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Inledning
Denna skrift är den tredje i akademiens nya serie minnesord 
över avlidna ledamöter. Undertecknade representanter för re-
spektive avdelning har tillsammans med Enheten för de Areella 
Näringarnas Historia (ANH) arbetat fram texterna.

Underlag till biografierna har hämtats från många olika källor, 
både tryckta och muntliga. Uppslagsverk och biografiska arbe-
ten av olika slag samt minnesord publicerade på annan plats, 
till exempel i facktidskrifter och dagspress, har varit viktiga. Kol-
leger, akademiledamöter och ibland medlemmar i den avlidnes 
familj, har också varit värdefulla källor. Biografiska uppgifter har 
dessutom hämtats ur akademiens eget arkiv, främst från invals-
förslag och äldre matrikeluppgifter. De största svårigheterna har 
inte oväntat de utländska ledamöterna erbjudit. Tidigare har de 
utländska ledamöterna endast sporadiskt erhållit tryckta efter-
mälen i akademiens tidskrift (KSLAT). I och med den nya serien 
minnesord har detta ändrats, bland annat för att akademien ak-
tivt verkar för att uppmärksamma de utländska ledamöterna och 
deras betydelse för akademien. Extra möda har därför lagts ned 
på att spåra data om de utländska ledamöterna, där ledtrådarna 
främst varit tidigare arbetsplatser och ledamotskap i andra aka-
demier och sällskap. Nekrologer ur utländska skrifter har också 
använts i den mån de kunnat spåras.

Jimmy Lyhagen, bibliotekarie vid akademiens bibliotek, har sam-
ordnat arbetet på kansliet och tagit fram underlag till minnes-
orden från akademiens arkiv, från diverse skrifter och genom 
sökningar på Internet och i databaser. I första hand har arbetet 
med minnesorden riktats in på att lyfta fram ledamöternas verk-
samhet inom akademiens områden. De roller som ledamöterna 
kan ha haft inom akademien, t.ex. medverkan i kommittéarbete 
eller akademikollegiet, utgör en viktig del. Ett annat mål har 
varit att ge exempel på ledamöternas författarskap, både veten-
skapligt och annat, genom att infoga ett urval titlar på skrifter 
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och artiklar. Belöningar och utmärkelser har genomgående om-
nämnts då de påträffats. Ytterligare ett syfte har varit att exemp-
lifiera engagemang i samhället som offentliga uppdrag och upp-
drag i styrelser och föreningar. Privata intressen har i mån av 
tillgång på uppgifter också medtagits för att så långt som möjligt 
teckna en helhetsbild av ledamoten.

Minnesorden är ordnade efter ledamotskategori och sorterade 
alfabetiskt. Först kommer hedersledamöter följt av svenska le-
da möter och slutligen utländska ledamöter. Bland de utländska 
ledamöterna har en ledamot som avled 2005 infogats, då detta 
kom till akademiens kännedom först våren 2009. Skriften av slu-
tas med en kumulerad förteckning över alla ledamöter avlidna 
2003–2008. 

Nästa skrift med minnesord utkommer under 2011 och kom-
mer att omfatta ledamöter avlidna 2009–2010. Alla minnesords-
skrifter publiceras som PDF-filer på akademiens webbplats och 
är fritt tillgängliga.

Tord Eriksson Ingemar Nordansjö Gunnar Svensson
Allmänna avdelningen Skogsavdelningen Jordbruksavdelningen
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Minnesord över hedersledamöter



10

Johan Curman

Agronom Johan Olof Curman, Upplands Väsby, avled den 22 
september 2007 i en ålder av nästan 88 år. Han föddes den 10 
oktober 1919 på Antuna Gård i Eds socken i Uppland. 

Efter studentexamen 1938 engagerade sig Johan Curman i försvaret 
och blev reservofficer 1942. År 1943 avlade han lantmästarexamen 
vid Alnarpsinstitutet, 1948 agronomexamen vid Lantbrukshögsko-
lan och drev sedan framgångsrikt fädernegården Antuna samt Eds-
by i Upplands Väsby med inriktning på mjölk, växtodling och skog. 

Johan Curman engagerade sig starkt i lantbrukets arbetsmark-
nads frågor och blev 1970 ordförande för Lantbrukets arbets-
givare. Han såg snart behovet av ökad helhetssyn och samverkan 
inom den gröna sektorn – jord, skog och trädgård. Efter omfat-
tande samråd och förankring inom arbetsgivarekretsen bildades 
1979 Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, vilket gick in 
som medlem i Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Johan Cur-
man ledde som ordförande det nya förbundet t.o.m. 1985 och in-
gick under samma tid också i SAF:s styrelse. Han var drivande och 
förtroendeskapande med förmåga till strategisk överblick, analys 
och eftertanke, vilket bidrog till att SLA i dialog med de fackliga 
parterna fann lämpliga avtalslösningar.

Johan Curman var också ordförande i Statens växtskyddsanstalt 
1956−79, ordförande i Jordbrukstekniska föreningen 1973−80, 
ordförande i stiftelsen Svenska Lantbruksveckan 1974−82 och 
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drivande sekreterare i C.F. Lundströms – sin farmors fars – stif-
telse, vilken främjar vetenskaplig forskning till gagn för industri 
och jordbruk samt vård, undervisning och utbildning.

Under senare delen av sitt liv utvecklade Johan Curman ett ak-
tivt intresse för historia. I detta arbete visade han inte bara kun-
nighet och skicklighet utan också djup visdom. Johan Curman 
initierade agrarhistorisk verksamhet inom akademien. Under 
1990-talet kom det ”Skogs- och lantbrukshistoriska seminariet” 
att bli en samlingspunkt för forskare och andra historieintres-
serade från hela landet. Johan Curman hade med sin självklara 
auktoritet och sitt kunnande en avgörande roll vid utformning-
en av verksamheten. 

Johan Curman var också drivande för idén om akademisk forsk-
ning och undervisning om jordbrukets historia och 1994 inrät-
tades C.F. Lundströms professur i agrarhistoria vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet SLU. På sina gårdar genomförde han själv vid 
denna tid agrarhistoriska praktiska experiment med lövtäkt, som 
kunde kombineras med den teoretiska forskning som bedrevs 
vid SLU, vilket bland annat resulterade i en artikel 1993 i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, KSLAT, ”Lövfoderkultur 
och skottskogar”. I KSLAT skrev också Johan Curman tillsam-
mans med Janken Myrdal 1991 artikeln ”De stora egendomarnas 
betydelse för landskapet”. Han skrev själv två historiska böcker, 
en om tändsticksfabrikören, mecenaten och akademiledamoten 
m.m. C.F. Lundström, En tidig europé. Entreprenören C.F. Lundström 
1823−1917 (1996) och en om C.F. Lundströms far, J.P. Lundström, 
Boktryckaren själv. J.P. Lundström 1783−1868 (2000). Ett tecken på 
hans stora hembygdsintresse var boken En bok om Upplands Väsby 
(1973) som han skrev tillsammans med Alf Nordström.

År 1966 invaldes Johan Curman i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien, jordbruksavdelningen. Han var 1970–73 ordförande 
i jordbruksavdelningen och därmed samtidigt ledamot av aka-
demikollegiet. Han var akademiens preses 1980−83 och valdes 
1992 till hedersledamot i akademien.

Baserat i huvudsak på text av Mårten Carlsson, Sven Lundell, Janken 
Myrdal och Åke Barklund.

Gunnar Svensson 
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Fajer Fajersson

Professor, agr.dr Fajer Gustaf Fajersson, Landskrona, avled den 
26 april 2007 i en ålder av nästan 89 år. Han föddes i Everöd, 
Skåne, den 12 maj 1918.

Fajer Fajersson avlade studentexamen i Kristianstad år 1937 och 
påbörjade 1941 sina studier vid Lantbrukshögskolan i Uppsala. 
År 1946 avlade han agronomexamen, 1954 licentiatexamen 
och 1961 agronomie doktorsgrad med avhandlingar som gällde 
möjligheterna att påverka vetets malnings- och bakningskvalitet. 
Han blev samma år docent vid Lantbrukshögskolan. År 1977 till-
delades Fajer Fajersson professors namn av regeringen.

År 1946 fick Fajer Fajersson anställning som veteförädlare vid 
Weibullsholms Växtförädlingsanstalt i Landskrona och han var 
sedan verksam som veteförädlare hela sin yrkesverksamma tid. 
Han företog omfattande studieresor bl.a. till USA, Canada och 
Mexico år 1955. Under hans mer än 40 år som veteförädlare 
marknadsfördes 22 höst- och vårvetesorter, vilka tidvis upptog 90 
till 100 % av den svenska vetearealen. I flera fall nådde dessa sor-
ter vidsträckt användning i flera andra länder. Han utvärderade 
sina sorter noggrant inte bara i försök och odlingar utan också 
tillsammans med specialister i kvarnarnas kvalitetslaboratorier. 
Vetesorterna kom därigenom att röna stor uppskattning såväl 
hos odlare som i kvarn- och bageriindustrin. Fajer Fajersson har 
dessutom publicerat ett 70-tal vetenskapliga arbeten samt en 
mängd fackartiklar och hållit ett stort antal vetenskapliga före-
drag i Sverige och utomlands.
 



13

Fajer Fajersson utsågs 1961 till chef för Weibullsholms Växtför-
ädlingsanstalt och han var dess ledare till 1980. År 1965 blev 
han ledamot av W Weibull AB:s direktion och var vice vd 1973 
till 1980. Han var också styrelseledamot i W Weibull AB åren 
1965 till 1980 och var styrelsens vetenskapliga rådgivare fram 
till 1989. Fajer Fajersson blev styrelseledamot i Sveriges Cerea-
listförening 1956, och var dess ordförande 1972 till 1978 och 
då även president i Nordiskt Cerealistförbund. Under perioden 
1965 till 1990 var han vice president i Växtförädlingsföretagens 
internationella organisation, ASSINSEL.  

Han tilldelades Finsk Minnesmedalj 1940 för sina insatser i vin-
terkriget och förlänades senare kommendörstecknet av Finlands 
Lejons orden. År 1973 tilldelades Fajer Fajersson Roemermedal-
jen av Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung i Tyskland, 1979 
erhöll han Malmöhus läns Hushållningssällskaps guldmedalj 
och tilldelades Pro Patrias stora guldmedalj 1980. Han var även 
ledamot av Kungl. Fysiografiska Sällskapet.

Fajer Fajersson skrev en historik över växtförädlingsföretaget 
Weibullsholm i uppsatsen ”Familjeföretagets utveckling 1870–
1980” som ingick i Den svenska växtförädlingens historia. Jordbruks-
växternas utveckling sedan 1880-talet, Skogs- och Lantbrukshisto-
riska meddelanden (1997) med akademiledamoten Gösta Ols-
son som redaktör. Till hundraårsminnet 1983 av agronomen och 
veteförädlaren Sven Otto Bergs födelse skrev Fajersson en artikel 
om Bergs vetenskapliga insatser, ”Agronom Sven Otto Berg und 
seine wissenschaftliche Leistungen”, Agri hortique genetica vol. 41, 
1983. Han sammanställde också en förteckning över Sven Otto 
Bergs publicering i Skrifter av Sven Otto Berg (1983).

År 1964 invaldes Fajer Fajersson i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens jordbruksavdelning och han var akademiens vice 
preses 1984–87 samt valdes till hedersledamot 1988. Han tillde-
lades år 1982 akademiens Nilsson-Ehle medalj för sina insatser 
som veteförädlare. Han värnade om akademien och låg bakom 
bildandet av S.O. Bergs fond. Denna ombildades senare till Stif-
telsen S.O. Bergs och Fajer Fajerssons fond, från vilken pris de-
las ut för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växt-
näringslära och växtförädling/kvalitetsforskning.

Baserat på text av Sven Sandahl och Gunnar Svensson.

Gunnar Svensson
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Sven Gesslein

Professor, agr.dr Sven Hans Gesslein, Norrtälje, avled den 20 
mars 2007 i en ålder av 82 år. Han föddes den 9 augusti 1924 i 
Stockholm. 

Sven Gesslein tog studentexamen 1943. Därefter följde praktik 
bl.a. på Säbyholms gård och en kurs vid Osby Lantmannasko-
la innan studier vid Lantbrukshögskolan tog vid. Där tog han 
agronomexamen 1952, licentiatexamen 1958 och disputerade 
1959. Ämnet var Stråsädens mognadsförlopp och skördemetoder. Han 
blev samma år docent och var under en kortare tid assistent vid 
Institutionen för växtodling vid Lantbrukshögskolan och sedan 
lärare på Svalövs lantbruksskola under åren 1953–58. 

Därefter startade en lång och framgångsrik yrkesbana inom hus-
hållningssällskapen, först som jordbrukskonsulent i Kristianstad 
1958–59, sedan motsvarande befattning i Stockholms län där 
Sven Gesslein också var chef och vd mellan 1962 och 1971. Åren 
1968 till 1974 var han även förbundsdirektör för Hushållnings-
sällskapens Förbund. Under denna period var hushållningssäll-
skapens framtid mycket osäker i samband med att staten om-
organiserade lantbruksrådgivningen och ansvaret flyttades från 
hushållningssällskapen till lantbruksnämnderna. Sven Gessleins 
insatser under denna tid kom att få stor be tydelse för hushåll-
ningssällskapens framtid. Från 1974 fram till pensioneringen 
1992 arbetade han som vd för Malmöhus läns hushållningssäll-
skap. Han medverkade under sin tid vid hushållningssällska-
pet till att bygga upp den individuella växtodlingsrådgivningen 
(HIR). Han författade en historisk översikt över de skånska hus-
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hållningssällskapen i ”De skånska hushållningssällskapen 175 år” 
i tidskriften Skånskt lantbruk (1989). 

Sven Gessleins kunskaper och insatser för svenskt jordbruk har 
uppmärksammats i många sammanhang. Sålunda tilldelades han  
professors namn av regeringen 1987. Vid sin avgång från Malmö-
hus läns hushållningssällskap 1992 erhöll han dess stora guld-
medalj och utnämndes samtidigt till hedersledamot. Det bilda-
des också en fond i Sven Gessleins namn ur vilken unga lant-
brukarpar tilldelas stipendier. Han fick Patriotiska sällskapets 
guldmedalj och var hedersledamot i Malmö Lantbruksklubb 
samt medlem i Fysiografiska sällskapet i Lund. 

