
1

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens
minnesord över ledamöter

avlidna 2005–2006

Miscellanea

Kungl. sKogs- och lantbruKsaKademien



2



3

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens
minnesord över ledamöter

avlidna 2005–2006

Kungl. sKogs- och lantbruKsaKademien

Småskrifter nr 8
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Enhet

för de Areella Näringarnas Historia

Miscellanea

Stockholm 2009

ISBN 978-91-85205-75-2        ISSN 1650-5026



4

Beställningar av denna skrift kan göras från:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB)
Box 6806, 113 86 Stockholm
Tel: 08-54 54 77 20       Fax: 08-54 54 77 30
E-post: kslab@ksla.se

Småskrift nr 8
Utgiven av Enheten för de Areella Näringarnas Historia 
(ANH) 
Redaktörer för serien: Lars Ljunggren och Per Thunström

Grafisk form: Jimmy Lyhagen och Ågerups Grafiska AB
Repro och tryck: Ågerups Grafiska AB, Eskilstuna 2009



5

Innehållsförteckning
Akademiföretal  ........................................................................... 7

Inledning  .................................................................................... 9

Minnesord över hedersledamöter
Dyrendahl, Ivar  ........................................................................ 12
Hoppe, Gunnar  ........................................................................ 14

Minnesord över svenska ledamöter
Berglund, Sven  ......................................................................... 18
Beskow, Carl Jakob  ................................................................... 20
Danell, Birgitta  ......................................................................... 22
Edlund, Erik  ............................................................................. 24
Ekelund, Sigvard  ...................................................................... 26
Eklund, Bo  ................................................................................ 28
Francke, Robert ........................................................................ 30
Göransson, Gert  ....................................................................... 32
Jonsson, Erik ............................................................................. 34
Jonsson, Sven V.  ........................................................................ 36
von Malmborg, Göran  ............................................................. 38
Nilsson, Thorsten  ..................................................................... 40
Paulsson, Valfrid  ....................................................................... 42
Pettersson, Olle  ........................................................................ 46
Rättzén, Bengt  .......................................................................... 48
Schotte, Lennart  ...................................................................... 50
Ulfsparre, Carl  .......................................................................... 52

Minnesord över utländska ledamöter
Andersen, Sigurd  ..................................................................... 56
Hanf, Claus-Hennig  ................................................................. 58
Pöyry, Jaakko  ............................................................................ 60
Solberg, Peter  ........................................................................... 62
Sumelius, Henrik  ..................................................................... 64

Alfabetisk förteckning över ledamöter avlidna 2003–2006  ... 66



6



7

Akademiföretal
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en aktiv mötesplats 
för vetenskap och praktisk erfarenhet. Akademien är också 
en oberoende och granskande organisation, som till samhäl-
lets gagn skall främja ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt 
nyttjande och vård av jord, skog, växter, djur, vatten och luft.  

Akademiens viktigaste resurs är dess ledamöter och deras nätverk 
och samlade kompetens inom den gröna sektorn. Ledamöterna 
spelar en viktig roll både för att tillföra kunskap och för att i 
sin vardagliga yrkesutövning fungera som ambassadörer för aka-
demien. Utöver inval av svenska och utländska ledamöter som 
är under 65 år, kan akademien även välja hedersledamöter. Till 
heders ledamöter utses i dag ledamot eller annan person som 
på ett tydligt, extraordinärt sätt främjat akademiens ändamål 
och som därmed har betytt mycket för akademiens verksamhet. 
 Antalet hedersledamöter har varierat historiskt och under flera 
perioder valdes inga alls. Den första uppsättningen 1812 omfat-
tade 24 stycken och beslut om inval fattades av Kungl. Maj:t. 

Många betydande personer i den svenska lantbrukshistorien 
återfinns bland akademiens hedersledamöter. Nämnas kan till 
exempel från 1800-talet bruksägaren vid Lessebo bruk Johan 
Lorentz Aschan, som under 1800-talet utvecklade järn- och pap-
persbruken och Johan Theofron Munktell som byggde det första 
svenska ånglokomotivet 1853 men kanske mest känd för trakto-
rerna från Munktells mekaniska verkstad AB under 1920-talet. 
Från 1900-talet finner man bland annat namn som den fram-
stående ärftlighetsforskaren Herman Nilsson-Ehle som blev lan-
dets första professor i den då nya vetenskapen genetik, och gods-
ägaren, statsrådet Theodor Odelberg, som genom införande av 
bl.a. kreaturspremiering arbetade hårt för lantbrukets främjan-
de. I denna skrift finns chefsveterinär Ivar Dyrendahl som lade 
grunden till en stark tjuravel i Sverige men också gjorde stora 
insatser inom veterinärmedicinens historia, och tidigare rektorn 
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vid Stockholms universitet, professor Gunnar Hoppe, vars gär-
ningar som forskare och ledare formade och utvecklade ämnet 
naturgeografi.

Akademien vill i minnesord hedra avlidna ledamöter genom att 
beskriva deras livsgärningar. År 2004 beslutade Akademikolle-
giet att från och med år 2003 samla minnesorden i en särskild 
skriftserie. 

Vi vill tacka Tord Eriksson, allmänna avdelningen, Ingemar 
Nordansjö, skogsavdelningen, Gunnar Svensson, jordbruks-
avdelningen, samt chefsbibliotekarie Lars Ljunggren och biblio-
tekarie Jimmy Lyhagen.

Sara von Arnold   Åke Bruce
Preses    Vice preses
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Inledning
Föreliggade skrift är nummer två i akademiens nya serie minnes-
ord över avlidna ledamöter. Undertecknade  representanter för 
respektive avdelning har tillsammans med 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 målet varit att ändra på detta, bland annat för 
att akademien aktivt verkar för att närma sig de utländska leda-
möterna. Men inte minst för att de förmedlar en bild av vilken 
typ av kompetens akademien från tid till annan knutit till sig. 
Därför har mycket möda lagts ned på att spåra data om de ut-
ländska ledamöterna, där ledtrådarna främst utgjorts av tidigare 
arbetsplatser och ledamotskap i andra akademier 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 arbe-
tet med minnesorden riktats in på att lyfta fram ledamöter-
nas verksamhet inom akademiens områden. De roller som 
leda möterna kan ha haft inom akademien, t.ex. medverkan i 
kommittéarbete eller akademikollegiet, utgör en viktig del.  
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Ett annat mål har varit att ge exempel på ledamöternas för-
fattarskap, både vetenskapligt och annat, genom att infoga ett 
ur val titlar på skrifter eller artiklar. Registren till akademiens tid-
skrift, KSLAT, har också inventerats. Belöningar och utmärkel-
ser har genomgående omnämnts då de påträffats. Ytterligare ett 
syfte har varit att exemplifiera övrigt engagemang i samhället 
så som uppdrag i styrelser och föreningar. Privata intressen har, 
i mån av tillgång, också tagits med, för att så långt som möjligt 
teckna en helhetsbild av ledamoten.

En tredje skrift med minnesord över ledamöter avlidna 2007 och 
2008 är planerad att utkomma under första halvåret 2009. Alla 
minnesordsskrifter kommer att publiceras som PDF-filer på aka-
demiens webbplats och vara fria att ladda ned.

Minnesorden är ordnade efter ledamotskategori med biogra-
fierna listade alfabetiskt. Först kommer hedersledamöter följt av 
svenska ledamöter och slutligen utländska leda möter. Skriften 
avslutas med en kumulerad förteckning över alla ledamöter av-
lidna 2003–2006.

Tord Eriksson          Ingemar Nordansjö          Gunnar Svensson
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Minnesord över hedersledamöter
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Förre chefsveterinären Anders Ivar Sigvard Dyrendahl, Skara, av-
led den 1 juni 2006 i en ålder av 88 år. Han var född den 26 januari 
1918 i Öxnevalla, Älvsborgs län.

Ivar Dyrendahl avlade veterinärexamen år 1946. Han började ar-
beta med mjölkkornas reproduktion och utveckling av artificiell 
insemination redan under studietiden som assistent vid Veterinär-
högskolans försöksgård Wiad. Ivar Dyrendahl kom till Skaraortens 
Seminförening som chefsveterinär år 1947 där han bidrog till att 
bygga upp Skara Semin och blev dess VD 1961. 

När avelsarbetet och tjurhållningen skildes från den löpande 
semin verksamheten blev Ivar Dyrendahl VD för det nybildade 
Semin avel i Skara, som sedermera blev säte för Svensk Avel. Han 
förblev Seminavels VD fram till pensioneringen 1983.

Ivar Dyrendahl var en ledargestalt. Han lade ner stor möda för att 
finna former för rationell spermahantering. Redan på 1950-talet 
upptäckte man i England att man kunde djupfrysa och därmed 
långtidslagra tjursperma. Detta öppnade oanade möjligheter. 
Avelsarbetet och tjurhållningen kunde rationaliseras och koncen-
treras till ett fåtal platser. Den frysta sperman kunde transporte-
ras till användaren oberoende av tid och avstånd. I förlängningen 
möjliggjorde det också internationell handel med sperma. Ivar 
Dyrendahl arbetade intensivt med att få fram de bästa formerna 
för djupfrysning och han fann snart att den franska metoden för 
djupfrysning i plaststrån erbjöd stora fördelar. 

Ivar Dyrendahl insåg på ett tidigt stadium att kornas hälsa måste 
ingå i målen för avelsarbetet. Efter ett lokalt grundläggande arbete 

Ivar Dyrendahl
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i Skaraborg utvecklades vårt nuvarande instrument för avel av fris-
kare kor. Tjurarna i Skara har tack vare sina goda hälsoegenskaper 
fått många avkommor i Europa, USA, Australien och andra delar av 
världen. Svenskt avelsmaterial har blivit en viktig exportartikel. 

Ivar Dyrendahls livsgärning var inte avslutad med pensionering-
en. Sitt stora intresse för veterinärhistoria fick han utlopp för när 
han verkade som intendent för Veterinärhistoriska museet i Skara 
1983–90. Med sin energi, sitt datakunnande och sin känsla för sys-
tematik utvecklade han detta till ett museum av högsta klass. Dyren-
dahl ägnade sig åt omfattande studier inom det veterinärhistoriska 
området och gjorde en betydande insats genom utgivningen av 
kommenterade handskrifter i Hernquistska samlingen och en 
mängd titlar i museets egen skriftserie. Som exempel kan nämnas 
hans skildringar av grundaren för Veterinärinrättningen i Skara, 
Linnélärjungen Peter Hernquist och av Lars Tidén, en annan ban-
brytare inom svenskt veterinärväsende. Boken Veterinäri nrättningen 
i Stockholm 1821–1880 (2006) bygger delvis på det omfattande käll-
material som Dyrendahl sammanställt och som bearbetats, vida-
reutvecklats och utvidgats till en historik över den första statliga 
veterinärutbildningen. 

