Årsta 1954, arrendatorn Fröstad
intervjuas.
Under 1950-talet fanns lokaltidningen
Haningebladet. Den gavs ut av vendelsöbon Börje
Carlsson som i detta sammanhang skrev sina artiklar
under signaturen Bese.
Här en artikel från nummer 10 1954 med mycket
fakta om ett storjordbruk på 50-talet, kanske
intresserar det någon?

Artikeln inleds med att gården gästas av prominenta personer däribland
Carl Sundelius Husby, för demonstration av en ny jordbruksmaskin.
Vi var intresserade av allt som hörde till gården i övrigt och fick därefter en
trevlig pratstund med arrendatorn Herbert Fröstad.
– Hur stora är ägorna, frågar vi.
– Hela åkerarealen är 800 tunnland, fortätter hr Fröstad.
Därav brukas under huvudgården 640 tunnland, varav 113 td i beten och övriga
160 td brukas av fem arrendegårdar.
Skogen består av 1.500 tunnland. Åkern är ungefär 6 km lång och 500 m bred.
– Årsta är inte kreaturslöst, vad vi kunnat konstatera?
– Här finns sex arbetshästar, två stamtjurar, 145 andra nötkreatur varav 70
mjölkkor och 25 gödstutar samt 50 kvigor och kalvar. Boskapen år av S.R.B.-ras
vilket betyder Svensk Rödbrokig Boskap. Medelavkastningen pr är ar 3.850 kg
mjölk varur tas 4 procent smörfett vilket blir ca 154 kg.
Varje morgon går mjölken till Mjölkcentralen på Torsgatan.
– Jorden, är den bra?
– Den består till större delen av godartad mellanlera s.k. “Svänlera” och en
mindre del moränlera (sandblandad). Växtodlingen bedrives allsidigt. Höstvetet,
som går på alla godsets jordar, odlas i år på 126 td. Oljeväxterna raps och ryps
odlas på en areal motsvarande en fjärdedel av vetearealen, ungefär 43 td.

Dessutom odlas vithavre, korn, blandsäd, ärter, Solhavre 2, Drott och
Rivalvårvete.
Torsdags- ärt odlas som kontrollodlingar till utsäde. Utan skryt kan sägas att vårt
utsäde är av mycket hög kvalitet.
– Driften är förstås mekaniserad?
– Ja, till största möjliga utsträckning, säger hr Fröstad. Vi har tre större traktorer
och två mindre transporttraktorer. Två skördetröskor, en självgående 8,5 fot med
tank och en bogserad 6 fot med tank. Skörden sköter fyra man om. En man på
varje tröska, en chaufför på bilen för transport från fälten till magasinet där
befallningsman tar emot.
Magasinet sköter sig praktiskt taget självt utan manuell arbetskraft. Det som inte
går ut till utsäde går till kvarnen. Ekonomikomplexet är 180 m långt och 20 m
brett. Tegeltaket är ett tunnland stort.

– Hur stor personal har hr Fröstad till hjälp?
– Tretton man. Det är befallningsman, bokhållare, ladugårdsförman, maskinist,
traktorförare, stalldräng, ladugårdskarlar och tre övriga, ofta utländska
praktikanter.
För 25 år sedan var personalen över 30 personer. Den totala avlöningssumman
om året var precis lika stor då som idag.
– Hur har skörden varit i år?
– Kvaliteten är genomgående mycket god. Frånsett vårvetet, som under en
regnperiod de sista dagarna i september lönnmältade på rot. Men i stort sett är vi
här i våra bygder fullt nöjda med 1954 års skörd, slutar hr Fröstad.