År 1966 invaldes Sven Gesslein som ledamot i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien, jordbruksavdelningen. Han represente-
rade avdelningen i akademikollegiet 1972–77 och då han var 
avdelningens ordförande 1990–93. Det var under hans tid som 
ordförande i jordbruksavdelningen som akademien började in-
tressera sig för konsumentfrågor. Han tog initiativet till och var 
ordförande 1992–96 i kommittén ”Mat, hem, ekonomi”. Förut-
om ett antal  seminarier ute i landet genomfördes inom kommit-
tén projektet: ”Försöksverksamhet med utbildning av arbetslösa i 
vardagskunskaper”, vilket var ett regeringsuppdrag. Dessa aktivi-
teter summerades i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, 
KSLAT nr 14, 1995. Andra ämnen som han ägnade stort intresse 
var kvävets och fosforns roll i hav, på land och i reningsverken. 
Under hans ledning arrangerades 1995 det tvärvetenskapliga 
Marholmenseminariet: ”Kväve och fosfor i mark och vatten – en 
ödesfråga inför 2000-talet”. Han sammanställde hela materia-
let i KSLAT, nr 3, 1996. Han skrev också om ekologisk odling i 
”Odlingssystem, växtnäring och markbördighet: 18 års resultat 
från en tidigare ej uppgödslad jord”, KSLAT nr 9, 2001. Sven 
Gesslein var också 1997–98 ord förande i kommittén för krets-
lopp stad − land (slamkommittén). Han erhöll A.W. Bergstens 
pris 1987 med motiveringen ”… för hans idérika, kraftfulla och 
synner ligen resultatrika insatser som forskare och lärare inom 
jordbruksvetenskapen och jordbruksnäringen.” Sven Gesslein 
tilldelades dessutom 2004 S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris 
och valdes till hedersledamot i akademien 1997.

Baserat i huvudsak på texter av Sven Fajersson, Lars Törner och Fajer 
Fajersson samt av Tord Eriksson.   

Gunnar Svensson
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Carl Olof Tamm

Professor emeritus, fil.dr Carl Olof Sebastian Tamm, Bromma, 
avled den 13 september 2007 i en ålder av 87 år. Han var född i 
Stockholm den 10 november 1919.

Carl Olof Tamm var en av Sveriges mest framstående ekologer 
och verkade som professor i skogsekologi vid Sveriges Lantbruks-
universitet, SLU, och tidigare vid Skogshögskolan. Han var den 
förste i Sverige med termen ekologi i sin professur. Carl Olof 
Tamms tidiga vetenskapliga intresse inspirerades av fadern Olof 
Tamm, professor i marklära vid Skogshögskolan, och av dennes 
seniora kolleger vid Skogsforskningsinstitutet – framstående 
forskare i ekologi och botanik såsom Carl Malmström och Lars-
Gunnar Romell. Efter studier vid universiteten i Stockholm och 
Lund avlade Carl Olof Tamm doktorsexamen i botanik. Han vi-
sade bland annat att den så kallade ”nitratälskande” ralla rrosen, 
som blommar så majestätiskt om hösten på skogens hyggen, 
kunde leva enbart på ammonium som kvävekälla. Han stude-
rade också mossornas levnadsvillkor och visade på ljusets relativa 
betydelse. Hans stora talang och kunnande uppmärksammades 
tidigt, och han utsågs till professor vid Skogshögskolan i Stock-
holm blott 38 år gammal. 

Carl Olof Tamm fortsatte att utveckla sina vetenskapliga fråge-
ställningar inom det ekologiska området, främst beträffande 
skogsväxternas och trädens näringsförsörjning. Det projekt som 
han helst ville bli ihågkommen för, var en mer än 50-årig studie 
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av blomning och överlevnad av fleråriga örter på ängs- och skogs-
mark. Carl Olof Tamm anlade tidigt och med stor noggrannhet 
en rad storskaliga fältförsök över hela landet, som syftade till att 
ge en djupare förståelse för skogens näringsförsörjning. Dessa 
storskaliga försök är fortfarande unika i ett internationellt per-
spektiv. Carl Olof Tamm konfirmerade att den boreala skogens 
tillväxt främst begränsades av kvävetillgången. Experimenten 
 visade också att brist på fosfor, bor, kalium och magnesium kan 
ge upphov till störningar och begränsningar av trädens vitali-
tet och tillväxt om träden får för mycket kväve. När surt regn 
var den stora frågan på 1970- och 80-talen kunde han med sina 
försurnings- och kalkningsförsök tillföra kunskap om vad som 
händer om skogsmarken blir surare. 

Carl Olof Tamm var engagerad i internationella och nationella 
vetenskapliga program och kom alltid med kloka och väl genom-
tänkta synpunkter och frågor. Efter sin pensionering publice-
rade han i bokform ett viktigt arbete om kvävecykeln i världens 
skogar: Nitrogen in terrestrial ecosystems: questions of productivity, 
 vegetational changes, and ecosystem stability (1991).

Carl Olof Tamm var en inspiratör och mentor till många av 
 dagens skogsekologer, och en mycket uppskattad lärare för stu-
denterna vid skogsfakulteten. Hans livsverk kommer att påverka 
framtidens skogsforskning. Carl Olof Tamm tilldelades 1974 
Guldkvisten av Sveriges Skogsvårdsförbund.

Carl Olof Tamm valdes 1959 in i skogsavdelningen vid Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien. År 1989 valdes han till heders-
ledamot vid akademien. Han publicerade bland annat 1974 i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, KSLAT, ”Kalkpro-
blemet för jord, skog och miljövård. II. Skog”.

Baserat i huvudsak på text av Sune Linder, Jan-Erik Hällgren och Peter 
Högberg.

Ingemar Nordansjö
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Minnesord över svenska ledamöter
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Tore Arnborg

Professor emeritus, fil.dr Anders Tore Julius Arnborg, Uppsala, 
avled den 22 oktober 2007, 95 år gammal. Han var född den 21 
oktober 1912 i Stenstorp, Västergötland.

Tore Arnborg växte upp på Västergötlands landsbygd under och 
strax efter första världskriget. Han tog sin FM-examen i Uppsala 
1938, disputerade 1943 i växtbiologi på avhandlingen Granberget: 
En växtbiologisk undersökning av ett sydlappländskt skogsområde med 
särskild hänsyn till skogstyper och föryngring och blev strax därefter 
utnämnd till docent. Vid sin forskning hade Arnborg funnit det 
praktiskt möjligt att bedöma skogsmarkens beskaffenhet, egen-
skaper och fuktighetsförhållande med hjälp av markvegetatio-
nen. Detta som en grund för beslut om beståndsbehandling, 
trädslagsval etc. År 1945 publicerade han Det nordsvenska skogs-
typsschemat, som sedan kommit att användas av generationer av 
skogsfolk i Sverige. De flesta skogsbrukare känner igen begrepp 
som frisk blåbärs-ristyp, torr ekbräken-ristyp, våt ört-starrtyp som 
alla är hämtade från hans berömda klassificeringssytem. Syste-
met fick stor betydelse för skogsskötseln i norra Sverige, men an-
vändes också felaktigt i södra delarna av landet vilket Arnborgs 
skogstypsschema aldrig var avsett för.

Tore Arnborg ägnade sig än mer åt praktisk skogsvård och blev 
från 1945 verksamhetsledare för det 1941 bildade Sällskapet för 
praktisk skogsförädling, vars syfte var att arbeta med förädlings-
frågor i främst Norrland År 1962 publicerade han skriften Lärk-
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skogar i Sibirien: rapport från en resa 1960. År 1963 förändrades 
hans bana då han blev FAO:s Country Representative i Pakistan 
under fem år. Återstoden av sitt yrkesliv ägnade Tore Arnborg åt 
arbete i Kenyas landsbygdsutvecklingsprogram och i Tanzanias 
skogsforskningsprogram. Som pensionär återvände Arnborg till 
gamla Växtbiologen i Uppsala men karriären var inte slut. Vid 
69 års ålder blev han utnämnd till professor vid universitetet i 
Sokoto i norra Nigeria. Under fyra år utbildade han unga skogs-
studerande i skötsel av träd i Afrikas torrområden. 

På gamla dagar fick Tore Arnborg glädjen att se sina tidiga 
under sökningar åter användas av unga forskare för studier av 
skogens långtidsdynamik. Själv gjorde han 1992 en återblick-
ande skildring i Minnen blir skogshistoria: Skogar i Nordsverige och 
deras förnyelse under en period av stora förändringar, från 1935 till 
1960. Vid 85 års ålder publicerade han en engelsk version av sitt 
skogstypsschema. 

Tore Arnborg valdes 1958 in i skogsavdelningen vid Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien.

Baserat huvudsakligen på text av Ingvar Backéus och Åke Barklund.

Ingemar Nordansjö
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Gunnar Carlborg

Förre länsjägmästaren Sven Jedvard Gunnar Carlborg, Falun, 
avled den 25 maj 2007 vid en ålder av 95 år. Han var född i Sala 
den 20 februari 1912.

Gunnar Carlborg växte upp på Lidingö och ägnade sig då myck-
et åt idrott och friluftsliv. Hans intressen ledde honom till Skogs-
högskolan där han avlade jägmästarexamen 1935.

Huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv ägnade Gunnar Carlborg 
åt Skogsvårdsstyrelsen. Efter några år vid Växjö stift började han 
1939 vid Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län och arbetade 
där fram till 1945 då han överfördes till den nyinrättade Skogs-
styrelsen i Stockholm. År 1949 bar det norrut till Skogsvårds-
styrelsen i Norrbottens län där han blev chef för Tornedals-
distrikten. År 1952 rekryterades han till Skogssällskapet i Umeå 
där han tjänstgjorde fram till 1959 då han utsågs till länsjägmäs-
tare vid Skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län. Fyra år senare, 
1963, förordnades han till samma befattning i Kopparbergs län 
där han verkade till sin pensionering 1977.

Gunnar Carlborg var en sann och kraftfull skogsman, som prio-
riterade fältverksamheten och hade mycket god hand med såväl 
skogsägare som fältpersonal. Han var vidare klart resultatinriktad 
och kunde ibland för den goda sakens skull ta genvägar för att 
undvika byråkratiska hinder. På detta sätt lyckades han få mycket 
uträttat i sina län beträffande exempelvis skogsvård och vägar. 
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För sina insatser tilldelades han 1974 Guldkvisten av Sveriges 
Skogsvårdsförbund.

I samband med sin pensionering skrev han i Dalarnas hembygds-
bok 1977 artikeln ”Skogsvård i historiskt perspektiv”. Som pensio-
när kunde han också än mer arbeta i skogen på sin gård Österby, 
som han förvärvade 1956.

Gunnar Carlborg valdes 1970 in i skogsavdelningen vid Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien.

Huvudsakligen baserat på intervjuer.

Ingemar Nordansjö
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Svante Fahlgren

Förre skogschefen, skog.dr h.c.Svante Emanuel Fahlgren, Växjö, 
avled den 16 maj 2007 nästan 96 år gammal. Han föddes i Stock-
holm den 22 maj 1911.

Svante Fahlgren inledde sin gärning i skogen redan 1930, då 
han började studera vid Skogshögskolan, och han var sedan 
skogsbruket och skogsnäringen trogen fram till sin bortgång. 
Efter jägmästarexamen 1935 anställdes han som skogsindelare 
vid Surahammars Bruk. Fyra år senare var arbetet fullbordat 
och Fahlgren erbjöds 1939 anställning vid Kramfors AB som in-
delare och förvaltarassistent i Backe. Redan 1940 knöts han till 
huvudkontoret och blev där skogschefsassistent. Tidigt år 1945 
drog det ihop sig till energikris och Bränslekommissionen inrät-
tades. Svante Fahlgren lånades ut till denna och fick där leda 
vedanskaffningsbyrån. Hösten 1946 kallades han tillbaka av SCA 
till en tjänst på Sundsvallsbolagen. År 1948 utsågs Fahlgren till 
skogschef i Kramfors. Redan efter tre år, 1951, erbjöds han så 
tjänsten som skogschef vid Korsnäs AB i Gävle. Där var han verk-
sam till 1963 då han fick sluta efter en kontrovers med bolagets 
starke man Hugo Stenbeck. Fahlgren hade därefter olika upp-
drag inom skogsträdsförädling och transportutredningar, men 
erbjöds efter ett år posten som skogschef för Södra Skogsägarna 
– en tjänst som han innehade fram till sin pensionering 1978.

Svante Fahlgren var i hög grad medverkande till den stora om-
ställning som skogsbruket genomgick under 1900-talet. När han 
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började sin bana i Bergslagen under 1930-talet var det timmer-
svansar, yxor, manuell barkning, kolning, hästar och flottning 
som gällde. När han pensionerade sig var skogsbruket mekani-
serat och rationaliserat på ett sätt som är närmast osannolikt – 
det som en man producerade år 2000 krävde elva man år 1930. 
Under hela denna period av omställning från manuell hantering 
till mekaniserat skogsbruk stod Svante Fahlgren i verksamhetens 
centrum – med odiskutabel ledarförmåga.

Svante Fahlgren var även drivande på skogsskötselområdet med 
målmedvetna satsningar på föryngringshuggning, plantskolor, 
hyggesbränning, ungskogsröjning, lövslybekämpning och efter-
hållning av älgstammen. Ibland upplevdes insatserna väl radi-
kala och blev därför omdiskuterade, men slutresultatet blev otve-
tydigt högproduktiva skogar.

Svante Fahlgren var en sann skogsman med lysande kompetens 
inom ekonomi, teknik och biologi. En ledstjärna var att all verk-
samhet skulle grundas på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. 
Fahlgren var också en humoristisk och vänsäll människa, slagfär-
dig som få. Hans levnadsbana skildras i boken Ett yrkesliv och en 
omloppstid sammanställd av Mårten Bendz. Själv skrev han 1995 
i Skogshistorisk tidskrift ”Kramfors bolag. Några iakttagelser och 
minnen från åren 1939−1951”. Han skrev också 1975 i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, KSLAT, artikeln ”Virkes-
produktionens förlopp – dess konsekvenser beträffande om-
loppstid och virkeskapital”.

Svante Fahlgren belönades 1973 med Sveriges Skogsvårdsför-
bunds Guldkvist och utsågs 1989 till skoglig hedersdoktor vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet.  

Svante Fahlgren valdes 1957 in i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens skogsavdelning. 

Baserat i huvudsak på texter av Mårten Bendz.

Ingemar Nordansjö
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Förre utredningschefen, agr.lic. Sven Johan Reinhold Holmström, 
Stockholm, avled den 19 november 2007 i en ålder av 94 år. Han 
föddes den 5 september 1913 i Gällaryd, Småland.

Sven Holmström växte upp på ett småländskt lantbruk, studerade 
vid Stora Segerstads lantmannaskola, Hvilans folkhögskola och tog 
studentexamen vid Hvilans specialgymnasium i Åkarp 1939. Han 
avlade agronomexamen 1942 på ekonomisk linje och licentiatexa-
men 1946 i lantbruksekonomi och studerade också ämnet i USA 
1948. 