Dyrendahl var också en kunnig och flitig fotograf och skrev 1987 
i KSLAT en artikel om akademiens befrämjare, Amatörfotografen 
A W Bergsten samt reproducerade och förstorade ett stort antal av 
Bergstens bilder, vilka är representerade både i akademiens loka-
ler och på Enaforsholm. Akademien upprättade 1993 en förteck-
ning över Dyrendahls skrifter och artiklar: Ivar Dyrendahl. Förteck-
ning över Ivar Dyrendahls skrifter, artiklar, tolkade handskrifter, filmer 
och ritningar.

Som erkänsla för sina insatser promoverades Ivar Dyrendahl till 
veterinärmedicine hedersdoktor i samband med veterinärmedici-
nens tvåhundraårsjubileum i Skara 1975.

Ivar Dyrendahl invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
jordbruksavdelning år 1979. Han utsågs till hedersledamot år 1993 
förutom för sina insatser inom reproduktion och avel och veteri-
närmedicinsk historia även för sin kartläggning av Enaforsholms 
historia i bilder. Han dokumenterade på samma sätt under många 
år akademiens vårexkursioner. Ivar Dyrendahl var en aktiv ledamot 
i akademien och delade alltid med sig av sina rika er farenheter. 

Baserat i huvudsak på texter av Ingvar Ekesbo, Bengt Lindhé, Lars 
 Garmer och Göran Jönsson.

Gunnar Svensson
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Förre verkställande ledamoten i Wallenbergstiftelsen, förre rek-
torn vid Stockholms Universitet, professor emeritus Ernst Gun-
nar Hoppe, Stockholm, avled den 24 januari 2005 i en ålder av 
90 år. Han föddes på julaftonen 1914 i Skällvik, Östergötland. 

Gunnar Hoppe avlade studentexamen 1932 i Motala och påbör-
jade därefter sina akademiska studier i Uppsala. Han dispute-
rade 1945 i geografi, på en kulturgeografiskt inriktad avhandling 
Vägarna inom Norrbottens län, vilken gav honom docentkompe-
tens. Han tjänstgjorde under ett par år som lektor vid folkskole-
seminariet för kvinnliga elever i Göteborg. Därefter tog han upp 
naturgeografisk forskning, som på den tiden krävdes inom det 
sammanhållna ämnet geografi. Han påbörjade de studier inom 
glacial geomorfologi av landskapets former, präglade av inlands-
isen, som han sedan helhjärtat skulle ägna sitt forskningsintresse 
åt. Han publicerade 1948 det inledande arbetet om Isrecessionen 
från Norrbottens kustland. 

År 1954 utnämndes han till professor i det då odelade ämnet 
geografi vid Stockholms högskola. När professuren ett år senare 
delades i två inriktningar valde Gunnar Hoppe den naturgeogra-
fiska inriktningen, inom vilken han sedan framgångsrikt verkade 
fram till sin pensionering 1980.

Gunnar Hoppe bidrog med avgörande insatser till förståelsen 
av inlandsisens maximala utbredning, dess avsmältning och ska-

Gunnar Hoppe 
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pandet av våra landformer med idérika analyser och teorier om 
en dynamisk is. Han ledde expeditioner och fältarbeten för att 
förstå inlandsisens utbredning och dynamik, bl.a. till Svalbard 
1966–67. Han medverkade i arbetet med ”Ymer 80”, expeditio-
nen med isbrytaren Ymer till Norra Ishavet, som markerade 
100-årsminnet av Nordenskiölds Vegaexpedition. Han engage-
rade sig alltmer i nordiskt och internationellt samarbete. Till 
Island fick han ett speciellt förhållande, och Island blev hans 
andra hemland. Han delade frikostigt med sig av sin kunskap till 
studenter och kolleger från sin utomordentliga minneskapaci-
tet. Gunnar Hoppe var en samhällsengagerad, framsynt forskare 
som förenade både djup och bredd. 

Han lade grunden till en institution som genom bredd och sam-
hällsrelevant forskning gjorde det möjligt att förstå vårt landskap 
och vår miljö utifrån många olika aspekter. Gunnar Hoppe kom 
att göra stora betydelsefulla nationella insatser för att bygga upp 
svensk fjärranalys, en insats som idag kommer allt fler samhällssek-
torer till godo. Han förde tidigt själv in flygbildstolkning som viktig 
metod i sina geomorfologiska studier. Han skapade förutsättningar 
för att under 1970- och 1980-talen bygga upp den första fjärrana-
lytiska enheten vid sin institution, och gav därmed förutsättningar 
för att bygga upp kunskap och metoder som idag används i svensk 
naturvård och samhällsplanering. Hoppe arbetade aktivt för jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män och under hans tid disputerade 
de första kvinnliga naturgeograferna i Stockholm. 

Han var också förutseende när han såg till att Lantmäteriverkets 
och Kartverkets arkiv med flygbilder från 1930- till 1950-talet, som 
ansågs som förbrukat underlagsmaterial till kartor, blev mikro-
filmade och bevarade. Dessa utgör idag det viktigaste under laget 
för att förstå den snabba landskapsförändring som sedan dess ägt 
rum. 

Gunnar Hoppe var Stockholms Universitets prorektor under 
åren 1966–74 och dess rektor 1974−78, en period med stora 
om välvningar av olika slag: studentockupation, universitetets ut-
flytt ning från innerstaden till Frescati, firandet av universitetets 
100-årsjubileum. Efter sin pensionering 1981 påbörjade han ett 
tioårigt engagemang som verkställande ledamot i Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, och bidrog till att fördela avsevärda belopp 
till vetenskaplig utrustning och forskning.
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Gunnar Hoppe fortsatte att med entusiasm och stort intresse 
följa forskningen under sina 25 år som emeritus och deltog med 
öppenhet och engagemang bland annat vid seminarier och sam-
mankomster på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien där han 
bidrog till stimulerande diskussioner, med inlägg alltid grundade 
på saklighet och solid kunskap.

Gunnar Hoppe var på många områden en förgrundsgestalt och 
han innehade många ansvarsfyllda uppdrag och arbetade i alla 
led i forskningens tjänst. Han invaldes i Kungl. Vetenskapsaka-
demien, KVA, 1964 och ledde som vice preses dess första dele-
gation till Kina mot slutet av kulturrevolutionen 1977. Han var 
preses i KVA under åren 1979–81. Inom KVA:s polarforsknings-
kommitté verkade han framgångsrikt för tillkomsten av det stat-
liga Polarforskningssekretariatet, och han hade ett mångårigt 
engagemang i KVA:s nationalkommitté för geografi. Han var 
ledamot av Naturvetenskapliga Forskningsrådet 1965–71, av Sta-
tens delegation för rymdverksamhet 1977–85 samt ordförande 
i dess fjärranalyskommitté 1973–86. Han tilldelades många ut-
märkelser: sex hedersdoktorat, flera ordnar, Vegamedaljen, den 
högsta svenska utmärkelsen för naturgeografisk forskning, och 
han var ledamot i flera utländska akademier.

Gunnar Hoppe invaldes 1992 som hedersledamot i Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.

Baserat i huvudsak på texter av Margareta Ihse och Inge Jonsson samt 
bearbetats av Ulf Jansson.

Tord Eriksson
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Minnesord över svenska ledamöter
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Förre byrådirektören, agr.lic. Sven Erik Berglund, Uppsala, avled 
den 27 februari 2005 vid en ålder av 76 år. Han var född den 12 
maj 1928 i Uppsala.

Sven Berglund avlade studentexamen i Uppsala 1948, gjorde sin 
militärtjänst i Skövde och gick kadettskolan i Linköping.  Efter 
studier vid Svalövs Lantmannaskola fortsatte han vid Lantbruks-
högskolan där han tog agronomexamen 1957. Tio år senare av-
lade han agronomie licentiatexamen. Under åren 1958/1959 
var han anställd vid Statens Husdjursförsök och arbetade sedan 
1959 till 1961 vid LBF-K-Konsult med projektering av lantbru-
kets driftsbyggnader. Under tiden 1961 till 1966 var han försöks-
ledare vid Jordbrukstekniska institutet, JTI, och pub licerade 
skrifter bl. a. om vattenvård och gödselhantering. Åren 1966–69 
var han försäljningschef vid Kemi-Intressen AB. År 1969 började 
Sven Berglund sin tjänst vid Statens Naturvårdsverk, där han 
tjänstgjorde som byrådirektör till sin pensionering 1994. Han 
ägnade sina krafter främst åt jordbrukets miljöfrågor, slamhan-
tering, tungmetaller, bl.a. kadmium, fiskodling samt frågor kring 
intensiteten i jordbruksproduktionen.

Han publicerade under sin tid vid Naturvårdsverket ett antal 
skrifter som viktiga inspel i den aktuella miljödebatten, till exem-
pel Hantering av slam, Gödselmedlen och miljöskyddet, Miljöskyddande 
åtgärder i animalieproduktionen, Tillsyn av gödselvårdsanläggningar, 
Försurande gödselmedel och Ammoniakavgång från jordbruket.

Sven Berglund
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Sven Berglund hade också internationella kontakter i sitt arbete, 
främst inom miljöskyddsområdet, med Nordiska Jordbruksfors-
kares förening, FN och FAO. Han var också verksam inom Hel-
singforskommitténs arbete avseende internationellt jordbruk.

Ända fram till sin bortgång var Sven Berglund mycket aktiv i 
Danmarks Hembygdsförening utanför Uppsala, där han bl.a. 
inför Linnéjubileet 2007 engagerade sig djupt i upprustningen 
av byggnader och örtagård på Linnés Sävja. Han arbetade dess-
utom med inventeringen av soldat- och dragontorp i bygden 
vilket resulterade i artikeln Soldat- och dragontorp i hembygdsför-
eningens årsskrift 2004. Han tilldelades år 1996 Linnéstipendiet 
för sina insatser. Sven Berglund var aktiv sångare bl.a. som med-
lem i Orfei Drängar. I yngre år var han en god gymnast. Han var 
verksam i arbetsgruppen bakom upprustningen av den gamla 
vattenvägen ”Långhundraleden” genom Uppland.

Sven Berglund ägde en sällsynt fin blandning av humor och all-
var, och han var oerhört stimulerande med sina djupa kunskaper 
om naturen i hembygden och fjällvärden.

Sven Berglund invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens jordbruksavdelning år 1987. Berglund var medlem i refe-
rens gruppen för projektet om Statens maskinprovningars histo-
ria.

