finns registrerad som ägare till Almnäs detta år. Informationen innehåller inga uppgifter om 
hur Selander kom i besittning av egendomen eller om/hur egendomen återgick i C.A. Stackelbergs ägo. 
B ”När grefve Sparres insatser i riksdagslifvet intaga främsta platsen i hans runa, är därmed icke 
sagdt, att dessa voro de enda, hvarmed han gjort sig förtjänt om det allmänna. I sin ungdom 
hade han varit en intresserad militär; när han 1861 tog afsked ur tjänsten, var han ryttmästare 
vid Lifgardet till häst. Därefter förvärfvade han ett anseende som landtbrukare — ända till 1885 
brukade han fädernegården Almnäs — hvilket slutligen åt honom förvärfvade honom hedersle-
damotskap i landtbruksakademien.” 78 
C ”Oskar Dicksons namn är oupplösligt förenadt med Nordenskiöldska expeditionerna, i det att 
han till största delen bekostade upptäcktsfärderna 1868, 1870, 1872 och 1875 och jämte kung 
Oscar och Sibiriakov den stora Vegafärden 1878. Han understödde sedermera Nordenskiöld på 
den andra Grönlandsfärden 1883 och bekostade till stor del Andrées polarexpedition i ballong. 
Till S. Berggrens resor på Nya Zeeland 1873-75 lämnade han understöd, bidrog till dansken 

                                                           
78 Hvar 8 dag. Nr 50 13 september 1914. 
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Hovgaards expedition till Kariska hafvet 1882-83, och ville understödja Frithiof Nansens 
»Fram»-expedition, hvilket anbud kom stortinget att votera det felande beloppet. D. har vidare 
bekostat G. Nordenskiölds resa till Spetsbergen, den De Geerska geologiska expeditionen till 
samma land och Otto Nordenskjölds expedition till Patagonien och Eldslandet, liksom han 
betalade halfva kostnaderna för undsättningsexpeditionen 1894 till Björling och Kallstenius. År 
1873 lämnade D. grundkapitalet till Hazelius nordiskt-etnografiska samlingar. Han var äfven 
varmt intresserad af fiskerinäring och landtbruk samt utvecklade den af honom inköpta egen-
domen Almnäs invid Hjo till ett mönstergods.” 79 
 

Bilaga 2. Inägor vid herresätet Almnäs 1680 (nästa sida)  

                                                           
79 Svenskt biografiskt handlexikon 1906. 
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Förklaring till karta bilaga 2 (Föregående sida) 

Boställen    
1. Pasebo 
2. Boda 
3. Fagerlid 
4. Wrångebäck 
5. Landbyn 
6. Rosendal 

(tillhörde ej 
Almnäs 1680 
men fanns 
med bland 
gårdar under 
Almnäs 
1707) 

7. Isleryd. 
Österlid 

8. Linderyd 
9. Stackeryd 

 

10. Inhysestuga 
11. Telnan 
12. Islebo 
13. Backstuga 
14. Sjöbolet 
15. Backstuga 
16. Kappkiärr 
17. Almnäs 
18. Björsby torp-

stede 
19. Skräddartorp 

 

20. Katebo 
21. Trållebo 
22. Stenalme 
23. Korsgården 
24. Lida 
25. Uddebo 
26. Krumpekullen 
27. Stora Almö 
28. Lilla Almö 
29. Inhysestuga till 

Lilla Almö 
 

30. Ängatorp 
31.  Börgstorp 
32. Hage ….? bos-

tälle 
33. Store almetorp 
34. Stenbacken 
35. Sågarebostället 
36. Nyligen 

begynnte back-
stugor 

37. Inhysestuga 
 

Hagar m.m. Kvarnar   
A. Beteshage 
B. Enebacke 
C. Hökensås. 

Socken-
allmänning 
med skog och 
bete 
 

D. Västergårdens 
kvarn 

E. Östergårdens 
kvarn 

F. Skattegårdens 
kvarn 

G. Lida kvarn 
H. Korsgårdens 

kvarn 
I. Stenalme 

kvarnar 

  

 
  



 109 

Bilaga 3. Almnäs skogskarta 2010 
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