Holmström var lärare vid Stora Segerstads lantmannaskola 1942 och 
1943, assistent vid statistiska avdelningen vid Sveriges Lantbruks- 
förbund 1943–44 och utredningsman vid förbundet 1944−50. År 
1950 tillträdde han som chef för avdelningen för jordbrukskalkyler 
och produktionskostnadsberäkningar vid Jordbrukets Utrednings-
institut och åren 1959 till 1979 var han institutets chef. Efter 1979 
hade han konsultuppdrag för LRF och Sida. I det senare fallet ge-
nomförde han analyser över Zambias ekonomi med sikte på för-
bättringar i denna. Under åren 1980−88 var han vice ordförande i 
IFAP:s (International Federation of Agricultural Producers) ekono-
miska expertgrupp.

Under sin tid vid Jordbrukets Utredningsinstitut lade Sven Holm-
ström upp ett omfattande statistiskt material över det svenska jord-
brukets ekonomi och priser. Detta utnyttjades inte bara för näring-
arnas behov utan även i det under den aktuella tiden krångliga 
regleringssystemet. Han deltog även själv i hanteringen av detta 

Sven Holmström
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liksom i skilda offentliga utredningar inom jordbruks politiken och 
förvärvade därmed omfattande insikter och kunskaper i det svenska 
jordbrukets ekonomi och i regleringssystemets handhavande. Han 
bedrev i tal och skrift av många uppskattad information om detta, 
varvid han kraftfullt hävdade lantbruksnäringens betydelse och in-
tressen. Vid sidan av detta drev han eget skogsbruk och var ordina-
rie ledamot i Södra Skogsägarnas styrelse 1971−79. 

Sven Holmström var expert i flera statliga utredningar och tillhörde 
de så kallade kalkylsakkunniga inom Statens Jordbruksnämnd. Han 
har utgivit flera skrifter bland annat om typjordbrukskalkyler samt 
inom jordbrukets rationalisering och om jordbrukets ekonomiska 
föreningsrörelse.

Sven Holmström överlämnade sitt privata arbetsarkiv om ca 3,5 hyll-
meter till Riksarkivet 2003. Här finns bland annat ett omfattande 
 material som berör det internationella samarbetet inom jordbruks-
ekonomi. Det innehåller också en stor mängd artiklar och manu-
skript till föredrag, promemorior med mera. Sven Holmströms le-
dande position inom svensk jordbrukspolitik under en kritisk och 
händelserik tjugoårsperiod gör hans arkiv till en utomordentlig 
värde full källa för den historiska forskningen.

Sven Holmström invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
allmänna avdelning 1961. Han ingick i akademikollegiet 1967−70. 
Han höll föredrag vid flera tillfällen vid akademiens sammankoms-
ter och publicerade årligen från 1960 till och med 1988 den sta-
tistikdigra uppsatsen ”Produktion och utveckling i jordbruket” i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift,  KSLAT. Här beskriver 
Holmström initierat varje år, med stöd av detaljerad statistik, det 
svenska jordbrukets tillstånd och utveckling och gör bedömningar 
av näringens framtidsutsikter. Han sätter också den svenska utveck-
lingen i ett större sammanhang genom att göra internationella 
jämförelser. År 1975 publicerar han också i KSLAT, artikeln ”Kom-
binerade skogs- och jordbruksföretag”. Han skrev också två histo-
riska uppsatser, ”Produktionsmedelindustrier” i Svenskt jordbruk och 
skogsbruk 1913–1962 (1963) och en i KSLAT:s jubileumssupplement 
1988 ”Svenskt jordbruk 1930–1987: En koncentrerad översikt om 
jordbrukspolitik, teknik, produktivitet och lönsamhet”. Han ver-
kade också såsom lekmannarevisor i akademien under ett antal år. 

Baserat huvudsakligen på text av Lennart Hjelm.

Tord Eriksson
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Karl-Gustaf Insulander

Godsägare, lantmästare Karl-Gustaf Denis Insulander, Enköping, 
avled den 31 mars 2007 i en ålder av 91 år. Han föddes den 7 juni 
1915 på Wappa säteri i Uppland.

Efter realexamen i Enköping 1932 studerade Karl-Gustaf Insu-
lander på Svalövs Lantmannaskola 1933−34, han genomgick se-
dan driftsledarkurs och avlade lantmästarexamen i Alnarp 1938. 
Han företog studieresor till Sovjetunionen 1969, England 1970, 
EEC-länder 1971, USA 1972 samt Frankrike 1974.

Efter avslutade studier var Karl-Gustaf Insulander verksam på 
Wappa säteri, med undantag för 1941 då han tjänstgjorde som in-
spektor vid Lesjöfors Bruk i Värmland. Under perioden 1942−49 
var han förvaltare på Wappa, varefter han inträdde som ägare 
och drev bl.a. storskalig mjölkproduktion. År 1949 startade han 
Enköpings Lantbruksservice AB med specialarbeten bl.a. med 
moderna täckdikningsmaskiner. I början av 1950-talet tog han 
initiativ till specialtidskriften Maskinteknik i jord och skog.

Senare arrenderade Karl-Gustaf Insulander även gårdarna He-
densberg i Västerås, Stäflö nära Kalmar, Krusenberg utanför 
Uppsala och Aske nära Sigtuna. Han förvaltade de omfattande 
arealerna med stort kunnande och affärsmässighet. Familjen 
ägde Wappa säteri fram till 1967 då Enköpings stad köpte jor-
den. Vid den tiden inköpte han Hjulsta säteri och investerade 
i storskalig grisproduktion samt spannmålshantering och egen 
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fodertillverkning. Det gamla slottet på Hjulsta säteri helrenove-
rades till ursprungligt skick och familjen flyttade dit 1980. År 
1979 återköpte familjen Wappa säteri. Karl-Gustaf Insulander 
visade gärna sitt livsverk för många besökare.

Karl-Gustaf Insulander hade en rad förtroendeuppdrag, bl.a. 
var han vice ordförande i Lantmännen, Enköping. Han var ord-
förande i Uppsala stiftsnämnd 1967−73 och i Stiftsnämndskonfe-
rensen, ett gemensamt organ för landets samtliga stiftsnämnder, 
1977−84. Han var också ledamot i Nämnden för animaliepro-
duktion inom Lantbruksstyrelsen.

Karl-Gustaf Insulander invaldes 1974 i Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien, jordbruksavdelningen. Åren 1979−82 ingick 
han i akademikollegiet. År 1999 tilldelades han akademiens guld-
medalj med motiveringen: ”… för stor skicklighet som arbets- och 
driftledare inom praktiskt jordbruk och för framstående insatser 
inom jordbruksförvaltning, kulturvård, växtodling och animalie-
produktion.”

Baserat huvudsakligen på invalsförslag, samt text av Boo Pålsson och 
Åke Barklund.

Gunnar Svensson
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Nils Johansson

Docent, fil.dr Nils Alarik Johansson, Gävle, avled den 29 novem-
ber 2007 i en ålder av 75 år. Han var född den 7 april 1932 i 
Hålanda socken, Västergötland.

Efter studentexamen gjorde han militärtjänst vid kavalleriet 
och blev så småningom reservofficer vid detta truppslag. Han 
genomgick grundutbildning i biologiska ämnen vid Göteborgs 
Universitet, där han så småningom avlade fil.lic. examen 1964 i 
ämnesområdet zoologi. Han disputerade vid Uppsala universitet 
1977. Avhandlingen rörde sjukdomstillstånd på odlad lax. Detta 
var ett pionjärarbete inom ämnesområdet fisksjukdomar.

Nils Johansson anställdes 1965 som fisksjukdomsspecialist vid 
Laxforskningsinstitutet (LFI) i Älvkarleby. Han tog sig an flera 
viktiga uppgifter bl.a. sjukdomen M 74 som angrep laxsmolt 
(yngel). Den orsakade stor dödlighet i laxodlingar men var även 
förödande för vilda laxbestånd. Han blev LFI trogen under hela 
sitt yrkesliv. År 1971 utsågs han till föreståndare för LFI och var 
dess chef fram till 1992, varefter han övergick till en forskartjänst 
fram till sin pensionering 1998. 

Tillsammans med sin företrädare på tjänsten som fiskpatolog 
byggde Nils Johansson upp grunden för den fiskhälsokontroll 
som bedrevs under hans ledning under tjugofem år och som 
numera finns för hela landets fiskodlingar. Ny lagstiftning på 
djurhälsoområdet medförde att Nils Johansson genomförde den 



31

utredning, vilken resulterade i att Fiskhälsan FH AB bildades 
1989, och som övertog ansvaret för fiskhälsokontrollen. Det stora 
intresset för fisksjukdomsforskning följde honom hela arbets-
livet, och han medverkade till att flera forskare vid Lantbruks-
universitetets veterinärmedicinska fakultet kunde disputera 
inom ämnesområdet. 

I samband med LFI:s femtioårsjubileum 1996 skrev Nils Johans-
son den trevliga jubileumsboken Femtio laxlekar eller Femtio års lek 
med laxen, en bok som sammanfattar en stor del av svensk fiskeri-
forskning, som berör vandringsfisk som lax och öring. Han var 
också författare eller medförfattare till närmare ett femtiotal 
vetenskapliga publikationer. Nils Johansson var ledamot i flera 
svenska forskningsnämnder och i internationella organisationer 
och han verkade som expert i internationella sammanhang på 
uppdrag av svenska myndigheter. Han var bland annat expert i 
Internationella Havsforskningsrådet (ICES). 

Nils Johansson hade många andra intressen utanför sin yrkes-
roll. Hästar och ridning, jakt och natur samt ett stort intresse 
för historie- och släktforskning. Forskandets och skrivandets 
glädje resulterade i flera publikationer om hembygden, några 
tillsammans med hustrun Ingegerd. Båda var hängivna deltagare 
i Gävles kulturliv. Nils Johansson var också medlem i Älvkarleby-
Skutskär Rotaryclub och var dess president åren 1974−75. Han 
hade en varm humor och hade alltid en ”Göteborgshistoria” till 
hands. 

Nils Johansson invaldes 1982 i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens allmänna avdelning. Han medverkade i akademiens 
rapportserie 1993 med en uppsats vid seminariet Fisk och skaldjur: 
uthållig resurs, livsmedel och rekreation. Han medverkade också i 
den summerande konferensen: Baltikum i förändring: samarbete 
mellan Sverige och de baltiska staterna inom jordbruk, skogsbruk och fiske, 
vilken dokumenterades i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tid-
skrift, KSLAT, nr 7, 1994. Han publicerade också ”Svenska fiskets 
framtid och samhällsnytta” i KSLAT nr 10, 2001. 

Baserat i huvudsak på text av Ulf-Peter Wichardt och Hans Ackefors.

Tord Eriksson
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Douglas Kennedy

Godsägare Douglas Gilbert James Kennedy, Råbelöf, Skåne, av-
led den 21 augusti 2007 i en ålder av 95 år. Han föddes den 5 
mars 1912 på släktgodset Råbelöf.

Douglas Kennedy avlade studentexamen 1932 och blev officer 
1935 och gick 1944 över till reservstat som kapten. Åren 1944−45 
genomgick han vinterkursen vid Önnestad lantmannaskola och 
bedrev sedan lantbrukspraktik och studier i olika länder.

År 1946 blev Douglas Kennedy innehavare av Råbelöfs fideikom-
miss. I denna egenskap gjorde han sig känd som en driftig och 
skicklig företagare med ett levande intresse för de olika delarna 
av sin stora förvaltning, som omfattar 3 850 ha åker, betesmark 
och skog. Vid sidan om Råbelöf arrenderade han Fredriksdal 
och Fårarps gårdar. Dessa jordbruk rationaliserades, moderni-
serades och utvecklades under Douglas Kennedys ledning till 
rationella mönsterjordbruk. Såväl växtodlingen med modern 
teknik för foderkonservering som djurhållningen med en stor 
mjölkbesättning i ett lösdriftskoncept med egna planlösningar 
blev en förebild även internationellt. Det kännetecknades av god 
djurhälsa och rationell skötsel som gav bättre produktionseko-
nomi. Under 1970-talet byggdes på Råbelöf en större integrerad 
svinproduktion med 300 suggor och 5 000 slaktsvin och även 
här var en sundare djurmiljö en viktig faktor. I det gynnsamma 
läget för fruktodling anlades tidigt en stor odling och skörden 
togs om hand i tidsenliga lagrings- och packningslokaler. Fidei-
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kommissets skogsarealer var föremål för en rationell skötsel och 
genomtänkta föryngringar.

Många besökare har under årens lopp markerat att Råbelöf varit 
ett attraktivt mål och bl.a. besökte kung Carl XVI Gustaf Råbe-
löf på sin Eriksgata 1977. Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
mien besökte Råbelöf på sin septembersammankomst år 1994. 
Doug las Kennedy upplät 1986 sina marker för SM i plöjning på 
Råbelöf. År 1996 publicerades skriften Råbelöfs gods med Douglas 
Kennedy som fideikommissarie i 50 år.

Douglas Kennedy hade stor vidsynthet och förmåga att lyssna. 
Han insåg vikten av att jordbrukare samverkade och han enga-
gerade sig redan under 1960-talet i olika organisationer med 
anknytning till verksamheten på fideikommisset såsom Skånes 
Mejeriförbund, som var grunden till Skånemejerier i vars styrelse 
Douglas Kennedy var ordförande under åren 1970–80. Under 
denna tid gjordes stora investeringar i mejerierna i Lunnarp och 
Fosie samt ysteriet i Kristianstad. Han arbetade också i Svenska 
Mejeriernas Riksförening, SMR.

Douglas Kennedys karismatiska läggning ledde till förtroende-
uppdrag i Skånska Hypoteksföreningen som ordförande och i 
Sveriges Allmänna Hypoteksbank som styrelseledamot. Han var 
tidigt vice ordförande i  Karpalunds betodlarförening, styrelse-
ledamot i Sveriges Betodlares Centralförening och senare i 
Svenska Sockerfabriks AB och dess efterföljare AB Cardo. Han 
var också styrelseledamot i Institutet för växtförädling av frukt 
och bär i Balsgård, liksom i Allmänna Svenska Utsädesaktiebola-
get. Douglas Kennedy engagerade sig i Skånes Lantarbetsgivare-
förening som ordförande och i Skogs- och Lantarbetsgivareför-
bundet som styrelseledamot. Han var också engagerad i Sveriges 
Jordägarförbund samt i styrelsen för Bollerups lantbruksinstitut.

År 1963 invaldes Douglas Kennedy i Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien, jordbruksavdelningen.

Baserat i huvudsak på text av Ingmar Oredsson och Sverker Erlansson.

Gunnar Svensson
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Bertil Matérn

Professor emeritus, fil.dr Ernst Bertil Erik Matérn, Danderyd, 
avled den 14 oktober 2007 i en ålder av 90 år. Han var född den 
18 maj 1917 i Göteborg. 
 