Baserat i huvudsak på meritförteckning (1989) samt minnesord av bl.a. 
Gunnar Bjarne.

Gunnar Svensson
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Förre skogsdirektören, jägmästaren Carl Jakob Reinhold Beskow, 
Västerås, avled den 13 mars 2005, nästan 89 år gammal. Han var 
född i Helsingborg den 9 april 1916.

Carl Jakob Beskow avlade jägmästarexamen 1942. Efter några år 
på Värmlands Skogsarbetsstudier, VSA, i Filipstad anställdes han 
1946 vid dåvarande Billeruds AB i Säffle. Hela sitt yrkesliv blev 
han sedan trogen detta företag med dess stora skogsinnehav i 
Mellansverige. Från 1965 var han Billeruds skogsdirektör och 
chef för förvaltningen av bolagets skogar och för virkesförsörj-
ningen till dess industrier. Under dessa år lade Beskow även ner 
stor kraft i olika styrelser och samarbetsorgan inom det samlade 
svenska skogsbruket. För Skogsskolan i Gammelkroppa vid Filip-
stad tog han ett särskilt ansvar genom att under många år ak-
tivt arbeta i dess styrelse, 1976−83 som ordförande. Men det var 
framförallt åt Billeruds egen skogliga verksamhet som Beskow 
ägnade sitt entusiasmerande ledarskap och nydanande intresse. 
Däri ingick även uppgiften att leda uppbyggnaden i Portugal av 
den skogliga verksamhet som krävdes för att försörja Billeruds 
där nybyggda cellulosafabrik med eukalyptusved.

Under Carl Jakob Beskows 30-åriga verksamhet i Billerud genom-
gick det svenska skogsbruket en dynamisk utveckling från bark-
spadar, bågsågar och hästar till processorer och skördare samt till 
leverans av allt virke i obarkat skick till industrin. Beskow hade 
förmågan att kombinera sitt engagemang för den tekniska ratio-

Carl Jakob Beskow
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naliseringen med ett starkt intresse för alla medarbetare inom 
skogsförvaltningen och deras kompetensutveckling. Han var 
mera lagledare än chef och delegerade stora ansvarsområden till 
sina medarbetare.
 
När Carl Jakob Beskow vid 60 års ålder 1976 valde att lämna 
bolaget med pension, väntade ett annat uppdrag, nämligen att 
förvalta familjens skogsegendom Björkvreten i Bergslagen. Säl-
lan har en privat skog varit föremål för en så kvalificerad skötsel. 
Belöningen för den insatsen blev möjligheten och förmånen att 
kunna tillbringa allt större del av året i det egna huset på familje-
egendomen.

Carl Jakob Beskow blev 1970 ledamot av skogsavdelningen inom  
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. En intervju gjordes med  
Carl Jacob Beskow om hans syn på och erfarenheter av skogs-
brukets utveckling, t.ex. om försöken att rationalisera timmerkör-
ningen, om att använda flyttbara skogskojor och om skillnader-
na mellan Uddeholm och Billerud. Intervjun var en del av en 
skogshistorisk undersökning och ledde fram till KSLA-rapport 
54 Värmlands skogsbruk 1945−1980, en intervjudokumentation och 
metoddiskussion (1991). Projektet omfattar en stor samling inter-
vjuer och materialet förvaras i akademiens arkiv.

Baserat i huvudsak på text av Gunnar Hindemark, Bengt Richardsson 
och Håkan Lund.

Ingemar Nordansjö 
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Professor Anna Birgitta Danell, SLU, Uppsala, avled den 20 okto-
ber 2005 i en ålder av 61 år. Birgitta Danell, eller Britta som hon 
kallades, var född den 14 oktober 1944 och växte upp i Djura i 
Dalarna.

Hon tog studentexamen i Borlänge och avlade agronomexamen 
år 1969. Britta Danell blev sedan Lantbrukshögskolan och SLU 
trogen under hela sitt liv. Husdjur och genetik var hennes stora 
intressen. Efter doktorandstudier och assistenttjänst, varvade 
med avbrott för skötsel av hem och barn, var Britta Danell år 
1981 redo att presentera sin doktorsavhandling om avelsvärder-
ing av tjurar. Hon var den första i landet som gav sig i kast med 
anpassning av den i USA då lanserade s.k. BLUP-metoden (Best 
Linear Unbiased Prediction) till svenska förhållanden. Med hjälp 
av stor datorkraft kunde man genom analys av stora fältmaterial 
med denna metod inte bara få säkra underlag för urval av avels-
djur, utan även studera vilka avelsmässiga framsteg som gjordes 
i olika populationer. Britta Danell visade att tekniken var klart 
mer effektiv än de metoder, som dittills hade använts i Sverige. 
BLUP-metoden blev så småningom standard för all avancerad 
avelsvärdering av olika djurslag i Sverige.

Britta Danell verkade som forskningsledare och docent vid in-
stitutionen för husdjursförädling på Sveriges lantbruksuniversi-
tet tills hon år 1994 utnämndes till ordinarie professor i ämnet. 
Genom sin rika kunskap, rättrådighet och kritiska skärpa kom 

Birgitta Danell
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Britta Danell att spela en viktig roll inte bara för institutionens 
doktorander utan också som allmän rådgivare i forskningsfrågor 
inom och utanför institutionen. Britta Danells kunnighet, arbets-
förmåga och höga integritet togs tillvara på SLU genom många 
viktiga uppdrag. Hon var under många år en engagerad prefekt 
för institutionen samt ledamot av bland annat fakultetsnämnd 
och lärarförslagsnämnd.

Under de sista 15 åren kom Britta Danell att ägna stort intresse 
åt frågor som rörde olika husdjursrasers långsiktiga bevarande 
och utveckling. Huvudfrågan gällde hur man skulle kunna för-
bättra husdjurens egenskaper och samtidigt bevara variationen 
så att man kan möta framtida förändringar och krav. Hon deltog 
aktivt i den svenska och den nordiska genbanksnämndens arbete 
liksom i det av FAO ledda internationella samarbetet i frågan. 
Hon var av regeringen utsedd ledamot av styrelsen för Statens 
Jordbruksverk.

Britta Danell invaldes år 1992 i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens jordbruksavdelning. Under åren 1996–2000 var hon 
ledamot i avdelningens arbetsutskott och under perioden 2001–
04 ledamot av akademikollegiet. Från 2002 var hon ledamot i 
Forskningsnämnden och från 2005 även i Pris- och belönings-
nämnden, i båda fallen till hennes frånfälle. Hon medverkade 
även i akademiens tidskrift med bland annat artikeln Dagens 
kött produktion och framtida trender (KSLAT 2002:16) och hon var 
också redaktör för KSLAT 2002:12 Nya kunskaper inom bioteknik.

Baserat i huvudsak på text av Jan Rendel och Jan Philipsson.

Gunnar Svensson
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Förre skogsvårdschefen, skog.lic. Erik Otto Anders Edlund, 
Hammarö, avled den 13 april 2005 i en ålder av 79 år. Han föd-
des i Linköping den 23 september 1925.

Efter studentexamen i Linköping och sedvanlig skogspraktik bör-
jade Erik Edlund på Skogshögskolan och blev där civiljägmästare 
1951. Han anställdes därefter som aspirant i Domänverket, men 
återvände 1952 till Skogshögskolan och en tjänst som assistent 
vid Institutionen för skogsskötsel. Därifrån gick han 1953 till Mo 
och Domsjö AB:s skogsvårdsavdelning och försöksförvaltning. År 
1962 anställdes han som utvecklingschef vid Uddeholms AB, en 
tjänst som senare omvandlades till skogsvårdschef. Denna be-
fattning fick han även i Billeruds AB, då detta bolag 1978 köpte 
Uddeholm. År 1984 köptes i sin tur Billerud av STORA AB. Ed-
lunds gedigna kompetens och värdefulla erfarenhet utnyttjades 
därefter fram till pensioneringen 1990 inom olika utredningar 
och projekt, i många fall med koppling till STORAs utländska 
engagemang. 

Erik Edlund var en äkta skogsman med ett brinnande intresse 
att utveckla skogsvårdens alla delar från skogsträdsförädling, frö- 
och plantproduktion, skogsföryngring, beståndsskötsel till för-
yngringshuggning. Möjligheten att öka virkesproduktionen med 
främmande trädslag lockade tidigt Edlund och i sin licentiat-
avhandling 1967, Den sibiriska lärken i Norrland och Dalarna som 
skogsträd och industriråvara, värderade han sibirisk lärk. Arbetet 
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med avhandlingen föregicks av en studieresa i Sibirien tillsam-
mans med professor Tore Arnborg och mynnade ut i en utförlig 
reseberättelse 1962 under namnet Lärkskogar i Sibirien. 

Under tiden i Uddeholm letade han sedan i Canada upp lämp-
liga provenienser av Pinus Contorta och introducerade med 
lyckat resultat detta trädslag i Värmland. Han engagerade sig 
också i utvecklingen av rationella plantsystem och byggde upp 
Uddeholms omfattande frö- och plantproduktion i Sjögränd. 
Edlund var även en av männen bakom den framgångsrika re-
staureringen av bolagets skogar efter den stora stormfällningen 
1969 och de efterföljande svåra angreppen av barkborrar. Under 
Edlunds många år som kunnig och engagerad skogsvårdschef 
tillskapades en stor del av de i dag mycket produktiva bolags-
skogarna i Värmland.  

Erik Edlund valdes 1974 in som ledamot i skogsavdelningen vid 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Erik Edlund tog under 
sin tid i Skogsbrukshistoriska utskottet 1980 initiativet till, och 
sammanställde ett diskussionsunderlag för, en skogshistorisk un-
dersökning som ledde till KSLA-rapport 54 Värmlands skogsbruk 
1945−1980, en intervjudokumentation och metoddiskussion (1991). 
Projektet omfattar en stor samling intervjuer, bland annat med 
Erik Edlund själv. Materialet förvaras i akademiens arkiv.

Baserat i huvudsak på invalsförslag och intervjuer.

Ingemar Nordansjö
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Professor Sigvard Frans August Ekelund, Klippan, avled den 17 
juni 2005 i en ålder av nära 92 år. Han var född den 27 augusti 
1913 i Lund.

Sigvard Ekelund avlade studentexamen i Malmö. Han studerade 
sedan vid dåvarande Lantbrukshögskolan och avlade agronom-
examen på husdjurslinjen år 1939 samt disputerade för agrono-
mie doktorsgrad 1949.