Bertil Matérn tog studentexamen vid Norra Latin i Stockholm 
1935, studerade vid Stockholms högskola och blev fil.kand. 1938, 
pol.mag. 1941, fil.lic. 1947 samt fil.dr och docent 1960. Från 
1941 arbetade han hos professor Harald Cramér vid högskolans 
institut för försäkringsmatematik och matematisk statistik. 

År 1945 blev Matérn handplockad till Statens skogsforsknings-
institut, SFI, av professor Manfred Näslund för att arbeta med 
frågor kring Riksskogstaxeringen. Han fick i uppdrag att utreda 
noggrannheten i linje- och provytetaxeringar, vilket han redo-
visade redan 1947 i sin licentiatavhandling – en klassiker inom 
skogstaxering. Efterhand blev Bertil Matérn allmänt engagerad 
inom SFI och 1949 inrättades ett kontor för matematisk statistik 
med honom som chef. Han var ett år stipendiat vid universitet 
i Iowa och North Carolina, och förordnades 1951 som special-
lärare vid Skogshögskolan. 

År 1962 slogs SFI och Skogshögskolan ihop, och en institution i 
skoglig matematisk statistik tillkom. Professuren på denna uppe-
höll Bertil Matérn tills han 1963 efter kallelse utnämndes på 
denna. Under 1970-talet utlokaliserades högskolan till Umeå, 
Uppsala och Garpenberg och Matérn fick en ambulerande till-
varo fram till pensioneringen 1981.
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Licentiatarbetet från 1947 är ett pionjärarbete inom spatial sta-
tistik, och dess betydelse kan inte överskattas. Doktorsavhand-
lingen Stokastiska modeller och deras tillämpning på några problem 
i skogstaxering och andra samplingsundersökningar från 1960 blev 
också den en milstolpe inom samma område och kom i nytryck 
1986. Den är flitigt citerad och finner alltfler tillämpningar. Ett 
avsnitt benämns i facklitteraturen som ”Matérn processer”. Spa-
tial statistik har länge varit under snabb utveckling. Då är det 
inte alltid som upphovsmännen är fortsatt centrala inom om-
rådet, men det är just Bertil Matérn! Han hyllades 1982 med 
festskriften Statistics in theory and practice: essays in honour of Bertil 
Matérn.

Bertil Matérn var med i flera internationella organ. Han hade 
lätt för språk och kunde flera. Han var anlitad både hemma och 
utomlands för utrednings- och sakkunniguppdrag, inte bara 
skogliga. Bl.a. hade han sådana uppdrag i Österrike, Mexico och 
Östtyskland. 

Sveriges Skogsvårdsförbund tilldelade Bertil Matérn sin Guld-
kvist 1982 med motiveringen att han ”får finna sig i att vara en 
slags institution bland majoriteten av svenska jägmästare, av 
 honom har de nämligen fått de kunskaper de har om skoglig 
statistik. … snabbt går han på de enkla lösningarna till stundom 
mycket invecklade problem. …varje medarbetare som kommer 
den store statistikern något närmare in på livet finner en fin-
stämd, något självironisk humorist…” 

Namnet Bertil Matérn kommer att för framtiden vara inskrivet 
i den matematiska statistikens utvecklingshistoria. Hans många 
forna elever, kolleger och vänner bevarar det ljusa minnet av en 
god lärare, en vördad kollega och en avhållen vän.

Bertil Matérn valdes 1964 in i skogsavdelningen vid Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien.
    
Baserat huvudsakligen på text av Bo Ranneby och Gustaf von Sege-
baden.

Ingemar Nordansjö
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Gerda Nilsson

Professor emerita, agr.dr Gerda Nilsson, Uppsala, avled den 10 
oktober 2008 i en ålder av 93 år. Hon föddes den 18 maj 1915 i 
Hortlax nära Piteå.

Gerda Nilsson skaffade sig vidareutbildning via folkhögskola, 
specialgymnasiet på Hvilan samt högre mejeriingenjörsexamen 
på Alnarp 1943. Hon anställdes 1944 vid Institutionen för mikro-
biologi vid Lantbrukshögskolan. Hennes forskning ledde fram till 
licentiatexamen 1952 och 1957 disputerade hon på en avhandling 
om diagnostik av juverinflammationer med hjälp av mjölkanaly-
ser. Hon blev därmed Sveriges första kvinnliga agronomie doktor. 

Under sin tid som docent på mikrobiologiinstitutionen, 1957−72, 
var hon en uppskattad lärare och handledare för studenterna 
där, liksom på Seminariet för huslig utbildning, Uppsala. Men 
framför allt var hon en engagerad forskare, främst när det gällde 
kvalitetsbedömning av mjölk och dess produkter, till exempel 
olika analysmetoder för mastitis, juverinflammation. Hon under-
sökte också olika fodermedels kvalitet och dess effekter på mjöl-
ken. Hon arbetade senare också med aflatoxiner bland annat i 
jordnötskakor och deras effekter på olika djurslag. Sammanlagt 
stod hon bakom mer än 40 vetenskapliga artiklar. Dessutom var 
hon författare till böcker som Mikrobiologi och livsmedelshygien 
(1968), samt Livsmedelsmikrobiologi, som kom ut första gången 
1979 och sedan bearbetades och kom ut i nytryck och sex nya 
utgåvor, den sista så sent som 2004.
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År 1973 blev Gerda Nilsson professor vid Statens Livsmedelsverk, 
en tjänst som hon innehade fram till pensioneringen 1981. Bok-
utgivningarna ovan visar dock att hon var verksam långt efter sin 
pensionering. Hon verkade också inom kommunalpolitiken och 
var bland annat aktiv i hälsovårdsnämnd och skolnämnd i många 
år. Hon satt också med i konsistoriet vid Uppsala universitet.

För sina vänner var Gerda Nilsson gärna medelpunkten när hon 
bjöd ut till sin villa i Bodarna med stor tomt för odlarglädjen och 
även en bagarstuga där hon bakade tunnbröd tillsammans med 
vänner. Gerda Nilsson har nedtecknat sina minnen från föräldra-
gården i Hortlax i Norrbotten åren 1925−35. Skriften utgavs år 
1986 och har titeln Som om jag levt i tvåhundra år. Hon beskriver 
där när hon första gången en sommar på 30-talet arbetade som 
extra hjälp på ett mejeri och hur detta gjorde så pass djupt in-
tryck ”…att jag såg mejerskejobbet som det mest attraktiva jag 
kunde tänka mig. Det fanns givetvis ingen rak och välberedd väg 
för mig att gå för att uppnå det målet, men genom envishet kom 
jag så småningom dithän.” Sommarjobbet ledde också till arbete 
som mejeripiga vid ett lokalt mejeri.

Den 6 oktober 2007 promoverades Gerda Nilsson till jubeldok-
tor i Uppsala och fakulteten hyllade henne varmt för hennes 
betydelsefulla insatser. 

År 1981 invaldes Gerda Nilsson i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien, jordbruksavdelningen.

Baserat huvudsakligen på text av Ingrid Jansson och Lennart Torstens-
son.

Gunnar Svensson
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Owe Olsson

Trädgårdsdirektör Karl Owe Bertil Olsson, Ängelholm, avled den 
19 oktober 2008 i en ålder av 85 år. Han föddes den 24 januari 
1923 i Ängelholm, Skåne.

Trädgårdspraktik i hemmet, Roslunda Handelsträdgård, som 
hans far drev framgångsrikt och senare i olika framstående 
plantskolor och odlingar i Sverige och Danmark kombinera-
de Owe Olsson med teoretiska studier på folkhögskola och på 
 Aln arpsinstitutet. År 1948 startade han växthusföretaget Poppel-
gården, som han drev fram till 1982. År 1972 grundlade han sin 
rosenodling, Rosengården, där han var aktiv fram till år 2003 då 
han vid 80 års ålder säljer företaget. Owe Olsson var en skicklig 
trädgårdsodlare och höll sig uppdaterad genom studieresor och 
ständiga kontakter med rådgivningsföretag och trädgårdshög-
skolor, han reste bland annat till USA 1959 för att studera nej-
likeodling. Affärsskicklighet var en hjärtefråga för honom och 
under alla år skötte han med stor framgång sin egen marknads-
föring och sina marknadskontakter. 

Han erhöll många förstapriser vid utställningar både i Sverige 
och Danmark och han mottog bland annat 1993 Skandinaviska 
Substralpriset. År 1979 fick han motta Kung Carl XVI Gustafs 
förtjänstmedalj. 

Owe Olsson insåg tidigt betydelsen av starka organisationer. 
Han engagerade sig i Sveriges Handelsträdgårdsmästarförbund, 
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SHTF, och var distriktsordförande i NV Skåne 1958−68. I den 
rollen medverkade han bl.a. till bildandet av Trädgårdshallen i 
Helsingborg 1958 och ingick i dess första styrelse. Han startade 
också en konsulentverksamhet i distriktets regi som stöd för od-
larna. På riksplanet var Owe Olsson med om att nyorganisera 
trädgårdsnäringen och bildandet av Trädgårdsnäringens Riks-
förbund, TRF, vars första ordförande han blev 1976 – en post 
som han hade fram till 1984. Utbildningsfrågorna var en annan 
hjärtefråga för Owe Olsson. Han engagerade sig bl.a. i styrelsen 
för Alnarpsinstitutet och sedermera Sveriges Lantbruksuniver-
sitet 1968−86. Owe Olsson gav 2006 ut boken Trädgårdsmästaren. 
Nejlikodlaren som strödde rosor på sin väg genom livet. Trädgårdsmäs-
tare var också vad han helst ville tilltalas med – det symboliserade 
för honom det äkta, jordnära och kulturella.

År 1976 invaldes Owe Olsson som ledamot i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien, jordbruksavdelningen. Han var ledamot 
av akademikollegiet 1984–87.

Baserat i huvudsak på text av Helmer Svensson.

Gunnar Svensson
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Gösta Renlund

Förre generaldirektören, jur.kand. Rolf Gösta Renlund, Stock-
holm, avled den 12 februari 2007 i en ålder av 91 år. Han var 
född i Kristianstad den 12 juli 1915. 

Gösta Renlund avlade jur. kand.examen 1938. Efter tingstjänst-
göring blev han fiskal i Svea hovrätt, och därefter påbörjade han 
en längre tids tjänstgöring vid finansdepartementet. Där avance-
rade han till byråchef och expeditionschef och utnämndes 1953 
till kansliråd. 

Genom sina färdigheter på de juridiska och ekonomiska om-
rådena förordnades han 1956 till generaldirektör och chef för 
dåvarande Riksräkenskapsverket, sedermera Riksrevisionsverket, 
där han tjänstgjorde till 1965, då han utsågs till VD och chef för 
både Sveriges Allmänna Hypoteksbank och Lantbruksnäringar-
nas primär- och sekundärkreditaktiebolag, sedermera samman-
slagna till Lantbrukskredit AB. Dessa befattningar innehade han 
ända till sin pensionering 1981.

Genom Gösta Renlunds mångskiftande kunskaper blev han fli-
tigt anlitad för en mängd uppdrag, både statliga och privata. Här 
kan nämnas ledamotskapet i 1948 års budgetutredning, 1957 års 
budgetkommitté och 1964 års markpolitiska utredning. Intresset 
och kunskaperna beträffande meteorologi ledde till att han 1957 
utsågs till ledamot i utredningen om SMHI:s arbetsuppgifter och 
organisation. Han var ordförande i Meteorologiska och hydro-
logiska rådet 1961−66.
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Under åren 1960−65 var Gösta Renlund ordförande i Riksgälds-
fullmäktige och vice ordförande i Hypoteksbanken. Bland ytter-
ligare uppdrag kan nämnas hans engagemang i Föreningsban-
kernas bank, där han var ledamot i styrelsen 1966–82 och i Trygg 
Hansa där han var styrelseledamot från 1968 till och med 1986.

Gösta Renlund invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning 1967. Han var ordförande i akade-
miens ekonominämnd 1976−83. 

Baserat i huvudsak på text av Hans Henrik Abelin.

Tord Eriksson
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Per Sköld

Förutvarande riksmarskalken, skog.dr h.c. Per  Ingvar Sköld, 
Stockholm, avled den 6 februari 2008 i en ålder av 85 år. Han 
var född den 29 december 1922 i Stockholm.

Per Sköld var son till statsrådet Per Edvin Sköld och hans hustru 
Edit. Han växte upp och tog studentexamen i Bromma 1942, 
1943 blev han reservofficer vid Svea ingenjörskår och 1973 ma-
jor i Ingenjörstruppernas reserv. Per Sköld var tidigt intresserad 
av naturen och sökte sig till Skogshögskolan där han utbildade 
sig till jägmästare. Efter examen 1948 fick Per Sköld anställning 
vid Domänverket och efter tjänstgöring på olika håll i Norr-
land kom han 1952 till Kolleberga Skogsskola i Skåne. År 1956 
blev han revirförvaltare och rektor för skolan. År 1961 blev Per 
Sköld överjägmästare med placering i Linköping. Han utnämn-
des 1964 till överdirektör vid Domänstyrelsen och året därpå till 
generaldirektör och chef för Domänverket, en befattning som 
han innehade till 1970. Han blev då vice verkställande direktör i 
det nybildade Statsföretag. Från 1971 var han dess verkställande 
direktör i elva år, tills han vid 60 års ålder lämnade befattningen. 
År 1986 kallades han till posten som riksmarskalk och verkade 
som sådan till 1995. Därefter var han ordenskansler till 2004.

Per Sköld hade en väldig arbetskapacitet och drog sig aldrig för 
att ställa sina krafter till förfogande i verksamheter vid sidan av 
sin yrkesroll. Han var bl.a. ordförande i Carl Tryggers stiftelse, 
Sober Handels AB, Skogssällskapet, Sveriges Skogsvårdsförbund, 
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Svenska Jägarförbundet, Centralförbundet för befälsutbildning, 
Ridfrämjandet, Svenska Ridsportens Centralförbund, Beridna 
Högvakten och Sällskapet. Han blev 1983 promoverad till skog-
lig hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Per Sköld var en person med resning och civilkurage – alltid 
beredd att framföra sin ärliga uppfattning, även i känsliga lägen. 
Som chef drog han sig inte för att ta obekväma beslut. Under 
hans ledning skedde stora omstruktureringar av såväl Domänver-
ket som Statsföretag. Han var oerhört kunnig i skogliga frågor, 
uppskattade sakliga motargument och hans närvaro ledde ofta 
till spänstiga diskussioner. Han hade djupgående kunskaper om 
samhället och dess utveckling och hade ett mycket stort nätverk. 
Detta och hans integritet gjorde honom respekterad i vida kret-
sar. Han erhöll två utmärkelser från Sveriges Skogsvårdsförbund, 
Guldkvisten 1979 och förtjänstmedaljen i guld 1981. Carl Tryg-
gers Stiftelse inrättade 2007 ett skogligt forskningsstipendium i 
hans namn, då han lämnade ordförandeposten i styrelsen.
 
Per Sköld var en friluftsmänniska och mycket jaktintresserad. 
Han spelade regelbundet tennis ända till sommaren 2007 och 
red långt upp i hög ålder. Som riksmarskalk red han t.o.m. vid 
något tillfälle med i kortegen vid ackreditering av nya ambas-
sadörer. Han var också en av grundarna till föreningen för den 
Beridna högvakten 1985.

Per Sköld valdes 1965 in som ledamot i skogsavdelningen vid 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Under perioden 
1969−72 ingick han i akademikollegiet. Per Sköld var även leda-
mot av två andra kungliga akademier – Krigsvetenskapsakade-
mien och Ingenjörsvetenskapsakademien.

Baserat huvudsakligen på text av Gunnar Brodin, Ingemar Eliasson 
och Ingemar Öhrn.

Ingemar Nordansjö
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Erik Swedborg

Förre direktören, pol.mag. Erik Herman Swedborg, Stockholm, 
avled den 5 september 2007 i en ålder av 91 år. Han föddes i 
Sundsvall den 23 augusti 1916.

Erik Swedborg tog studentexamen 1934 och utexaminerades 
från Stockholms högskola som pol.mag. 1940. Han anställdes 
vid Statens jordbruksnämnd, där den under andra världskriget 
inrättade Livsmedelskommissionen organiserades. En av de 
 första arbetsuppgifter som Swedborg fick, var att som amanuens 
ansvara för frågor kring landets äggproduktion. Arbetsuppgif-
terna vidgades inom kommissionen till att gälla den sedermera 
kallade jordbruksprisregleringen. Han blev därmed en av de få 
yrkesmän som tillfullo behärskade detta komplicerade regelverk. 
Swedborg värvades 1953 till Sveriges Lantbruksförbund som 
 expert och sekreterare. Han utnämndes 1960 till direktör och 
chef för näringspolitiska sektionen, en befattning han behöll till 
sin pensionering.

Erik Swedborgs kunskaper togs i anspråk som sakkunnig och 
ledamot i ett flertal statliga utredningar inom det jordbruks-
politiska området. Likaså var han en ofta anlitad föredragshål-
lare och har skrivit ett flertal artiklar och skrifter. Han var också 
under en följd av år ledamot av Östekonomiska byrån, ett för 
dåtiden mycket viktigt organ för att följa den faktiska ekonomis-
ka utvecklingen inom östblocket. Han skrev bland annat ”Den 
ryska jordbrukspolitiken” 1964 i den mycket spridda skriftserien 
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Världs politikens dagsfrågor. Hans insikter om hur man såg igenom 
officiell propagandistisk statistik efterfrågades av många länder, 
bland andra USA. Hans kunskaper inom området förde honom 
som rådgivare till bland annat Afrika och Japan.

Fritiden ägnade Erik Swedborg åt ett stort historiskt intresse, 
 vilket också präglade mycket av vad han skrev inom jordbruks-
området. Ett exempel på detta är hans artikel i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens Tidskrift, KSLAT, jubileumssupplement 1988 
”Från frihandel till turbulens. Svensk jordbrukspolitik under 100 
år – fakta och reflektioner”. Med det historiska intresset sam-
manhängde också ett frimärkssamlande.

Erik Swedborg invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning 1975. Han var en flitig deltagare i 
akademiens sammankomster och representerade avdelningen 
i akademikollegiet 1977−80. I Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens Tidskrift, KSLAT, medverkade han 1980 med uppsatsen 
”Vår jordförvärvslagstiftning. Nya jordförvärvslagen − bakgrund 
och målkonflikter” och 1982 med ”Jordbrukets roll i Sveriges 
livsmedelsberedskap” och 1988 med uppsatsen ”Alternativa  vägar 
för jordbrukspolitiken”.

Baserat i huvudsak på underlag av Thomas Wiiburg.

Tord Eriksson 
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Kjell Svensson

Professor emeritus, agr.lic. Rune Kjell Albert Svensson, Uppsala, 
avled den 1 november 2007 i en ålder av 81 år. Han var född den 
5 april 1926 i ett lantbrukarhem i Hajom, Västergötland.  

Som brukligt var på den tiden för många landsbygdsungdomar 
med intresse för studier började Kjell Svensson studera med 
Hermodskurser och fortsatte sedan på folkhögskola och lant-
bruksskola. Studentexamen tog han 1952 vid tvååriga Hvilans 
specialgymnasium i Åkarp, Skåne. Kjell Svensson fortsatte sina 
studier vid Lantbrukshögskolan och tog agronomexamen på 
både maskintekniska- och jordbrukslinjen 1958. Han avlade agr.
lic.examen i maskinlära 1962.

Under studietiden och åren närmast därefter innehade Kjell 
Svensson olika amanuens- och assistenttjänster samt vikariats-
tjänster på högre befattningar vid Lantbrukshögskolans Institu-
tion för fysik och meteorologi resp. Maskintekniska institutio-
nen/Institutionen för lantbrukets arbetsmetodik och teknik. 
Han förordnades 1965 till ordinarie laborator i lantbrukets 
arbets metodik och teknik med särskild inriktning på lantbrukets 
arbetsmaskiner. Han blev biträdande professor 1969 och profes-
sor i samma ämne 1979. Under många år var han också ledamot 
i Statens maskinprovningars styrelse och provningsnämnd på Ul-
tuna i Uppsala, där han bland annat ägnade sig åt att förbättra 
läsbarheten i Maskinprovningarnas meddelanden.
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Med sina breda studier som bakgrund inriktade Kjell Svensson 
sin forskning mot sambanden biologi-teknik. Hans licentiatav-
handling gällde studier av slåttervallens övervintring. Därefter 
breddades forskningen till generella samband för skörd och lag-
ring av vallväxter. Svensson blev med tiden också en auktoritet 
inom torkning och beredning av spannmålsprodukter. Ett annat 
område som Kjell Svensson ägnade stor kraft var växtskydds- och 
ogräsfrågor. Även här bidrog hans biologiska bakgrund vid ut-
veckling av ny teknisk utrustning och metoder för kemisk be-
kämpning. Han insåg tidigt systemanalysens möjligheter men 
fick kämpa länge innan genombrottet kom.

Kjell Svensson var intresserad av pedagogik och han ägnade 
huvud delen av sin tid till utbildningen av agronomer främst med 
teknisk inriktning och han betonade i sin undervisning betydel-
sen av kunskaper i grundläggande ämnen. Hans intellektuella 
framtoning gjorde studenterna undrande till en början men de 
värdesatte senare starkt hans föreläsningar – särskilt i de högre 
kurserna.

Han hade många fritidsintressen, vilka han utövade med sed-
vanlig energi och kunnande. Han var bl.a. litterärt bevandrad, 
kyrkvärd, ivrig skytt i Ultuna skytteförening och varje sommar 
gjorde han fjällvandringar, ofta med någon familjemedlem.

Kjell Svensson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens  
allmänna avdelning 1981. Han var engagerad i akademiens 
maskin historiska verksamhet.

Baserat i huvudsak på text av Nils Möller, Bruno Nilsson, Olle Norén 
och Per-Anders Hansson samt invalsförslag.

Tord Eriksson
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Sigvard Thomke

Professor emeritus, agr.dr Sigvard Sven Olof Thomke, Uppsala, 
avled den 1 februari 2008 i en ålder av 79 år. Han föddes den 16 
september 1928 i Rahlstedt, en förort till Hamburg.

Som 16-åring tvingades Sigvard Thomke in i tyska armén och 
blev under slutstriderna på östfronten svårt sårad med bl.a. kraf-
tigt nedsatt syn som följd. Efter studentexamen 1948 flyttade han 
tillsammans med familjen till Sverige. Efter lantbrukspraktik och 
vinterkurs på Plönninge lantbruksskola kunde han börja sina 
studier på Lantbrukshögskolan 1950. Han avlade agronomexa-
men 1955 och doktorerade 1972 med en avhandling med fokus 
på spannmålens foderkvalitet.

Sigvard Thomke var under hela sin yrkesverksamma tid knuten 
till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Institutionen för 
husdjurens utfodring och vård. Hans stora intresse för forskning 
ledde till en statsagronomtjänst 1973 och en professur 1983. 
Hans forskning var inriktad på näringstillförselns inverkan på 
djurens hälsa, produktion och produktkvalitet. Många av hans 
resultat är än idag centrala för näringsläran. Han gjorde också 
bestående forskningsinsatser kring användbarheten av inhemska 
fodermedel – kunskaper som idag är värdefulla vid ekologisk 
produktion.

Sigvard Thomkes skicklighet som forskare tillsammans med hans 
generositet och empati medförde ett mycket gott samarbete med 
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både andra forskare och näringsliv. Med en livserfarenhet utöver 
det vanliga var han ödmjuk, noggrann och rättfram, allt kryddat 
med en stor portion humor. Han var en uppskattad mentor och 
kunskapskälla för unga forskare och speciellt för många av de 
utländska studenterna blev han en fadersgestalt. Hans och hust-
runs hem stod alltid öppet för dem. Trots att Sigvard Thomke 
blev rullstolsburen de sista åren efter en cykelolycka höll han 
humöret uppe tack vare sin inre styrka och sin humor inte bara 
hos sig själv utan också hos sina vårdare och alla sina besökare. 

Sigvard Thomke publicerade tre självbiografiska arbeten på eget 
förlag: Fridfulla och farofyllda minnen från min uppväxttid fram till 
1945 (2001) och Efterkrigstiden och min väg till Sverige (2002) och 
i Von der Schulbank an die Kanonen bis zum Zusammenbruch. Er-
innerungsbericht eines Luftwaffehelfers 1944–1945 (2007), samman-
fattar Sigvard Thomke sina upplevelser som tysk soldat i Luft-
waffe under kriget. Alla tre kan fritt laddas ned från akademiens 
webbsida.

Sigvard Thomke invaldes 1992 i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens jordbruksavdelning.

Baserat i huvudsak på texter av Sigurd Håkansson, Mats Lagervall, 
Allan Simonsson, Hans Wiktorsson, Jan Håkansson, Klas Elwinger, 
Kristina Andersson och Margareta Norinder.

Gunnar Svensson
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Sven Tågmark 

Förre förbundsordföranden, lantbrukaren Sven Gustav Tåg-
mark, Molkom, avled den 18 november 2008 i en ålder av 85 år. 
Han föddes den 27 april 1923 i Nyeds socken i Värmland. 

Efter att familjen flyttat till Kil och avslutad skolgång där, tog 
Sven Tågmark anställning på slakteriet som mycket ung. Han 
gick på Molkoms lantmannaskola och folkhögskola, där han ock-
så träffade sin blivande hustru Eva. Omedelbart därefter övertog 
de tillsammans föräldragården Krakerud och blev mjölkbönder. 
År 1964 inköptes gården Kärn som var en betydligt större gård 
och som utvecklades till ett modernt jordbruksföretag.

Sven Tågmark kom tidigt in i bonderörelsens verksamhet både 
som tjänsteman och som förtroendevald. Han började sitt 
styrelse arbete i Värmlands Slakteriförening och Wermländska 
skogsägarföreningen samt invaldes i länsförbundets styrelse av 
Riksförbundet Landsbygdens Folk, RLF, 1954. Under en tio-
årsperiod från 1959 var han länsförbundsordförande. År 1958 
blev han invald som suppleant i RLF:s riksförbundsstyrelse och 
blev ordinarie 1962. Efter Lantbrukarnas Riksförbunds, LRF, 
tillkomst 1970 fortsatte han i denna styrelse, från 1976 som vice 
ordförande. Åren 1982−86 var han riksförbundets ordförande. 
Som sådan ledde han bland annat i protest mot Livsmedelskom-
missionens förslag om drastiska produktions- och arealnedskär-
ningar ”bondetåget” med närmare 25 000 deltagare i Stockholm 
den 23 maj 1985. 
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Sven Tågmarks fokus, inspirationskälla och även livsluft var den 
enskilde bondens och medlemmens situation. Han hade utom-
ordentliga insikter i vad som rörde sig bland medlemmarna, 
han reste och besökte lokalavdelningarna. Det var en tid då det 
varken fanns datorer eller mobiltelefoner. Arbetssättet gav ett 
enormt nätverk som han också upprätthöll genom ett fantastiskt 
personminne. Detta karaktärsdrag gjorde att han inte utan vida-
re omfattade tankarna på den strukturförändring inom bönder-
nas organisationer som ledde fram till bildandet av LRF. När be-
slutet väl var fattat blev han dock en av dess främsta förespråkare. 

Sven Tågmark tog initiativ till LRF:s kampfond. Han var en skick-
lig debattör i såväl tal som skrift och därtill en duktig prisför-
handlare. Han var mycket intresserad av den ekonomiska och 
tekniska utvecklingen inom jord- och skogsbruket och förordade 
till exempel att lantbruket skulle bli självförsörjande på energi. 
Inför bildandet av storkommunen Karlstad tog han också initia-
tiv till att föra in det enskilda vägnätet i kommunens verksamhet. 
Även här var han en föregångare. Han hade också flera styrelse-
uppdrag i bland annat Trygg-Hansa. 

Sven Tågmark valde tidigt att avstå från en politisk karriär. Han 
gick visserligen som ung med i Svenska Landsbygdens Ungdoms-
förbund, SLU (nuvarande Centerpartiets Ungdomsförbund), 
och tillfälligheter gjorde att han även fick kortare sejourer för 
centerpartiet i riksdagens första resp. andra kammare 1964 resp. 
1965. Men utöver detta valde han att prioritera engagemanget i 
bondenäringen. Han efterlämnar ett minne av ett kraftfullt en-
gagemang, närmast en lidelse för böndernas och lantbrukets ut-
veckling. Han hyllades vid sin avgång som LRF:s förbundsordför-
ande 1986 med LRF:s guldnål. Efter sin pensionering använde 
han sin energi åt hembygdsforskning avseende födelsesocknen 
Nyed och angränsande bygders historia och åt bonderörelsens 
framväxt och utveckling i Värmland. Han höll ett stort antal upp-
skattade föreläsningar om sin historieforskning, en del av resul-
taten är dokumenterade.  

Sven Tågmark invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning 1977.

Baserat huvudsakligen på texter av Lars-Göran Pettersson, Thorsten 
Andersson, Georg Sandbu, Dag Rogne, Torsten Svensson, Ingemar Nils-
son och Tore Johansson.