Under åren 1934 till 1945 arbetade han först som amanuens 
 senare som 1:e assistent vid lantbrukskemiska institutionen, Lant-
brukshögskolan. Åren 1945 till 1947 var han laboratoriechef vid 
Svenska Aktiebolaget Vato, Halmstad och från 1947 till 1950 var 
han förste assistent vid Sveriges Utsädesförenings laboratorium 
i Svalöv. Han fortsatte sin karriär som 1:e assistent vid Veterinär-
inrättningen i Skara åren 1950 till 1952. Följande två år arbetade 
han som laborator vid Statens Mejeriförsök, Alnarp. Åren 1955 
till 1957 var han anställd vid Lantbrukskemiska kontrollanstalten, 
Jönköping. År 1957 tillträdde han en tjänst som professor och 
föreståndare för Statens Lantbrukskemiska kontrollanstalt, Stock-
holm. Åren 1967 till 1978 var han föreståndare för Statens Lant-
brukskemiska laboratorium, SLL, i Uppsala, som bildades efter 
en sammanslagning med Lantbrukshögskolans analyslaborato-
rium. Ekelund var föreståndare under 21 år för en organisation, 
som var utsatt för ett starkt förändringstryck, vilket kom att leda 
till tre statliga utredningar om organisationen under hans tid.

Sigvard Ekelund
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Under sin tid vid Lantbrukskemiska kontrollanstalten arbetade 
Sigvard Ekelund fram en mycket använd sockeranalysmetod kal-
lad inredos som han 1966 beskrev i artikeln Bestämning av inredos 
i vallprodukter, grönfoder, rotfrukter, blast och melass för uppskattning 
av halten socker plus fruktosaner.

År 1999 promoverades Sigvard Ekelund till jubeldoktor i Upp-
sala.

Sigvard Ekelund invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens jordbruksavdelning år 1971. Ekelund var medlem av aka-
demikollegiet under åren 1976 till 1979.

Gunnar Svensson
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Professor emeritus Bo John Emil Eklund, Danderyd, avled den 
3 oktober 2006 i en ålder av 99 år. Han var född i Örgryte den 
30 juni 1907.

Bo Eklund avlade jägmästarexamen 1932. Redan under studie-
tiden var hans huvudintresse skogsuppskattning och skogshus-
hållning. Han erhöll högsta betyg i dessa ämnen av den legen-
dariske professorn Tor Jonson liksom priset ur Amiral Arvid 
Lindmans belöningsfond för vetenskapligt arbete vid Skogshög-
skolan. Bo Eklund var en genuin skogsman med ena benet i 
teorin och det andra i skogen. Praktisk verksamhet skulle vila på 
teoretisk grund. Under de tio första åren som jägmästare kom 
han att handgripligt syssla med olika planeringsprojekt i det prak-
tiska skogsbruket, göra studieresor till andra länder samt vara 
 assistent vid Skogshögskolan med undervisning i skogs värdering. 
År 1942 blev han först i Sverige med att avlägga skogsvetenskap-
lig licentiatexamen och utnämndes därefter till docent.

När Bo Eklund 1944 anställdes vid Statens skogsförsöksanstalt 
kunde han börja forska på heltid. Han kom att inta en central 
roll inom produktionsforskningen dels som utformare och orga-
nisatör av den omfattande materialinsamlingen, dels som ansva-
rig för materialets bearbetning. Särskilt förknippas Eklund med 
sina klassiska arbeten inom dendroklimatologin, t.ex. Årsrings-
breddens klimatiskt betingade variation hos tall och gran inom norra 
Sverige åren 1900−1944 (1954). Dessa ledde till att han år 1957 

Bo Eklund
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blev vårt lands förste skogsvetenskaplige doktor. En annan viktig 
insats var utvecklingen av ”Eklunds årsringsmätningsmaskin”, ett 
instrument vars utveckling han beskrev 1949 i Skogsforskningsin-
stitutets årsringsmätningsmaskiner – deras tillkomst, konstruktion och 
användning. Denna maskin används fortfarande, vilket vittnar 
om ett mycket framsynt konstruktionsarbete. För detta fick han 
motta A.W. Bergstens pris vid Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demiens högtidssammankomst 1957. 

År 1957 återkom han som professor till Skogshögskolan. Han 
kunde nu spela på hela sitt kunskapsregister i undervisningen av 
blivande jägmästare och leda forskningen i moderna banor. Bl.a. 
insåg han tidigt fjärranalysens möjligheter och verkade för denna 
tekniks vidareutveckling och tillämpning. I kraft av stor  vitalitet 
och kompetens kom Eklund att verka på sin lärostol några år ut-
över ordinarie pensionsålder.

Bo Eklund valdes 1959 in i skogsavdelningen vid Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien. Han var ledamot av akademikollegiet 
1964−67. Bo Eklund verkade i akademiens Skogsbrukshistoriska 
utskott sedan dess start 1983, bl.a. för att SLU skulle få en profes-
sur i skogshistoria, fram till att verksamheten kanaliserades till 
det 1990 startade Skogshistoriska Sällskapet, där han blev med-
lem av styrelsen. I Skogsvårdsförbundets tidskrift skrev han om 
en skogshushållningsplan från 1842 och om Stockholms Jägmäs-
tareklubbs historia.

Baserat i huvudsak på text av Bengt Jonsson.

Ingemar Nordansjö
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Godsägare Kjell Olof Robert Francke, Stäringe, Flen, avled den 
25 augusti 2006 i en ålder av 83 år. Han föddes i Stockholm den 
9 juli 1923. 

Robert Francke avlade studentexamen 1942 och studerade där-
efter vid handelsskola samt genomgick skogs- och sågverksskola 
åren 1946–47. Efter ett års skoglig praktik och ekonomistudier 
på Irland och i Canada genomgick han Alnarps lantbruksskola.

År 1946 övertog han familjens gård Stäringe i Södermanland 
med ca 200 ha åker och 1 000 ha skog. Med framsynthet, sam-
arbetsförmåga och klokskap förvaltade han gården synnerligen 
väl. Robert Franckes stora intresse för ekonomisk styrning och 
modern teknik ledde till att Stäringe utvecklades till ett rationellt 
mjölk- och skogsföretag. I samverkan med Alfa Laval introduce-
rade han lösdrift i mjölkproduktionen samt utvecklade elektro-
nisk foderstyrning till mjölkkorna. Stäringe gård formades under 
Franckes ledning till ett mönsterjordbruk och en av Sveriges 
största mjölkproducenter.

Genom sitt stora intresse för och kunskap i företags- och sam-
hällsekonomi kom Robert Francke att få många styrelseuppdrag. 
Han var ledamot av styrelsen i Södermanlands Lantmän samt 
 revisor och sedermera styrelseledamot i Svenska Lantmännen 
och dess dotterbolag Cerealia 1975–88. Han var ledamot i SCA:s 
styrelse i 32 år samt ledamot av styrelsen i Elitfönster och i Han-

Robert Francke
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delsbankens östra regionstyrelse. Han var styrelseordförande i 
 Statens Maskinprovningar, SMP, 1971–77. Vidare var han under 
en period vice ordförande i Sveriges Jordägarförbund samt leda-
mot i Skogs- och Lantarbetsgivarnas förhandlingsdelegation.

Robert Francke invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning 1974. Han var ledamot av akademi-
kollegiet 1980–83.

Baserat i huvudsak på texter av Olle Hakelius samt av Erik Tandberg, 
Richard Montgomery och Bo Rydin.

Tord Eriksson
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Statskonsulent, agronom Gert Göransson, Bjärred, avled den 26 
februari 2006 i en ålder av 63 år. Han föddes den 4 juni 1942 i 
Tåstarp, nordvästra Skåne.  

Efter studentexamen i Ängelholm 1962, avlade han agronom-
examen med ekonomisk inriktning 1967 vid dåvarande Lant-
brukshögskolan. Hans breda intresse för samhällsfrågor gjorde 
att han senare gick igenom den nordiska utbildningen i sam-
hällsplanering i Stockholm.

Efter en kort tid vid Lantbruksstyrelsen kom Gert Göransson till-
baka till Lantbrukshögskolan som amanuens och arbetade där-
efter några år vid länsstyrelsen i dåvarande Malmöhus län. År 
1975 knöts han som statskonsulent till Lantbrukshögskolan, där 
han till att börja med ansvarade för ALA-gruppen, Arbetsgrup-
pen för lantbruk och samhälle, en grupp som under många år 
delfinansierades av Kellogg Foundation. Genom bl.a. denna del-
aktighet i den världsomfattande fonden öppnade han flera inter-
nationella kontakter som har varit till gagn för utvecklingen av 
svenskt lantbruk och landsbygd. Han utvecklade ALA-seminariet 
där unga förtroendevalda inom LRF fick möjlighet att diskutera 
framtidsfrågor med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU. Här kom han bland annat att studera jordbrukets sårbar-
het och publicerade flera skrifter i ämnet, t.ex. Jordbruket i en 
avspärrningssituation – en studie av tre jordbruksområden i Sverige 
(1981). ALA är ett av flera exempel på mötesplatser för samver-
kan mellan näringsliv och universitet som han organiserade. 

Gert Göransson
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Gert Göransson var föregångare när det gäller att ta med konsu-
mentperspektivet i frågor kring hela kedjan från jord till bord. 
Han var en ledande initiativtagare till Ideon Agro Food i Lund. I 
sina ledningsgrupper/styrgrupper såg han till att det fanns repre-
sentanter både från avnämare och leverantörer av forskning.

Som verksamhetsledare skaffade sig Gert Göransson stor erfa-
renhet av byggandet av innovationssystem, hur konkreta affärs-
idéer kan födas från forskning. Han var drivande vid tillkomsten 
av Öresund Food Network och var dess verksamhetsledare under 
de första två åren. Han deltog även i EU-projekt på innovations-
området, och var med i ledningsgruppen för det stora Vinnova-
programmet Innovation i gränsland. Genom sin optimism, kun-
skap, erfarenhet och känsla för intressanta utvecklingsprojekt 
var han en  betydelsefull dörröppnare till universiteten och då 
framför allt SLU. Han arbetade med universitetets tredje uppgift 
långt innan begreppet blivit känt utåt. 

Gert Göransson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning 1994. Han var ordförande i akade-
miens utskott för livsmedelkvalitet 2001–03 och i Livsmedels-
kommittén från 2004.  Han ingick i akademikollegiet från 2004, 
i båda fallen till hans frånfälle. Det var på Gert Göranssons initia-
tiv som de populära presentationerna av menyn vid akademiens 
högtidssammankomster infördes. I Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens Tidskrift, KSLAT, publicerades hans föredrag: Jord-
brukets roll i Sveriges livsmedelsberedskap II, 1982.

Baserat i huvudsak på texter av Roland von Bothmer, Eivor Bucht, 
Christer Heinegård samt Åke Clason.