Tord Eriksson
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Gunnel Westöö

Professor emerita, fil.dr Maj Gunnel Viktoria Westöö, Stock-
holm, avled den 31 juli 2007 i en ålder av 92 år. Hon föddes den 
30 maj 1915 i Traryd, Kronobergs län.

Gunnel Westöö avlade studentexamen år 1934, magisterexamen 
i Lund 1938, licentiatexamen 1949 och disputerade 1953 på en 
avhandling inom organisk kemi med titeln Parzolonstudier. Efter 
anställningar som läroverkslärare, kemist på Sockerbolaget och 
vid Stora Kopparberg  Bergslags AB, blev hon docent i kemi vid 
Lunds universitet 1954 och var sedan laborator vid Statens In-
stitut för Folkhälsan 1959–71. År 1972 blev hon professor vid 
nystartade Statens Livsmedelsverk. Hon innehade sedan en 
professur i toxikologisk kemi vid Karolinska institutet 1975–80. 

Gunnel Westöö var under 1960- och 1970-talen Sveriges ledande 
expert när det gällde att spåra gifter i maten och miljön. Hennes 
miljöforskning ledde bland annat till en avgörande förändring i 
synen på kvicksilver. I början av 60-talet böljade debatten huru-
vida kvicksilveranvändningen i jord- och skogsbruk var hälsovåd-
lig och i sådana fall vid vilka nivåer, men också gränsvärden för 
naturligt förekommande kvicksilver diskuterades. Frågan om 
kvicksilvrets effekter hade väckts internationellt redan under 
50-talet, men fick fart i Sverige genom larm om höga halter i 
ägg i februari 1964 och senare samma år började man också dis-
kutera fiskens lämplighet som föda. Gunnel Westöö blev inkal-
lad som vetenskaplig expert från Statens Institut för Folkhälsan 



53

och deltog i konferenser, expertpaneler och skrev debattinlägg. 
Hon hade från början inställningen att ingen omedelbar fara 
förelåg då försöken visat att halterna var låga men inte i vilken 
form kvicksilvret förelåg. Hon utvecklade därför en metod att 
analysera metylkvicksilver, som är en mycket farlig kvicksilver-
förening. Westöö kunde genom sin analysmetod således påvisa 
att det var riskabelt kvicksilver det handlade om. Hon ändrade 
därmed också ståndpunkt i den pågående debatten och Westöös 
insatser var också ett viktigt skäl till att metylkvicksilvret slutligen 
förbjöds och att gränsvärdena för kvicksilver i allmänhet änd-
rades i Folkhälsans rekommendationer. Världshälsoorganisatio-
nens, WHO:s, gränsvärde slopades helt då det inte hade tagit 
hänsyn till just metylkvicksilvrets risker.

Gunnel Westöö har varit medförfattare i en rad vetenskapliga 
rapporter och böcker, vilket ger en bild av aktualiteten i hen-
nes miljöforskning: Kvicksilver och metylkvicksilver i fisk. Gunnel 
Westöö och Koidu Norén 1968. Kvicksilver och metylkvicksilver i 
fisk och kräftor. Gunnel Westöö och Marianne Rydälv 1969. An-
timögelmedel i citrusfrukter, citrusfruktprodukter samt bananer. Gun-
nel Westöö, Arne Andersson och Sonja Mattsson 1973. Rester av 
klorpesticider och vissa fosforpesticider i frukt, bär, grönsaker och rot-
frukter. Gunnel Westöö och Koidu Norén 1973. Antimögelmedel 
i citrusfrukter, äpplen och päron. Gunnel Westöö, Arne Andersson 
och Sonja Mattsson 1974. Metylkvicksilverhalter i fisk och skaldjur. 
Gunnel Westöö och Birgit Ohlin 1975.

År 1977 invaldes Gunnel Westöö i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien, som första kvinnliga ledamot i jordbruksavdelningen 
och som en av de tre första kvinnliga ledamöterna i akademien. 
Hon var ledamot av akademikollegiet 1981–83.

Baserat i huvudsak på texter av bl.a. Leif Chrona, Åke Bruce och Jimmy 
Lyhagen.

Gunnar Svensson
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Minnesord över utländska ledamöter
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Statsskovrider Helmuth Axel von Barner, Hornbæk, Danmark, 
avled den 18 juni 2007 i en ålder av 86 år. Han var född den 25 
mars 1921. 

Helmuth von Barner tog 1945 tillsammans med C. Syrach-Lar-
sen initiativ till Statsskovenes Planetavlsstation. Han blev denna 
stations chef fram till 1986. Stationen utvecklades under Barners 
ledning till att bli den främsta i Danmark inom skogsträdför-
ädling och skogsfröproduktion. Betydelsen av detta arbete för 
danskt skogsbruk – friskare, produktivare skogar med högre 
kvalitet – kan knappast överskattas och von Barner fick många 
nationella belöningar för sitt arbete.

Internationellt arbetade von Barner för OECD med frågor 
 rörande certifiering och kontroll av skogsfrö och skogsplantor. 
För IUFRO koordinerade han flera serier av internationella 
provenienstester av trädslag från nordvästra Amerika. För detta 
 arbete erhöll han 1983 IUFRO Distinguished Service Award. 

Med finansiering av FAO initierade von Barner i början av 
1960-talet, tillsammans med Henrik Keiding från Hørsholms 
 Arboretum, en serie kurser i förvaltningen av de skogsgenetiska 
resurserna i utvecklingsländer. Detta blev början på ett intensivt 
40-årigt engagemang på detta område av Danish International 
Development Assistance, Danida. Därigenom blev Danida Forest 
Seed Centre känt och respekterat i nästan varje hörn av världen. 

Helmuth von Barner
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Centret etablerades 1969 av Helmuth von Barner och Henrik 
Keiding med stöd av FAO och Danida. Helmuth von Barner var 
centrets chef till sin pensionering 1990. Centret etablerades för 
att möta utarmningen av de tropiska skogarna och det hot detta 
innebär för mänskligheten. Nationella frö- och skogsprogram i 
många utvecklingsländer har dragit nytta av detta framåtsyftande 
arbete lett av von Barner. 

Helmuth von Barner tilldelades 1999 Dansk Skovforenings Skov-
pris ”…for sit arbejde gennem 50 år med at sikre de danske skove 
det bedst mulige frø- og plantemateriale”.

Helmuth von Barner fokuserade alltid på betydelsen av att föra 
samman forskning och praktik och på den nytta detta kunde ha 
för mänskligheten. Hans ledarskap karakteriserades av en na-
turlig och genuin respekt för människan, vilket lyfte fram det 
bästa hos hans medarbetare. Han var en verkligt banbrytande 
yrkesman av finaste kaliber, som världens skogsbruk har mycket 
att tacka för.

Helmuth von Barner valdes 1970 in som utländsk ledamot i 
skogsavdelningen vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Huvudsakligen baserat på text av Lars Graudal.

Ingemar Nordansjö
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Max Hagman

Professor, agr.- och agroforstdr Nils Gustav Maximilian Hagman, 
Tuusula, Finland, avled den 9 maj 2008 i en ålder av 85 år. Han 
var född den 19 april 1923 i Stockholm.

Max Hagmans familj flyttade tillbaka till Finland då Max var 
sex år gammal. Han tog studentexamen 1941 och utbildade sig 
 sedan till forstmästare varvat med krigstjänstgöring. Han deltog 
bland annat vid fronten i Svir och på Karelska näset.

Max Hagman arbetade på Skogsforskningsinstitutet, Metsäntut-
kimuslaitos (Metla), kontinuerligt i över 40 år. Hans stora in-
sats var den år 1947 påbörjade skogsträdsförädlingen i Finland 
och speciellt uppbyggandet av förädlingsstationen i Klemetskog. 
Med inspiration från Sverige började han där att förädla de 
första snabbväxande hybridasparna som bevis för förädlingens 
möjligheter. Han var särdeles omsorgsfull beträffande dokumen-
teringen och grundade sålunda det nationella skogsgenetiska 
register som visat sig oumbärligt för den kommande förädlings-
verksamheten. 

Max Hagman var en föregångsman beträffande biokemiska me-
toder i skogsforskningen och introducerade bl.a. serologi och 
elektrofores i genetisk forskning på sitt avancerade laboratorium 
i Klemetskog. Han utnämndes 1972 till professor i skogsträdsför-
ädling. Han kom snart att få många förtroendeuppdrag inom 
den internationella skogsforskningen, IUFRO, vilket ledde till 



59

ett nätverk runtom i världen och speciellt i Norden. Han om-
nämndes som ”finska skogsforskningens resande ambassadör”. 
Max Hagman hade även stora kunskaper inom botaniken, spe-
ciellt inom dendrologin. Detta kom att föra honom till många 
avlägsna växtorter med ett klimat likt det i Finland. Han utsågs 
till hedersmedlem i Dendrologiska sällskapet och var en efter-
traktad föredragshållare med eleganta och medryckande pre-
sentationer. 

Som ung var Max Hagman en ivrig orienterare, som äldre fängs-
lades han av metall- och snickarkonst. I 52 års tid var han ord-
förande för jaktföreningen i Klemetskog. Max Hagman pensio-
nerades 1990, men ända in i det sista följde han utvecklingen 
inom vetenskap och konst. Han studerade flitigt äldre och nyare 
litteratur inom botanik, matematik, fysik, astronomi, historia, 
bild- och trädgårdskonst samt inom det finländska kulturarvet. 
Han medverkade bland annat i utgivningen av en historik över 
odlingssällskapet Blomsterodlingens vänner i Finland 1995. Hag-
man var också en skicklig fotograf.

Max Hagman valdes 1979 in som utländsk ledamot i skogsavdel-
ningen vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Huvudsakligen baserat på text av Veikko Koski och P.M.A. Tigerstedt.

Ingemar Nordansjö
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Eduard 
Mückenhausen

Professor, Dr phil., Dr tech., Dr hc Eduard Mückenhausen, Bonn, 
Tyskland, avled den 6 februari 2005 vid en ålder av nästan 98 år. 
Han föddes den 17 februari 1907 i Enzen, Rheinland.

Eduard Mückenhausen avlade studentexamen i Euskirchen och 
fullgjorde sedan några års lantbrukspraktik. År 1928 började 
han läsa naturvetenskap vid universitetet i Bonn. Han avlade sin 
filosofie doktorsexamen 1933 med en avhandling om regionens 
olika jordar. Vid tekniska högskolan i Danzig läste han sedan 
jordbruksämnen och disputerade 1935 på en avhandling om 
jordtyper på de nordtyska slättområdena.

Åren 1933–39 arbetade Eduard Mückenhausen som geolog och 
markspecialist vid den Geologiska Landsanstalten i Berlin. År 
1939 inkallades han till militärtjänst. Först 1946 återvände han 
från ryskt krigsfångläger. Samma år tillträdde han som geolog 
och chef för markläreavdelningen vid Geologische Landesan-
stalt, Nordrhein-Westfalen. Härifrån knöt han nära kontakter 
med Lantbruksfakulteten vid universitetet i Bonn, och han fick 
ansvaret för markläreföreläsningarna där. År 1955 tillträdde 
Eduard Mückenhausen professuren vid den nyinrättade institu-
tionen för marklära vid Bonns universitet och han förblev chef 
vid denna institution fram till sin pensionering 1975. Också efter 
sin pensionering var han verksam där som lärare och forskare 
under nästan två decennier.
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Eduard Mückenhausen såg inte marklära som ett fristående 
ämne, utan som en brett orienterad vetenskap, som stod nära öv-
riga geovetenskaper. Han inrättade laboratorier för markkemi, 
markfysik, markmineralogi och markmikrobiologi. För honom 
var forskningsarbetet ute i verkligheten ”det egentliga labora-
toriearbetet”. Han studerade alla olika marktyper i Europa på 
plats, men företog också studieresor till fem kontinenter för att 
vidga sina pedologiska kunskaper.

De centrala forskningstyngdpunkterna var för Eduard Mücken-
hausen markgenetik och marksystematik. Han handledde 35 
doktorander fram till examen. Bland hans över 100 publikatio-
ner är en av de viktigare Entstehung, Eigenschaften und Systematik 
der Böden der Bundesrepublik Deutschland, 1962, som kom att prägla 
utvecklingen av en systematik för Tysklands jordar. Efter sin pen-
sionering utgav han år 1975 standardverket: Die Bodenkunde und 
ihre geologisches, geomorphologisches, mineralogisches und petrologisches 
Grundlagen.

Eduard Mückenhausen var vice ordförande och senare ord-
förande för det år 1949 nygrundade Deutschen Bodenkund liche 
Gesellschaft och han ägnade sig inom detta sällskap speciellt åt 
arbetsområdena marksystematik och paleopedologi. Han var 
också verksam inom den internationella markläreorganisatio-
nen. Åren 1952 till 1972 var han tysk representant i FAO:s  arbete 
med en världsmarkkarta. År 2007 hyllades Mückenhausen pos-
tumt för sina insatser med festskriften Zum 100 Geburtstag von 
Eduard Mückenhausen: 1907–2005.

Hans höga anseende som vetenskapsman gjorde att han fick 
motta en mångfald utmärkelser. Bland annat blev han 1977 
heders medlem i det tyska Markläresällskapet liksom i motsva-
rande organisation i Sovjetunionen. År 1982 blev han också he-
dersmedlem i The International Union of Soil Sciences. Vidare 
erhöll han ett hedersdoktorat vid Universitetet i Mainz år 1977.

År 1967 invaldes Eduard Mückenhausen som utländsk ledamot i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, jordbruksavdelningen. 
Han blev också invald i flera vetenskapliga akademier i Tyskland, 
Finland och Belgien. 

Baserat i huvudsak på text av F. Makeschin samt text i Wikipedia.

Gunnar Svensson
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Juhani Paatela

Professor emeritus, agr.dr Juhani Elias Paatela, Helsingfors, av-
led den 23 september 2008 i en ålder av 90 år. Han föddes i Tam-
merfors den 5 december 1917.

Juhani Paatela avlade studentexamen i Helsingfors 1937 och 
 sökte sig sedan till studier i agronomi- och forstvetenskap. År 
1944 avlade han kandidatexamen och året efter agronomexa-
men på växtodlingslinjen med jordbruks- och skogszoologi som 
tillval. Han tog licentiatexamen och doktorerade sedan 1947 på 
avhandlingen Kvaliteten hos finsk linolja.

Juhani Paatela inledde sin forskarkarriär vid Lantbruksekono-
miska försöksanstalten under åren 1945−52. Han tjänstgjorde 
sedan som docent 1951−53 och som professor 1954−73 i växt-
odlingsvetenskap vid Helsingfors Universitet. Han upprätthöll 
därtill professuren i trädgårdsvetenskap 1956−59. Han var vice-
dekan och sedan dekan 1969−73 för Agrikultur- och Forstveten-
skapliga fakulteten vid universitetet. Juhani Paatela var mycket 
uppskattad som lärare och Lantbruksstudenternas förening, 
Sampsa, valde honom till föreståndare (inspektor) 1956−60 och 
kallade honom som hedersledamot 1967. Han var också inspek-
tor vid Tavastlands Nation 1962−68. År 1973 tillträdde han tjäns-
ten som överdirektör vid Lantbrukets forskningscentral, där han 
verkade fram till sin pensionering 1984. Under denna tid flytta-
des hela institutet från Dickursby i Vanda till Jockis i Tavastland. 
Det blev ett krävande uppdrag att åstadkomma en effektiv verk-
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samhet i de nya omgivningarna. Vid sin pensionering kunde han 
med tillfredställelse överlämna en forskningscentral med goda 
resurser och bra arbetsmiljö.

Efter sin pensionering verkade Juhani Paatela som frökonsult 
för S.G. Nieminens företag, samt som specialist på fröområdet 
för golfbanebyggare. Han utgav en rad publikationer inom om-
rådet vall-, spannmåls- och oljeväxtodling.

Juhani Paatela var engagerad i ledningen för Viks Försöksgård 
1957−74 och i Lantbrukssällskapens Centralförbund 1959−69. 
Han gjorde betydande insatser i Lantbrukets Forskningscentrals 
delegation 1963−73, liksom i Statens Lant- och Skogsvetenskap-
liga kommission 1967−70 samt Högskolenämnden 1967−70 och 
Akavas vetenskaps- och högskolepolitiska utskott 1968−70. Han 
verkade som sekreterare och senare ordförande i Nordiska Jord-
bruksforskares Förenings, NJF, finska avdelning 1957−67, leda-
mot i styrelsen för European Association for Potato Research 
och finsk ledamot i styrelsen för EUCARPIA, europeiska växt-
förädlarnas organisation. Han var ordförande i Statens Frökon-
trollanstalt 1969−84, liksom ordförande i Sockerbetsodlingens 
Forskningsstiftelse samma period.

Juhani Paatela tilldelades Frihetskors 4. klass med eklöv resp. 
med svärd. Han blev kommendör av Finlands Vita Ros orden 
samt kommendör av Finlands Lejons orden. Han kallades som 
hedersledamot förutom i Sampsa (ovan) i Lantbruksvetenskap-
liga samfundet i Finland, i Sveriges Utsädesförening samt i Finska 
Golfbanemästares Förening. Han invaldes också i Finska Veten-
skapsakademien och i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Juhani Paatela var en erkänt duktig ornitolog – ett intresse som 
resulterade i boken Sjungande Fågelbok (1963), fågelintresset od-
lade han i hela sitt liv. Han hade också ett smalfilmsintresse och 
deltog med framgång i kortfilmfestivaler i Zürich och Cannes.

År 1986 invaldes han som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.

Baserat i huvudsak på texter av Esko Poutiainen, Aimo Nummi och 
Risto Lampinen.

Gunnar Svensson
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John Ringen

Förre lantbruksdirektören, civilagronom John Ringen, Oslo, 
avled den 25 mars 2007 i en ålder av 94 år. Han föddes den 5 
oktober 1912 i Sör-Fron i Gudbrandsdalen, Norge.

John Ringen avlade civilagronomexamen vid Norges Lantbruks-
högskola 1937. Under andra världskriget var han kontorschef 
i Forsyningsdepartementet, och spelade som administratör för 
norska livsmedelsadministrationen en nyckelroll för att tillför-
säkra den norska befolkningen tillräcklig försörjning. Från 1946 
till 1957 var han direktör för Sällskapet Norges Väl, avbrutet av 
tjänstgöring som lantbruksattaché i Washington under tre år. 

Som direktör i Norges lantbruksvetenskapliga forskningsråd 
1958−67 lade han grunden för norsk lantbruksforskning bland 
annat genom utveckling av nya forskningsinstitutioner. Han del-
tog aktivt i arbetet i FN:s jordbruksorganisation FAO och var i 
en följd av år medlem i Statens ernæringsråd. Åren 1958−70 var 
han generalsekreterare i Nordiska Jordbruksforskares Förening, 
NJF.

Åren 1968−79 var John Ringen direktör och lantbruksdirektör i 
Landbruksdepartementet och fick en betydande roll för det nor-
ska jordbruket i en tid av kraftiga omställningar. I denna roll fick 
han använda sin kompetens och erfarenhet i ett brett spektrum. 
Han hade ansvaret för förhandlingarna om nordiskt ekonomiskt 
samarbete från 1968. Senare hade han ansvar för förhandling-
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arna om lantbruksfrågor med EG fram till folkomröstningen 
om norskt medlemskap i EG 1972. På det nationella planet var 
han statens förhandlingsledare i jordbruksförhandlingarna från 
1967 till 1979. Ringen genomförde också en utredning 1966 för 
att modernisera den högre lantbruksutbildningen, vilket fick till 
följd att en ny studieplan för Landbrukshøyskolen lanserades 
1972. Bland hans publikationer märks bland annat Et forsknings-
råds oppgaver og funksjoner publicerad 1986.

Mer än någon annan var det John Ringen som moderniserade 
det norska Lantbruksdepartementet på 1960- och 1970-talen. 
Med sin breda erfarenhet, visioner och strategiska förmåga bygg-
de han upp en internationell kompetens i departementet. Som 
småbrukarson från Gudbrandsdalen hade han en stark förank-
ring i de norska bygderna. Trots att han hade ansvar för många 
och politiskt kontroversiella frågor åtnjöt han respekt och tillit 
i alla kretsar.

John Ringen blev riddare av S:t Olavs Orden 1976 och hedersle-
damot i NJF 1971.

John Ringen valdes till utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens allmänna avdelning 1972.

Baserat i huvudsak på text av Per Harald Grue. 

Tord Eriksson



66

Helge Rønde 
Kristensen

Förre institutledaren, hortonom Helge Rønde Kristensen, Bags-
værd, Danmark, avled den 28 november 2008 vid en ålder av 91 
år. Han föddes den 25 november 1917 på Langeland, Danmark.

Efter en tid som trädgårdsmästare började Helge Rønde Kristen-
sen studera vid Kungl. Veterinær- och Landbohøjskolen, KVL, i 
Köpenhamn. Han tog hortonomexamen 1942 och arbetade som 
rådgivare några år innan han 1947 fick anställningen vid Statens 
Plantepatologiske Forsøg i Lyngby som dess förste virolog. Un-
der alla år fram till pensioneringen 1987 arbetade han här som 
ledare för den virologiska avdelningen. Med en sällsynt entu-
siasm genomförde han uppbyggnaden av avdelningen och inte 
minst samlade han många duktiga medarbetare omkring sig. 
Han gjorde sitt och avdelningens arbete känt såväl inom landet 
som internationellt genom flitigt resande och ambitiös publi-
cering. År 1979 blev han chef för hela Institut for Plantepatologi 
och fick därmed en central ställning inom danskt växtskydd.

Virusproblemen i dansk växtodling var större än många anade, 
men Helge Rønde Kristensen visade sig vara rätt man på rätt 
plats. Han påvisade mycket målmedvetet den allmänna förekom-
sten av virusinfektioner i flertalet odlade växtslag. Han under-
sökte dessa infektioners roll för odlingsresultatet och studerade 
vägarna för en effektiv virusbekämpning. I första hand studerade 
hans forskargrupp särskilt svårt utsatta grödor som potatis, frukt-
träd, bärväxter, och vissa prynadsväxter, men med åren kom allt 
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flera för Norden aktuella växters virussituation att belysas. Det 
var betecknande för Helge Rønde Kristensens och hans med-
arbetares forskning att den bedrevs i nära samarbete med den 
praktiska odlingen och därmed i påfallande hög grad ledde fram 
till omedelbart praktiskt värde för denna odling. Inte minst gäl-
ler det uppdragning av virusfritt förökningsmaterial i vegetativt 
förökade växtslag.

Helge Rønde Kristensen var under många år ordförande i Plante-
avelsrådet och i Plantepatologiskt Selskab samt sekreterare i 
Fremavelsutvalget for Sunde Planter under 30 år. Internationellt 
var han mycket aktiv i den europeiska växtskyddsorganisationen, 
EPPO, samt inom EU, där han var ordförande i det utskott, som 
förberedde växtskyddslagstiftningen i de enskilda länderna.

Helge Rønde Kristensen gjorde tidigt studieresor i ett stort an-
tal länder och han uppehöll livslång kontakt med många av de 
 ledande växtpatologerna. Han hade fram till pensioneringen 
 publicerat 330 vetenskapliga artiklar. Han blev för sina arbets-
insatser hedrad med Riddarkorset och EPPOs guldmedalj bland 
flera andra utmärkelser. Även efter sin pensionering stod han 
till Danish International Development Assistance, Danidas, för-
fogande och han var rådgivare i biståndsprojekt i Afrika och 
Asien.

Det som gjorde Helge Rønde Kristensen till en speciell person 
var hans levande engagemang i allt han företog sig samt den 
snabbhet han hade såväl i rörelse som i tanke. Engagemanget 
gällde på senare år trädgården med alla rara växter han kunde 
berätta historier om.

Helge Rønde Kristensen invaldes år 1982 i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien som utländsk ledamot i jordbruksavdel-
ningen.

Baserat i huvudsak på text av Arne Jensen och invalsförslaget.

Gunnar Svensson
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Gustaf Sirén

Professor emeritus, skog.dr Gustaf Adolf Sirén, Djursholm, av-
led den 11 maj 2008, i en ålder av 88 år. Han var född den 20 
februari 1920 i Nastola, östra Nyland, Finland. 

Gustaf Sirén växte upp i en familj med fem bröder och fyra syst-
rar. Under tidiga ungdomsår tillbringade han mycken tid som 
vallpojke och lärde sig då att iaktta naturen. Vid tio års ålder blev 
han faderlös genom en olycka. Skolläraren uppmärksammade 
hans begåvning och stödde på olika sätt hans vidare skolgång 
i läroverket i Lovisa. Knappt färdig student inkallades han och 
deltog i vinterkriget och dess fortsättning 1941 med många upp-
drag bakom de ryska linjerna. Två bröder stupade och Gustaf 
Sirén blev själv svårt sårad men klarade livet. 

Efter freden började Sirén studera till forstmästare (jägmästa-
re), blev färdig 1947 och doktorerade 1955 på en avhandling 
om skogsföryngring på svåra marker i finska Lappland. Under 
1957−64 var han specialforskare på Skogsforskningsinstitutet 
i Helsingfors och genomförde bland annat ”Operation skogs-
gräns”, ett stort tallplanteringsprojekt i Lappland med hjälp av 
tiotals scouter från Helsingfors, som under några somrar plan-
terade och levde vildmarksliv. Gustaf Sirén blev 1964 professor i 
skogsskötsel vid Helsingfors Universitet, där han tog ett särskilt 
ansvar för de svensktalande skogsstudenterna. 

Gustaf Sirén utnämndes 1965 till professor i skogsföryngring vid 
Skogshögskolan i Stockholm. Under sina första år i Sve rige ledde 
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han ett stort skogsodlingsprojekt med arbetsnamnet ”Operation 
maskinplantering”. Det omfattade alla moment från plantod-
ling fram till plantering i skogen. Ett viktigt resultat från denna 
forskning blev att metoden att odla skogsplantor helt kom att 
förändras. Rotade plantor framställda i växthus och med auto-
matiserade och näringsoptimerade odlingsrutiner dominerar nu 
i nordiskt skogsbruk. Några år senare började han även forska 
kring snabbväxande lövträd, och när den första oljekrisen inträf-
fade 1973 visade han att biobränslen kunde ersätta både olja och 
kol. I Bogesund anlade han experimentodlingar av Salix, som 
visade sig växa mer än någon dittills sett i Sverige. Detta ledde till 
att han fick ekonomiskt stöd för att starta ett storprojekt, Energi-
skogsodling, som fortfarande pågår vid Sve riges Lantbruksuni-
versitet. Gustaf Sirén var tidigt internationellt aktiv, särskilt inom 
FAO och var också en av initiativtagarna till bioenergisamarbetet 
inom International Energy Agency, IEA, vars syfte är att utveckla 
och förbättra energisamarbetet mellan olika länder. Han var 
även ledamot av vetenskapliga akademier i Finland och Mexico.

Gustaf Siréns roll som skogsman och visionär har varit av stor 
betydelse för många kolleger både nationellt och internationellt. 
Han var den store initiativtagaren med en aldrig sinande för-
måga att entusiasmera. 

Gustaf Sirén valdes 1965 in som utländsk ledamot i skogsavdel-
ningen vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. År 1979 
skrev Gustaf Sirén i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, 
KSLAT, ”Förutsättningarna för energiskogsbruk”. Forskningen 
blev vetenskapligt framgångsrik och mycket uppmärksammad, 
inte minst utomlands och har resulterat i praktiska energiodling-
ar som också kan fungera som biologiska vegetationsfilter. Han 
medverkade också i två rapporter 1973 och 1974 om försök nära 
akademiens gård Enaforsholm, Skogsodlingsförsök vid Enafors och 
Resultat av orienterande trädslagsförsök under skärm i högläge: projekt 
Skogsförnyelse i höglägen: avsnitt: Enafors försöksyta S. 1046.

Baserat huvudsakligen på text av P-O Bäckström, Lars Christersson, 
Sune Elowson, Jan-Erik Hällgren, Stig Ledin, Sune Linder, Bo Lång-
ström, Jan-Erik Nylund, Kurth Perttu och Lisa Sennerby-Forsse.