Tord Eriksson



34

Lantbrukaren, förre förbundsordföranden, agr.dr h.c. Erik Jons-
son, Väring, avled den 2 april 2005 92 år gammal. Han var född 
den 3 mars 1913 i Odensåker, Skaraborgs län.

Erik Jonsson kan med fog betecknas som en av de mest framträ-
dande gestalterna inom svenskt lantbruk under andra hälften 
av 1900-talet. Hans egen levnadsbana innefattar mycket av det 
senaste seklets sociala och ekonomiska omvälvning i vårt land. 
Tidigt faderlös fick han redan i 16-årsåldern tillsammans med 
modern ta över fädernegården i Skalkarike, Odensåker. För ett 
antal år sedan fick några av hans vänner ett julkort med Erik ute 
i ett fält med hans sextionde veteskörd – en fantastisk odlargär-
ning bara det.

Mot den bakgrunden blev det ingen tid över för formell utbild-
ning och något sådant var ju också ovanligt för landsbygdsung-
domar på 1920- och 1930-talen. Detta tog Jonsson emellertid 
sjufalt igen genom självstudier och genom att hans tidigt upp-
övade krafter av förvaltning och utveckling också togs i anspråk 
i föreningsmässiga och offentliga sammanhang. Hans engage-
mang gällde den dåtida stora ungdomsorganisationen på svensk 
landsbygd, Jordbrukarungdomens förbund, JUF, där han åren 
1944−64 blev en legendarisk förbundsordförande. Samtidigt 
ville man också utnyttja hans krafter politiskt i dåvarande Bon-
deförbundet, nuvarande Centerpartiet, och på detta område 
avancerade han bl.a. till landstingsordförande i hemlänet.

Erik Jonsson
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Erik Jonssons riktigt stora livsgärning kom emellertid att förläg-
gas till lantbrukarnas föreningsrörelse. Han blev 1954 ordföran-
de i Västgöta Äggexportförening, och kom 1960 med i Sveriges 
Lantbruksförbunds (SL) styrelse. 1965 valdes han till ordförande 
i Svenska Ägghandelsförbundet (SÄ). Han hade en nyckelroll in-
för sammanslagningen av SL och Riksförbundet Landsbygdens 
Folk, RLF, till nuvarande Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i slu-
tet av 1960-talet. Han blev förbundsordförande 1972 i den nya 
organisationen, en befattning som han innehade under 10 år. 
Han var outtröttligt verksam på en mängd områden gällande 
lantbrukskooperationens utveckling, det nordiska samarbetet 
och inom utbildnings- och kultursektorerna. LRF-uppdraget 
ledde dessutom till ett stort antal externa uppdrag.

Efter LRF-tiden togs hans rika organisationserfarenheter i an-
språk av Sveriges Pensionärsförbund, SPF, där han var ordföran-
de ett antal år under 1980-talet. Han var eftertänksam och klok 
som få, han hade en integritet och omutlighet som ingen eller 
inget kunde rubba. Han bildade sig en egen uppfattning i alla de 
frågor han ställdes inför efter att grundligt ha rådfrågat dem han 
hade förtroende för. Han var sig själv och lät sig inte imponeras 
av vare sig höga titlar eller stora åthävor. Det var så han uppfat-
tades av alla som lärde känna honom, oberoende på vilken sida 
av förhandlingsbordet man satt.

Hans insatser uppmärksammades på många sätt, bl.a. genom 
promoveringen till agronomie hedersdoktor vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet 1983, där han var mångårig styrelseledamot.

Erik Jonsson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
allmänna avdelning 1973. Han erhöll akademiens stora guld-
medalj 1983.

Baserat i huvudsak på text av Sven Tågmark och Thorsten Andersson.

Tord Eriksson 
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Förre domänintendenten, agronom Sven Vilhelm Jonsson, Lin-
köping, avled den 6 oktober 2006 i en ålder av 87 år. Han föddes 
den 29 augusti 1919 i Ringarum, Östergötlands län. 

Efter jordbrukspraktik på hemgården Haga och på andra gårdar 
samt Lunnevads lantmannaskola avlade han studentexamen på 
Hvilans specialgymnasium för lantbruks-, skogs- och mejeristu-
derande i Åkarp 1941. Efter agronomexamen på Lantbrukshög-
skolans ekonomiska linje 1948 tjänstgjorde han vid lantbruks-
nämnderna i Östergötlands, Skaraborgs och Norrbottens län.

Under åren 1956–84 var Sven V. Jonsson domänintendent inom 
dåvarande Domänverket. Hans befattning innebar ansvar för 
Domänverkets jordbruksförvaltning inom Östergötlands, Söder-
manlands och Gotlands län med stationering i Linköping. Det 
var en uppgift som ställde stora anspråk på samarbetsför måga 
med motparter i form av arrendatorer, arrendenämnder, hushåll-
ningssällskap, domänstyrelse och andra institutioner. Med erkänd 
lyhördhet för parternas synpunkter, förhandlingsskicklighet och 
med lågmäld men saklig argumentation lyckades han lösa även 
svåra kontroverser med bibehållande av kontrahenternas respekt. 
En välgörande aversion mot överdriven byråkrati gjorde honom 
till en effektiv och av alla uppskattad företrädare för sitt ämbete. 
Sven V. Jonsson visade i sin gärning att man med sund ekonomisk 
insikt och rationell jordbruksplanering kan förena pietet för his-
toriska traditioner, bebyggelsemiljö och miljövård.

Sven V. Jonsson
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Haga Mossebo släktgård från 1600-talet finns ännu i släktens 
ägo. Så länge Sven V. Jonsson var frisk tog han aktiv del i skötseln 
av gårdens skog. Han hade ett stort natur- och friluftsintresse. 
På äldre dagar skaffade han sig jakthundar och deltog i älg- och 
småviltjakt på Domänverkets skogar tillsammans med arbetskam-
raterna i Linköping. 

Sven V. Jonsson var frimurare, men med hans myckna resande 
i tjänsten kunde inte aktiviteterna i logen ges den prioritet han 
ville. Han var trofast, minnesgod och en utmärkt lyssnare som 
intresserade sig för vänkretsen i såväl glädje som sorg. 

Sven V. Jonsson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning 1982.

Baserat i huvudsak på texter av Fajer Fajersson m.fl. och invalsförslaget 
till akademien.

Tord Eriksson
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Professor emeritus Karl Axel Göran Fredrik von Malmborg, Ane-
by, avled den 22 februari 2006 i en ålder av 85 år. Han var född 
den 1 augusti 1920 i Frinnaryd, Småland.

Göran von Malmborg avlade civiljägmästarexamen 1948 och 
arbetade därefter några år i skogsvårdsstyrelserna i Jönköping 
respektive Gävle. År 1951 inledde han sin vetenskapliga karriär 
genom anställning vid Skogshögskolans avdelning för skogseko-
nomi. Efter fem år där kände han sig mogen för mer tillämpad 
verksamhet och tog 1955 anställning vid Sveriges Skogsägares 
Riksförbund. 1956 utsågs han till chef för den skogliga avdel-
ningen vid Jordbrukets Utredningsinstitut, vilket han sedan var 
till 1972. Under denna tid hann han vara FAO-stipendiat ett par 
år vid University of California, Berkeley, och att 1967 bli skogs-
vetenskaplig doktor med avhandlingen Ekonomisk planering av 
lantbruksföretaget. 

År 1972 återvände Göran von Malmborg till Skogshögskolan/
SLU genom att först bli biträdande professor och senare, 1975, 
professor i skogsekonomi, Umeå. Denna tjänst innehade han 
till sin pensionering 1985. Som ett hjälpmedel i undervisningen 
av studenterna tog han initiativ till den datorbaserade värder-
ingsmetoden ”Plan33”, som efter fortlöpande uppdateringar 
används än i dag även ute i praktiken. Göran von Malmborg 
var tidvis även lärare i skogshushållning och skogsekonomi vid 
agronomutbildningen.

Göran
von Malmborg
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Under sin karriär författade von Malmborg en rad uppsatser pub-
licerade i Meddelanden från Jordbrukets Utredningsinstitut, 
Rapporter från institutionen för skogsekonomi, SLU, artiklar i 
Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift. I Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens Tidskrift publicerade han 1972 artikeln Plan-
läggningsprinciper och planläggningsrutiner hos skogsföretag och 1981 
Skogsforskningen inför 80-talet. Skogsekonomisk forskning.

Efter pensioneringen bosatte sig von Malmborg på familje gården 
Wrangsjö, fyndigt av honom själv kallad ”Wrangsjö emeri tage”. 
Där engagerade han sig i gårdens skogsbruk, politiskt i folkpar-
tiet speciellt för glesbygdsfrågor samt i Höglandets fornminnes-
förening.

Göran von Malmborg valdes år 1970 in som ledamot i skogs-
avdelningen vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Baserat i huvudsak på invalsförslag och tidningsartikel.

Ingemar Nordansjö
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Lantbrukaren Nils Thorsten Gerhard Nilsson, Geramon, Alvesta, 
avled den 21 februari 2006 i en ålder av 78 år. Han föddes den 
8 juli 1927.

Thorsten Nilsson var en av de främsta företrädarna för den grupp 
lantbrukare som utgör kärnan i lantbrukets fackliga och ekono-
miska föreningsrörelse. Han var ledamot i Södra Skogsägarnas 
förvaltningsråd 1967–76, han invaldes i LRF:s styrelse 1970, var 
ordförande i Lantbrukarnas länsförbund i Kronobergs län i flera 
år, styrelseledamot i Södra Skogsägarna ek.för. 1977–82, de för-
sta två åren som styrelsens vice ordförande och därefter som dess 
ordförande. Åren 1982–83 var han vice ordförande, och även 
ordförande en kort period, i Sveriges Skogsägares Riksförbund, 
SSR. Han var också styrelseledamot i Södra Skogsägarna AB och 
ordinarie ledamot i Tredje AP-fondens styrelse för att nämna 
några av hans större uppdrag.