Ingemar Nordansjö
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Alfabetisk förteckning över ledamöter 
avlidna 2003–2008

Hedersledamöter
Curman, Johan  22/9 2007
Dyrendahl, Ivar 1/6 2006
Fajersson, Fajer 26/4 2007
Gesslein, Sven 20/3 2007
Hoppe, Gunnar 24/1 2005
Tamm, Carl Olof 13/9 2007

Svenska ledamöter
Andersson, Arne 14/7 2003
Andersson, Bengt 22/4 2004
Andersson, Sigvard 22/12 2004
Andersson, Sven-Olof 14/2 2004
Arnborg, Tore 22/10 2007
Arnell, Anders 20/4 2003
Berglund, Sven 27/2 2005
Bernström, Peter 5/3 2003
Beskow, Carl Jakob 13/3 2005
Bäckström, Sixten 12/11 2004
Carlborg, Gunnar 25/5 2007
Christoffersson, Lennart 8/5 2004
Danell, Birgitta 20/10 2005
Dyrendahl, Sven 24/8 2004
Edlund, Erik 13/4 2005
Ekelund, Hans 19/3 2004
Ekelund, Sigvard 17/6 2005
Eklund, Bo 3/10 2006
Embertsén, Sven 13/4 2003
Ericson, Börje 16/12 2004
Fahlgren, Svante  16/5 2007
Francke, Robert 25/8 2006
Göransson, Gert 26/2 2006
Hagner, Stig 16/1 2003
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Holmström, Sven 19/11 2007
Insulander, Karl-Gustaf 31/3 2007
Johansson, Nils 29/11 2007
Jonsson, Erik 2/4 2005
Jonsson, Sven V. 6/10 2006
Kennedy, Douglas 21/8 2007
Larsson, Gunny 8/5 2004
von Malmborg, Göran 22/2 2006
Matérn, Bertil 14/10 2007
Nilsson, Gerda 10/10 2008
Nilsson, Thorsten 21/2 2006
Nordén, Fritz 12/5 2003
Nordlander, Carl-Henrik 22/12 2003
Olsson, Owe 19/10 2008
Paulsson, Valfrid 18/12 2006
Pettersson, Olle 19/9 2005
Remvig, Stig 21/12 2003
Renlund, Gösta 12/2 2007
Rättzén, Bengt 28/1 2005
Schotte, Lennart 30/6 2005
Sköld, Per 6/2 2008
Staaf, Anders 14/5 2003
Swedborg, Erik 5/9 2007
Svensson, Kjell 1/11 2007
Thomke, Sigvard 1/2 2008
Tågmark, Sven 18/11 2008
Ulfsparre, Carl 21/10 2006
Wachtmeister, Arvid 11/5 2004
Westöö, Gunnel 31/7 2007
Önnesjö, Karl Erik 12/11 2003

Utländska ledamöter
Aavatsmark, Ivar 29/8 2004
Ahlgren, Henry L. 22/1 2004
Andersen, Sigurd 31/5 2005
von Barner, Helmuth 18/6 2007
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Dellenbach, Pierre 21/1 2003
Hagman, Max 9/5 2008
Hanf, Claus-Hennig 18/12 2005
Kuusela, Kullervo 30/11 2003
Lukinov, Ivan 4/12 2004
Mückenhausen, Eduard 6/2 2005
Paatela, Juhani 23/9 2008
Pöyry, Jaakko 8/9 2006
Ringen, John 25/3 2007
Rønde Kristensen, Helge 28/11 2008
Sirén, Gustaf 11/5 2008
Solberg, Peter 14/1 2005
Sumelius, Henrik 24/10 2006
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Enheten för de Areella 
Näringarnas Historia (ANH)
Verksamheten är inriktad på historiska projekt, rådgivning och bok-
utgivning inom skogs- och lantbrukshistoria. Till enheten hör även 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB) och arkiv. 
Biblioteket är specialiserat på skogs- och lantbrukshistorisk litteratur i 
vid, tvärvetenskaplig mening. Det riktar sig främst till forskare i skogs- 
och lantbrukshistoria på alla nivåer. På hemsidan www.kslab.ksla.se pre-
senteras biblioteket tillsammans med Akademiens arkiv.

Enheten för de areella näringarnas historia, ANH, utger dels bokserien 
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED), dels skriftserien 
Miscellanea som består av personbibliografier, litteraturförteckningar 
och mindre skrifter. En översikt över den historiska skriftutgivningen 
ges i Förteckning över litteratur i skogs- och lantbrukshistoria som även finns 
tillgänglig på hemsidan www.kslab.ksla.se eller kan beställas från enhe-
ten: Box 6806, 113 86 Stockholm, tel: 08-54 54 77 20, fax: 08-54 54 77 
30, e-post: kslab@ksla.se

SKOGS- OCH LANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN (SOLMED)
utges av ANH. Redaktörer: Lars Ljunggren och Per Thunström. SOLMED 
kan beställas från Akademiens bibliotek, adress enligt ovan. Nedan föl-
jer en förteckning på SOLMED-volymer och övriga skrifter i urval. 
Böckerna finns till försäljning antingen hos ANH eller hos Adlibris.
com.

Under arbete:

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS LEDAMÖTER 
1812–2006. En historisk matrikel.
Av Jimmy Lyhagen. Inbunden, ill. 

DE AREELLA NÄRINGARNAS VÄLGÖRARE. Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens donatorer och välgörare under 200 år.
Av Nils Edling. Inbunden, ill.

DEN SVENSKA LANTBRUKSLITTERATUREN I och II – från äldsta 
tid till 1850.
Av Per Martin Hebbe (Omtryck av 1939/1945 års upplaga med en del III 
med kompletteringar). Bibliograf Olof Kåhrström. Inbunden. 
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SVENSKT SKOGSLEXIKON.
Uppstäldt af Axel Cnattingius (Omtryck av 1894 års upplaga). Redaktör 
och artikelförfattare Per Eriksson, samt artikel om tre skogslexikon av 
Bengt Ek. Inbunden.

FÖRSÖK TIL ET SWENSKT SKOGS- OCH JAGT-LEXICON.
Af Magnus Henric Brummer (Omtryck av 1789 års upplaga). Med artikel 
av Roger Bergström och Kjell Danell. Inbunden, ill.

Under utgivning:
Nr 46 BIOGRAFISK MATRIKEL. Biografisk matrikel över eleverna 
vid Jonas Alströmers schäferskola på Höjentorp och i Alingsås 1736–64.
Av Per-Ola Räv. 2009. Inbunden, ill.

Utgivna:
Nr 47 AGRARHISTORIA PÅ MÅNGA SÄTT. 28 studier om män-
niskan och jorden.
(Festskrift till Janken Myrdal på hans 60-årsdag.) Redaktör Britt Liljewall 
m.fl. 2009. Inbunden, 552 s., ill., delvis i färg. Pris: 350 kr.

Nr 45 MILLEFOLIUM, RÖLIKA OCH NÄSEGRÄS. Medeltidens 
svenska växtvärld i lärd tradition.
Av Inger Larsson. 2009. Inbunden, 256 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.

Nr 44 DEN SVENSKA FÅRSKÖTSELNS ÄLDRE HISTORIA – några 
kapitel ur Ull och ylle.
Av Sven T. Kjellberg (Omtryck ur 1943 års upplaga). Redaktör och artikel-
författare Carin Martiin. 2009. Inbunden, 144 s., ill. i färg. Pris: 175 kr.

Nr 43 Lucius Junius Moderatus Columella. TOLV BÖCKER OM 
LANTBRUK. En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket.
Översättning från latinet av Sten Hedberg. Samt 
Liv, lantbruk och livsmedel i Columellas värld. Tolv artiklar av nutida 
svenska forskare.
2009. Inbunden, 680 s., ill., delvis i färg. Pris: 350 kr.

Nr 42 EKONOMISKA SKILDRINGAR UR SVERIGES HISTORIA. 
Landshövdingeberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser 
och andra skrifter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv, 
samt plansch- och kartmaterial i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens bibliotek.
Av Olof Kåhrström. 2009. Inbunden, 192 s., ill., delvis i färg. Pris: 250 kr.
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Nr 40 KARTLAGT LAND. Kartor som källa till de areella näringarnas 
geografi och historia. 
Redaktör Ulf Jansson. 2007. Inbunden, 228 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.

Nr 39 FRÅN PIER DE´ CRESCENZI TILL ALBRECHT THAER. 
Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
biblioteks äldre samling.
Av Olof Kåhrström. 2007. Inbunden, 280 s., ill. i färg. Pris: 190 kr.

Nr 38 VETERINÄRINRÄTTNINGEN I STOCKHOLM 1821–1880.
Av Hans Blomqvist. 2006. Inbunden, 302 s., ill. Pris: 190 kr.

Nr 37 BONDESAMHÄLLETS OMVANDLING I NORDVÄSTSKÅNE. 
Bjärehalvöns agrara utveckling under 1700- och 1800-talet.
Av Mats Gustafsson. 2006. Inbunden, 200 s., ill. Pris: 150 kr.

Nr 35 LANTBRUKARNAS ORGANISATIONER. Agrart och koopera-
tivt 1830–1930.
Av Olof Brandesten. 2005. Inbunden, 485 s., ill. Pris: 190 kr.

Nr 34 SKOG I FÖRÄNDRING. Vägen mot ett rationellt och uthålligt 
skogsbruk i Norrland ca 1940–1990. 
Av Stig Hagner. 2005. Inbunden, 394 s., ill. i färg. Pris: 190 kr.

Nr 33 BRUKA, ODLA, HÄVDA. Odlingssystem och uthålligt jordbruk 
under 400 år.
Redaktörer Ulf Jansson och Erland Mårald. 2005. Inbunden, 323 s., ill., 
delvis i färg. Pris: 190 kr.

Nr 32 JORDBRUKARNAS KOOPERATIVA FÖRENINGAR och 
 intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv.
Redaktör Reine Rydén. 2004. Inbunden, 352 s., ill. Pris: 190 kr.

Nr 31 HÄGNADERNAS ROLL FÖR JORDBRUKET OCH BYALA-
GET 1640–1900.
Av Örjan Kardell. 2004. Inbunden, 277 s., ill., delvis i färg. Pris: 190 kr.

Nr 30 FRÅN BYATJUR TILL GENTEKNIK. Milstolpar i svensk hus-
djursgenetik och husdjursavel under 1900-talet. 
Av Jan Rendel. 2003. Inbunden, 315 s., ill., delvis i färg. Pris: 190 kr.

Nr 29 FÖR MODERNÄRINGENS MODERNISERING. Två studier av 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia. 
Av Nils Edling. 2003. Inbunden, 248 s., ill. Pris: 190 kr.
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Nr 28 GROVEDA. Om en bondgårds ekonomiska historia 1786–
1950.
Av Karl-Henrik Pettersson. 2002. Inbunden, 255 s., ill., delvis i färg. Pris: 
150 kr.

Nr 27 ETT REFORMVERK UNDER OMPRÖVNING. Skifteslagstift-
ningens förändringar under första hälften av 1800-talet. 
Av Ronny Pettersson. 2003. Inbunden, 309 s., ill. Pris: 190 kr.

Nr 26 REGIONALA FRÄMJARE AV DE AREELLA NÄRINGARNA 
UNDER 200 ÅR. Hushållningssällskapens historiker, periodiska skrif-
ter och arkiv. 
Av Olof Kåhrström. 2002. Inbunden, 316 s., ill. Pris: 190 kr.

Nr 24 C.L. OBBARIUS. En nydanare i Bergslagens skogar vid 1800- 
talets mitt.
Av Bengt Brynte. 2002. Inbunden, 240 s., ill., delvis i färg. Pris: 150 kr.

Nr 23 EXPERIMENTALFÄLTET. Kungl. Lantbruksakademiens 
 experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 
1816–1907.
Av Ulrich Lange. 2000. Inbunden, 408 s., ill., delvis i färg. Pris: 190 kr.

Nr 18 GUD BEVARE UTSÄDET! Produktionen på en västsvensk 
 ensädesgård: Djäknebol i Hallands skogsbygd 1760–1865.
Av Lennart Andersson Palm. 1997. Inbunden, 224 s., ill. Pris: 150 kr.

Nr 17 LÖVTÄKT OCH STUBBSKOTTSBRUK. Människans föränd-
ring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog.
Redaktörer Håkan Slotte och Hans Göransson.
Del I och II. 1996. Hft., 464 s., ill. Pris: 190 kr. Endast del II: 50 kr.

Nr 14 SVENSK POTATISODLING. Utveckling under 1900-talet. 
POTATISEN I FORSKNING OCH UNDERVISNING. Institutionen för 
växtodlingslära i Ultuna 1957–1991.
Av Birger Svensson. 1996. Hft., 105 s., ill. Pris: 75 kr.

MISCELLANEA
PERSONBIBLIOGRAFIER
Nr 3 SVEN L. JANSSON. 
Förteckning, upprättad av Eva Tullgren, över professorn i växtnärings-
lära Sven L. Janssons (1919–2000) skrifter, artiklar m.m. 2001. Hft., 60 
s. Pris: 25 kr.
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LITTERATURFÖRTECKNINGAR
Nr 1 LITTERATUR OM VIRKESMÄTNING som behandlar Sverige 
och några andra länder – källitteratur och historiker. 
Sammanställning gjord av Eva Tullgren. 2001. Hft., 60 s. Pris: 25 kr.

SMÅSKRIFTER
Nr 9 (denna volym) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnes-
ord över ledamöter avlidna 2007–2008.
2009. Hft., 81 s., ill. 

Nr 8 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över leda-
möter avlidna 2005–2006.
2008. Hft., 70 s., ill. 

Nr 7 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över leda-
möter avlidna 2003–2004.
2008. Hft., 70 s., ill. 

Nr 6 TRAKTORERNAS TIDEVARV – Den tekniska utvecklingen och 
den svenska traktoriseringen.
Av Per Thunström. 2007. Hft., 26 s., ill., delvis i färg. Pris: 45 kr.

Nr 5 ATLAS 1900 – Handledning till en digital atlas över jordbruket 
kring år 1900.
Av Ulf Jansson. 2004. Hft., 37 s., ill., helt i färg. Gratis.

Nr 4 KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS HUS – 
Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag. 
Av Ulrich Lange. 2003. Hft., 32 s., ill., delvis i färg. Pris: 50 kr.

Nr 3 DE OSKÄLIGA KREATUREN! Något om synen på lantbrukets 
djur de senaste 200 åren. 
Redaktör Niklas Cserhalmi. 2002. Hft., 86 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 2 VÄGVISARE TILL DET FORNA EXPERIMENTALFÄLTET I 
FRESCATI, STOCKHOLMS UNIVERSITET – för dig som vill veta 
mer om Djurgårdens och universitetsområdets historia. 
Av Ulrich Lange. 2001. Hft., 24 s., ill., delvis i färg. Pris: 25 kr.

Nr 1 TILL HERRAR MOTORPLOGÄGARE! Svenska Motokultur-
föreningen och den tidiga traktoriseringen i Sverige (1908–1926). 
Skriften innehåller även en förteckning från 1921 över traktorer och 
motorplogar i Sverige.
Av Per Thunström. 2001. Hft., 78 s., ill. Pris: 50 kr.
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 
minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie. I aka-
de miens verksamhetsberättelser listas endast namn, datum och 
avdelning.

Minnesorden ingår i akademiens Enhet för de Areella Näring-
arnas Historia (ANH) serie småskrifter (Miscellanea) och var-
je minnesordsskrift omfattar ledamöter avlidna under två år. 
Minnes orden är framtagna för att i möjligaste mån beskriva leda-
möternas verksamhet och betydande insatser inom akademiens 
områden, deras karriärvägar, utmärkelser och belöningar. En 
målsättning har också varit att lyfta fram engagemang på andra 
områden, som till exempel politik och föreningsrörelse eller his-
toriska och kulturella intressen. Minnesorden utgör ett försök 
att teckna en helhetsbild av ledamöterna både som akademi-
ledamöter och som personer. 