Med sin kunnighet och aldrig sviktande engagemang var han 
en stor tillgång för det enskilda samverkande jord- och skogs-
bruket. Han hade en arbetsam period som ordförande i Södra 
Skogsägarna. Föreningen hade haft flera svåra förlustår vilket 
resulterade i att staten gick in som delägare i Södras industribo-
lag. Det krävdes därtill ekonomiska insatser från medlemmarna 
som tärde hårt på solidariteten i medlemskåren. Många kritiska 
medlemmar hörde av sig till styrelsen och inte minst till dess 
ordförande. Thorsten Nilsson utförde under dessa år ett ytterst 

Thorsten Nilsson
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värdefullt arbete för Södra Skogsägarna och dess medlemmar. 
Det gällde krävande förhandlingar med staten, och det gällde 
vid beslut om de radikala strukturella åtgärder som fick vidtas för 
att vända det ekonomiska resultatet. I Nere för räkning (2001) av 
Ingvar Karlsson beskrivs Thorsten Nilssons tid som ordförande 
på följande sätt ”Det är ingen överdrift att säga att Thorsten Nils-
sons tid som ordförande präglades av mycket hårt arbete och ett 
otal sammanträden. Dessa uppgifter skulle han sköta vid sidan av 
arbetet som aktiv lantbrukare och med förtroendeuppdrag i LRF 
på riksplanet. Det var en omänsklig uppgift.” 

Thorsten Nilsson var även en skicklig och aktiv jord- och skogs-
brukare med ett starkt engagemang för sin släktgård Geramon.

Thorsten Nilsson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning år 1982.

Baserat i huvudsak på text av Lars-Eric Åström och på invalsförslaget 
till akademien.

Tord Eriksson
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Förre generaldirektören, fil.dr h.c., pol.mag. Gustaf Valfrid Val-
demar Paulsson, Upplands Väsby, avled den 18 december 2006 i 
en ålder av 81 år. Han föddes i Lycksele den 18 februari 1925. 

Valfrid Paulsson växte upp i byn Åskilje, där Juktån och Ume-
älven rinner ihop, och gick sex år i Hedens skola, där alla årskur-
ser undervisades i samma klassrum. Det starka politiska intresset i  
familjen och i byn under det dramatiska 1930-talet gjorde  honom 
till en ivrig tidningsläsare och radiolyssnare. Valfrid Paulsson 
sneglade rätt länge på journalistyrket eftersom han sedan unga 
år varit road av att skriva. Som tolvåring skrev han referat från 
fotbollsklubbens i Åskilje hemma- och bortamatcher för två öre 
raden i Västerbottens Folkblad och för tre öre raden i Västerbottens-
Kuriren i båda fallen under signaturen ”vepe”.

Karriären som statstjänsteman inleddes 1951 vid Handels- och 
Industrikommissionen. År 1955 kom han till finansdepartemen-
tet för att under Per-Edvin Sköld och Gunnar Sträng arbeta med 
nationalbudgeten. Efter flera viktiga poster i finansdepartemen-
tet blev han från 1961 statssekreterare i jordbruksdepartementet 
och från 1964 den förste statssekreteraren i statsrådsberedning-
en och en av Tage Erlanders påläggskalvar. Den 1 juli 1967 blev 
Valfrid Paulsson chef för det nyinrättade Statens Naturvårdsverk, 
en post han innehade till sin pensionering den 1 mars 1991. Han 
”var” Naturvårdsverket i ett kvarts sekel. Hans uppdrag i olika 

Valfrid Paulsson
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styrelser, kommittéer och arbetsgrupper, nationella och interna-
tionella, liksom i det offentliga utredningsväsendet, var legio.

1970- och 1980-talen var en pion järtid för miljö- och natur vård. 
Han insåg tidigt att miljövård måste förenas med ekonomisk och 
social utveckling och var på så sätt före sin tid. Valfrid Paulsson 
var för hårda och långtgående men realistiska krav,  baserade på 
vetenskapliga fakta och den progressiva svenska lagstiftningen. 
Under hans ledning blev svensk miljövård ett internationellt 
före döme. Han var sin tids mest kände generaldirektör, en av de 
få som var kända för en större allmänhet.

Valfrid Paulsson engagerade sig med stort intresse också åt aka-
demiska frågor. Åren 1986−93 var han ordförande i styrelsen för 
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Han genomdrev ett överfö-
rande av forskningen vid Natur vårdverket till olika universitet 
och högskolor, så också till SLU. 

Han ledde i november 1991 en 14-mannadelegation från SLU 
och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, som under 
primitiva och strapatsrika förhållanden besökte lantbruksuni-
versitet och forskningsinstitut i de baltiska länderna. Många av 
delegationsdeltagarna trodde sig vara pionjärer, men Valfrid 
Paulsson hade varit där redan under 1970-talet för diskussion om 
Östersjöns framtid och hade mycket att berätta från denna tid.

Valfrid Paulsson erhöll många internationella och nationella 
priser och utmärkelser. År 1975 fick han Wolfgang von Goethes 
Stiftungs Europa Preis für Landespflege. År 1982 erhöll han 
dels kommendörstecknet av Finska Lejons Orden, dels medalj 
av United Nations Environmental Programme, UNEP. Han blev 
filosofie hedersdoktor vid Umeå Universitet 1988. År 1994 fick 
han ur Konungens hand motta Världsnaturfondens nyinstiftade 
Carl Mannerfelt-pris på 100.000 kr med motiveringen: ”Valfrid 
Paulsson insåg tidigt med civilkurage och sanningssökande att 
förutsättningarna för en övergripande miljöpolitik ligger i na-
tionell och internationell samverkan.” Han var sedan 1986 leda-
mot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Till hans 80-årsdag 
2005 utgavs festskriften Konflikter, Samarbete, Resultat. Perspektiv på 
svensk miljöpolitik, med bidrag av flera akademiledamöter.
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Valfrid Paulsson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning 1975. Han var en mycket aktiv ledamot  
och tog initiativet till och var ordförande i Miljö- och naturresurs-
utskottet. I Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, 
KSLAT, publicerades hans föredrag: Allemansrätten (1978), Hur 
mycket av svensk mark ska vi skydda och vad får det kosta? (1986) 
och Norrländskt skogsbruk – avveckling eller utveckling III (1990). 
Han valdes till preses i akademien för perioden 1992−95. Valet 
till preses var dock inte självklart och utgången av valet var mycket 
jämn. Saklighet och vidsyn kom även här att känneteckna hans 
efterhand alltmer uppskattade insatser. Naturligen stärktes aka-
demiens miljöarbete genom hans engagemang. 

Baserat i huvudsak på texter av Ingvar Bingman, Lars Björkbom, Rune 
Frisén, Lars Lindau, Hans-Roland Lindgren, Göran A. Persson och Olle 
Åslander samt av Mårten Carlsson, Görel Oscarsson och Åke Barklund.

Tord Eriksson
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Statskonsulenten, agr.dr Sven Olle Gunder Pettersson, En-
köping, avled den 19 september 2005 nästan 63 år gammal. Han 
var född i Laholm den 23 oktober 1942.

Efter studentexamen vid Hvilans specialgymnasium sökte sig Olle 
Pettersson till dåvarande Lantbrukshögskolan. Han blev agro-
nom 1970 och disputerade för agronomie doktorsgraden 1976 
på avhandlingen Upptagning av tungmetaller i växter med särskild 
hänsyn till kadmium. Efter disputationen arbetade Olle Pettersson 
några år som lärare och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversi-
tet, SLU. Han var mycket uppskattad av såväl studenter vid SLU 
som rådgivare utanför SLU. År 1977 blev han statskonsulent i 
miljövård vid SLU:s konsulentavdelning, med uppgift att offent-
liggöra och sprida forskningsresultat. Han inriktade sig där på 
de framväxande miljöfrågorna, vilka han alltid diskuterade med 
skärpa, sakkunskap och säker känsla för vad som var praktiskt 
hanterbart. Under sina sista år arbetade han med information 
på webbportalen Livsmedelssverige inom ramen för universite-
tets tredje uppgift.

Olle Petterssons intressen vidgades efterhand till jordbruks-, 
miljö- och samhällsfrågor i större sammanhang och han kom att 
anlitas i ökande grad som strateg, analytiker och rådgivare när 
viktiga framtidsfrågor behövde penetreras. Han var även sekrete-
rare i ett flertal utredningar, bl.a. i den om översyn av svensk livs-
medelsforskning (SOU 1983:69; SOU 1985:2) och i utredningen 
om inrättande av ett livsmedelscentrum i Uppsala.  

Olle Pettersson 
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Han var en skarp spanare och analytiker med en välformulerad 
penna och en väktare i gränslanden mellan vetenskap och praktik, 
mellan forskare och allmänhet, mellan vetenskap och ovetenskap 
samt mellan människa och natur. Han tillförde nya utvecklande 
perspektiv, synliggjorde gränser och kommunicerade dessa bl.a. 
som redaktör för boken Finns universiteten i verkligheten? (1994) 
och för skriften Vegan, vegetarian, allätare? (1997), där matvanor 
kopplas till odling, markanvändning, miljö, resurshushållning och 
etiska aspekter. Allra mest minns man kanske Olle Pettersson för 
hans formuleringskonst. I en mängd artiklar i dags- och fackpress 
genom åren gisslade han stolligheter och klargjorde samman-
hang. Han var kolumnist i Upsala Nya Tidning. 

Olle Pettersson var också kommunalman, vilken bana han av-
slutade som ordförande i kommunfullmäktige i Enköping. Han 
var i många år ordförande i Lagunda socialdemokratiska fören-
ing och i Arbetarrörelsens arkiv i Enköping samt ordförande i 
Jan Fridegårdssällskapet. Han lämnade partiet i protest mot dess 
hållning i EMU-frågan.

Olle Pettersson fick flera priser för framstående insatser inom 
samverkan med näringsliv och samhälle, bl.a. från Forskning 
och Framsteg/Riksbankens Jubileumsfond 2001 för Den postdar-
winistiske odalmannen. Han förärades också Mårten Carlssons pris 
på 50.000 kr år 2004 för sina ”insatser som främjat dialogen mel-
lan samhälle, näringsliv och SLU”.

Olle Pettersson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens allmänna avdelning 1995. Han var ledamot i akademiens 
Miljö- och naturresursutskott, sekreterare i dess Forskningspoli-
tiska kommitté 2001–03 och utarbetade med stöd av akademien 
en rapport om miljöforskningens utveckling vid SLU. Föredraget 
Alternativa produktionsformer i jord- och skogsbruk – framåtsyftande 
 eller reaktionära? publicerades i akademiens tidskrift år 1985. Ett 
urval av hans artiklar och essäer finns samlade i KSLAT 2004:23 
med titeln Odlingen, Naturen och Människan. Skriften ger prov på 
hans stilistiska förmåga, breda kunskap och insikter om det som 
rör sig på ”modernäringarnas bakgård”, som han själv kallade 
det.

Baserat i huvudsak på texter av Torbjörn Fagerström, Mårten Carlsson 
och Lennart Hjelm samt av Mats O. Karlsson.

Tord Eriksson
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Förre direktören, agronom Bengt Evald Rättzén, Kristianstad, 
avled den 28 januari 2005 i en ålder av 82 år. Han var född den 
17 juni 1922 i Vallby, Uppsala län.

Bengt Rättzén tog efter studentexamen och reservofficersutbild-
ning agronomexamen år 1950. Han inledde sin yrkesbana med 
några års arbete vid Statens Jordbruksförsök och var också före-
ståndare för Ugerups försöksgård.

År 1959 blev Bengt Rättzén jordbrukskonsulent vid Kristianstads 
läns Hushållningssällskap. Då staten tog över rådgivningen 1967 
övergick han till Lantbruksnämnden i länet. Tio år senare blev 
Bengt Rättzén utnämnd till direktör för Hushållningssällskapet, 
en befattning han innehade i tio framgångsrika år. Under hans 
ledning byggdes det åter upp en rådgivning inom växtodling i 
Hushållningssällskapets regi, Hushållningssällskapets Individu-
ella Rådgivning, HIR. Det blev den framgångsrika modell, som 
idag omfattar all jordbruksverksamhet i stora delar av landet.

Hushållningssällskapets medlemmar låg Bengt Rättzén varmt om 
hjärtat och aktiviteterna i gillen och distrikt ökade efterhand. Bengt 
Rättzén var med och lade grunden till de uppmärksammade od-
lingssystemförsöken i länet som fortfarande efter 20 år pågår och 
har givit underlag för olika odlingssystems hållbara utveckling.

Bengt Rättzén
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Bengt Rättzén hade, som det heter idag, en stor social kompe-
tens med ett gott ord till alla. Han var också en god skribent och 
talare. Han var redaktör för Skånesällskapens tidskrift Skånskt 
Lantbruk samt Betodlaren under många år. Han skrev också en 
uppmärksammad bok på uppdrag av Sveriges Bränneriintressen-
ter, SBI, Bränt va’ det här (1996). Boken speglar de händelserikas-
te faserna i bränneriverksamhetens historia med utgångspunkt 
från AB Skånebrännerier, som bildades 1971.

Utöver sina agrara förtjänster kan omnämnas Bengt Rättzéns 
starka engagemang som lekman i Svenska kyrkan. Han hade 
 venia, dvs. tillstånd att predika i Lunds stifts kyrkor. Han anlita-
des ofta att hålla en andaktsstund vid sammankomster med LRF, 
Olje växt- och Potatisodlarna. Vid SM i plöjning på Råbelöf 1986 
höll han plöjarkorum, där han bl.a. sade: ”Det gäller att med 
omsorg anlägga öppningsfåran så att den blir rak och fin för att 
runt denna lägga livstilta vid livstilta. När tegen är färdig återstår 
slut fåran, som bör vara så välgjord att den leder ända in i evig-
heten.”

År 1982 invaldes Bengt Rättzén i Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens jordbruksavdelning. Han kom att bli ”kaplan” med 
uppskattade morgonsamlingar vid akademiens vårexkursioner i 
mer än 10 år.

Baserat på text av Börje Emilsson, Ingemar Larsson och Sven Fajersson.

Gunnar Svensson
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Förre verkställande direktören och generaldirektören, profes-
sorn Johan Lennart Herman Schotte, Karlstad, avled den 30 juni 
2005 i en ålder av 78 år. Han föddes den 10 december 1926 i 
Eda, Värmland.

Efter studentexamen vid läroverket i Arvika studerade Lennart 
Schotte organisk kemi vid Uppsala Universitet där han dokto-
rerade 1956 och sedan som docent undervisade i samma ämne. 
När han sedan redan vid 34 års ålder blev disponent och plats-
chef vid Åmotfors pappersbruk, var han rikt rustad för den långa 
och framgångsrika karriär som skulle följa inom näringsliv och 
offentlig förvaltning. 

Åren 1963 till 1972 var Lennart Schotte VD i AB Tumba bruk och 
därefter VD i Södra Sveriges Skogsägares Förbund och Skogs-
ägarnas Industri AB fram till 1979. Under 1970-talet, med dess 
tvära kast mellan omåttlig framgång och djup depression och 
inflation av sällan skådat slag, ledde Schotte Södra Skogsägarna 
med diplomati och skarp analytisk blick. Under denna tid då  
bl.a. svensk skogsindustri drabbades av förlorad konkurrenskraft 
kunde Södra under Schottes ledning lägga grunden till att bli ett 
av världens ledande företag inom massabranschen.

Från 1980 fram till 1986 var Lennart Schotte generaldirektör 
för Domänverket. Med sin skogsindustriella erfarenhet och ti-
digt väckta intresse för miljöfrågor var han väl skickad att ta sig 
an landets största areella verksamhet. Han kom att bli en av de 
 ledande gestalterna för den växande forskning, som syftade till 

Lennart Schotte
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att skapa vetenskapligt kunnande i de ofta mera intuitiva initia-
tiven inom miljövårdsområdet. Tiden i Domänverket kom också 
att innebära motgångar. Schotte kom att ställas till svars för tvi-
velaktiga utländska affärer i ett dotterbolag. Han kom att dömas 
i en aggressiv offentlig debatt och fick lämna sin post. Den föl-
jande rättsprocessen visade emellertid att han var oskyldig till 
det han anklagades för.

Lennart Schottes kapacitet togs i  anspråk i en lång rad av förtro-
endeuppdrag. I juni 1986 utsåg  regeringen honom till professor. 
Genom åren hade Schotte ett 50-tal olika styrelseposter, men ock-
så uppdrag fram förallt som expert i samband med utredningar. 
Han var hela tiden engagerad i utvecklingsfrågor rörande skog, 
energi och miljövård och publicerade ett 40-tal vetenskapliga 
arbeten samt många fack- och debattartiklar. Han kom vidare 
att engageras i inemot 20 statliga såväl som privata forsknings- 
och branschorgan, varav som ordförande i flera. Bland dessa kan 
nämnas Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Styrelsen för teknisk 
utveckling, Sveriges skogsindustriförbund och Industrins vat-
ten- och luftvårdsforskning. Genom alla sina engagemang fick 
Schotte sammantaget ett mycket stort inflytande i frågor rörande 
skog, energi och miljö. 

Schotte blev 1967 riddare av Nordstjärneorden och 1984 kom-
mendör av Vasaorden. År 2002 utnämndes han till hedersdoktor 
vid Karlstads universitet. Han var också ledamot av Ingenjörs-
vetenskapsakademien, IVA.

År 1982 blev Lennart Schotte ledamot av skogsavdelningen vid 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Han var akademiens 
preses åren 1988−91, en period som var händelserik i akademien. 
Precis i början av hans presesperiod firades akademiens 175-års-
jubileum, kanslibyggnaden totalrenoverades och fick en mycket 
ändamålsenlig utformning. Seminarieverksamheten växte starkt 
liksom kontakterna med omvärlden såväl inrikes som internatio-
nellt. Schotte var mycket angelägen om att förbättra akademiens 
externa kommunikation och initierade även insatser på detta 
område. Schotte medverkade i akademiens tidskrift med bland 
annat artikeln Skogsnäringen i ett längre tidsperspektiv (1982).

Baserat i huvudsak på texter av Ingvar Gullnäs och Bo Berggren samt 
av Svenska Dagbladet.

Ingemar Nordansjö
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Civiljägmästare Carl Gustaf Sigge Knutsson Ulfsparre, Växjö, av-
led den 21 oktober 2006 i en ålder av 69 år. Han föddes i Malmö 
den 17 januari 1937. 

Carl Ulfsparre växte upp i Lund och avlade studentexamen vid 
Lunds Privata Elementar, Spyken, 1956. Han avlade fil.kand.- exa-
men i matematik, genetik och statistik vid Lunds Universitet 1961 
samt civiljägmästarexamen vid Skogshögskolan i Stockholm 1965. 
Genom sin sällsynt stora arbetskapacitet och effektivitet kom hans 
tjänster att tas i anspråk i en mängd olika sammanhang. Inom 
arbetsgivarområdet var han 1965−73 ombudsman i Skogsbrukets 
Arbetsgivare, och senare i flera år ledamot av förhandlingsdelega-
tionen för jordbruk inom Skogs- och Lantarbetsgivare förbundet, 
SLA, och under åren 1986−93 förbundets VD. Från 1993 var han 
styrelseledamot i Svenska Arbetsgivareföreningen och från om-
bildningen 2001 detsamma i Svenskt Näringsliv fram till 2003. 
Åren 1993−2005 var Ulfsparre styrelseledamot i ARBIO och från 
2001 ordförande där. 

Inom skogsbruk och skogsindustri hade Carl Ulfsparre också 
många betydelsefulla poster. Bland annat var han 1979−2003 
verkställande tjänsteman i ABSI-Finans ek.för. och under samma 
tid VD i Fastighets AB Sågfinans och från 2002 ordförande i Såg-
verksföreningen Såg i Syd med servicebolag. Han var även vice 
ordförande i Virkesmätningsrådet 1979−99 och dess ordförande 
1999−2002.
 

Carl Ulfsparre
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Carl Ulfsparre hade också en lång rad uppdrag av förvaltnings-
karaktär: Sekreterare i Rappe von Schmitterlöwska Stiftelsen 
från 1981, ledamot i Riddarhusdirektionen, Domändirektör 
från 1986, VD i Ems Fastighets AB 1968−2001, VD i AB Finsjö 
skogar från 1974 samt VD i Åserums Drift AB 1979−2001. Åren 
1979−2002 var han ledamot av och sedan även ordförande i 
region styrelsen för Blekinge-Kronoberg inom Sydsvenska In-
dustri- och Handelskammaren, SIHK, Växjö. Från 1996 var han 
ordförande i lokalstyrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken, 
SEB, i Växjö. Han var 1982–87 ordförande för Sveriges Jägmästa-
res och Forstmästares Riksförbund, ett av SACO:s delförbund.

Ulfsparre hade genom alla sina uppdrag en unik ställning inom 
skogsnäringen. Med kunnighet, flexibilitet och personlig värme 
hade han en stor förmåga att lotsa även svåra förhandlingar till 
konstruktiva lösningar. Han var allmänt omtyckt och respek-
terad av både medarbetare och motparter. År 2004 tilldelades 
Carl Ulfsparre Skogsvårdsförbundets Guldkvist ”för en omfat-
tande och gedigen gärning som ledare för olika organisationer 
inom de areella näringarna samt för en framgångsrik förvaltning 
i skogsbruket”. Han var även hedersledamot i Skogshögskolans 
studentkår. Trots Carl Ulfsparres alla uppdrag fanns även tid för 
fritids sysselsättning i form av fiske och jakt, snickeriarbeten och 
på senare år även golf. Han värnade starkt om det berömda lax-
fisket i Emån. 
 
Carl Ulfsparre invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
allmänna avdelning 1990. Han var ledamot i akademikollegiet 
1995–98 och var allmänna avdelningens ordförande 1998–2001. 
Från 1998 var han ordförande i styrelsen för Barksätter, från 
1999 ord förande i kommittén för viltförvaltning samt från 2004 
ledamot i ekonominämnden. Dessa tre uppdrag hade han till 
sitt frånfälle. Han mottog akademiens guldmedalj vid högtids-
sammankomsten 2004 ”för en omfattande och gedigen gärning 
som ledare för olika organisationer inom de areella näringarna 
samt för en framgångsrik förvaltning i skogsbruket”. 

Baserat i huvudsak på text av Gunilla och Ulf Kihlblom, Gunnel och 
Jan Isaksson, Else-Gerd och Lennart Göransson samt på invalsförslag 
till akademien. 

Tord Eriksson
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Minnesord över utländska ledamöter
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Professor emeritus Sigurd Andersen, Hedehusene, Danmark, 
avled den 31 maj 2005 i en ålder av 85 år. Han var född den 12 
december 1919 i Hasle nära Århus.

Sigurd Andersen inledde sina studier vid Kungl. Veterinaer- og 
Landbohøjskolen, KVL, år 1943 och gick ut som kursetta 1947. 
Han tillträdde då en tjänst som vetenskaplig assistent vid avdel-
ningen for Lantbrugets Plantekultur. Där inledde han omedel-
bart sina studier av spannmålssorternas resistens mot havrecyst-
nematoder. Detta blev starten på en mångårig forskningsinsats, 
som blev underlaget för hans doktorsarbete Resistens mod Havre-
ål, vilket gjorde honom till en erkänd nematodforskare på inter-
nationell nivå.

I slutet av 1950-talet fick Sigurd Andersen ansvaret för KVL:s 
samling på c:a 2 000 sorter av spannmål och lin. När den Nordis-
ka Genbanken startades 1979 genomförde han tillsammans med 
sin hustru, agronom Kirsten Andersen, ett stort arbete med att 
uppföröka alla prover och överföra registreringsdata.

År 1963 fick Sigurd Andersen tjänsten som professor i Lantbru-
gets Plantekultur vid KVL, en post som han innehade fram till 
pensioneringen 1987. Som professor i ett av KVL:s mest centrala 
områden, kom Sigurd Andersen att prägla en hel generation av 
agronomer. Vid hans sista föreläsning gjordes följande uttalan-
de: ”Din alltid väl förberedda insats är karakteriserad av flit, pre-

Sigurd Andersen
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cision, vetenskaplig hållning, ärlighet och stor kunskapsbredd. 
Du skulle inte ha uppnått Din auktoritet i kraft av Din position, 
men Du uppnår den i stället genom Din forsknings- och under-
visningsinsats.”

Sigurd Andersens stora engagemang inskränkte sig inte bara till 
hans framgångsrika insats på Landbohöjskolen. Också på fri-
tiden ägnade han sig åt växtodling. Tillsammans med sin hustru 
drev han gården Sögård, där han vid sidan om den vanliga växt-
odlingen bedrev försöks- och forskningsverksamhet. Hans stora 
engagemang i fröodling resulterade i att han tillsammans med 
hustrun år 1995 inrättade Sögårdsfonden, som ger stöd åt dansk 
fröodling.

Som professor i växtodling blev han invald i en rad olika orga-
nisationer. Ett medlemskap som Sigurd Andersen prioriterade 
högt och som han lade ner mycket arbete på var ”Landbrugs-
ministeriets Frøkontrolkommission”, i vilken han var medlem 
1966 till 1991. Han var ordförande i ”Bedømmelsesudvalget 
for Sædekorn och Markfrø” och under åren 1984 till 1991 var 
han dessutom Frøkontrolkommissionens ordförande. Andersen 
skrev också ett par historiska arbeten bland annat Håndbog i frø-
produktion – resultat fra 30 års forsøg från 1995 och en biografi 
över föregångsmannen inom dansk veterinärmedicin P C Abild-
gaard (1740–1801) – biography and bibliography (1985). 1992 pub-
licerade han en självbiografi med titeln På pløjet jord og bonede 
gulve. Med Sigurd Andersens död har dansk växtodling mist en 
av sina största personligheter genom tiderna.

Sigurd Andersen invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens jordbruksavdelning som utländsk ledamot år 1983.

Baserat i huvudsak på text av Brian Dennis, Per Steen m.fl.

Gunnar Svensson
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Professor emeritus, Dr oec Claus-Hennig Hanf, Altenholz, Tysk-
land, avled den 18 december 2005 i en ålder av 66 år. Han var 
född den 24 augusti 1939.

Claus-Hennig Hanf studerade lantbruksvetenskap vid Univer-
sitetet i Stuttgart-Hohenheim och disputerade där för doktors-
graden. Han blev därefter vetenskaplig medarbetare vid Bundes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig-Völkenrode 
och rådgivare hos United Nations Development Programme, 
UNDP/FAO på Jamaica, innan han 1972 tillträdde som profes-
sor vid Universitetet i Stuttgart-Hohenheim.  År 1973 blev han 
professor vid Institutet för lantbruksekonomi vid Universitetet i 
Kiel. Där var han, med korta avbrott, ledare för avdelningen för 
företagsledning till 2004.

Hanfs vetenskapliga arbeten omfattar ett spektrum från driftseko-
nomiska och familjeekonomiska frågor på gårdsnivå till regionala 
analyser och strukturstudier samt produktionsproblem på natio-
nell nivå och miljöekonomiska problem i jordbruket. Besluts-
fattande och risk i jordbruket kan betecknas som hans huvud-
områden. Under senare tid engagerade han sig också i fiskeeko-
nomisk forskning. Han publicerade bland annat boken Planning 
and decision in Agribusiness. Principles and experiences (1986) och 
flera artiklar, till exempel Bio-economic stability of the North sea 
shrimps stock (1992). Hanf skrev också om livsmedels industrins 
globalisering utifrån ett svenskt exempel i Food industries in the 

Claus-Hennig Hanf
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transition from domestic predominance to International competition – 
the case of the Swedish pork industry (1993, tillsammans med Gerd 
Böckenhoff). Genom sitt intresse för och forskning om koopera-
tionsformer var han många år ordförande i sammanslutningen 
”Überbetriebliche Maschinenverwendung”.

Claus-Hennig Hanf var redan 1973 kallad som ”visiting professor” 
under tre månader till Lantbrukshögskolan i Uppsala.  Senare 
hade han motsvarade uppdrag i Australien, Frankrike, Eng-
land och USA. Han hade rådgivnings- och forskningsuppdrag 
även i Senegal och Kamerun. Hanf var dekanus för lantbruks-
vetenskapliga fakulteten vid Universitetet i Kiel, 1979–81 samt 
1991–92. Han har även deltagit i det europeiska forskarsamar-
betet, bl.a. som ledamot i exekutivkommittén inom European 
Association of Agricultural Economics, EAAE. Han var dess pre-
sident 1984–87.

I Sverige har han haft uppdrag som sakkunnig vid Sveriges lant-
bruksuniversitet, SLU, och även deltagit i en grupp för utvär-
dering av forskning och undervisning vid SLU:s ekonomiska 
institution. 

Claus-Hennig Hanf invaldes som utländsk ledamot i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning 1995. 

Baserat i huvudsak på text av Ulf Renborg.

Tord Eriksson 
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Förre verkställande direktören, tekn.dr h.c., professor Jaakko 
Veikko Emanuel Pöyry, Helsingfors, avled den 8 september 2006 
i en ålder av 82 år. Han var född i Sodankylä (vid polcirkeln) den 
6 augusti 1924.

Jaakko Pöyry växte upp under blygsamma förhållanden och hans 
far dog när han var 11 år gammal. Han tog studentexamen 1942 
i Ilmola och direkt därefter åkte han till östfronten i kriget mot 
Ryssland. Han blev svårt sårad 1944, men studerade senare, stödd 
på kryckor, på rekordtid till diplomingenjör (civilingenjör) vid 
Helsingfors tekniska högskola och utexaminerades 1948.

Han inledde sin karriär som sommarpraktikant på SCA i Svart-
vik. Han anställdes vid industrikoncernen Wärtsilä Oyj Abp, och 
avancerade på kort tid till chef för massa- och papperstillverk-
ningen. Pöyry gjorde en studieresa till Nordamerika och kom 
hem med så avancerade idéer att hans arbetsgivare ställde sig 
skeptisk. När Skogsägarföreningen i Finland (Metsälitto), inled-
de sin industriella verksamhet, gav man Pöyry och studiekamra-
ten Jaakko Murto i uppdrag att utföra basprojekteringen för en 
ny massafabrik i Äänekoski (strax norr om Jyväskylä). För detta 
ändamål grundade de Ingenjörsbyrån Murto & Pöyry 1958. De 
utvecklade en del ny kringutrustning för pappersfabriker med 
vilken de genast rönte stor framgång. För skogsägarna represen-
terade projektet en öppning till industrin och för planerarna 
var det en chans att visa sitt kunnande, som samtidigt fungerade 
som en språngbräda till en vidare internationell marknad.

Jaakko Pöyry
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Sommaren 1959 kontaktade Fiskeby AB Murto & Pöyry för att 
be dem ta ansvaret för totalprojekteringen av den planerade 
nya sulfatmassafabriken i Fiskeby. Murto ville inte utvidga verk-
samheten varför kompanjonernas vägar skiljdes. Jaakko Pöyry 
grundade ett eget företag Jaakko Pöyry & Co Ky och åtog sig 
Fiskebyprojektet. 

Pöyry är idag ett välkänt märke på världsmarknaden. År 2006 ar-
betar över 6 000 experter i företagets kontor i 45 länder. Jaakko 
Pöyry hade byggt upp sitt enmansföretag till en internationell 
expertorganisation. Han var en av de mest framgångsrika ban-
brytarna som medverkade till Finlands internationella framgång 
efter andra världskriget. Han personifierade på sätt och vis det 
av kriget utarmade landets kamp från ett agrarsamhälle till en 
ledande position inom teknisk och ekonomisk utveckling. 

Jaakko Pöyry hann vid sidan av yrkesverksamheten spela golf och 
tennis. Enligt en anekdot visste man att chefen Pöyry var på se-
mester då han kom till kontoret som vanligt men iförd shorts. 
Han mottog många förtjänsttecken och erhöll bland annat Pre-
sidentens exportpris 1967, Pappersingenjörsförbundets Lam-
pénmedalj 1971, Finlands Vetenskapsakademis förtjänstmedalj 
1977. Han blev tekn.dr h.c. vid Helsingfors Universitet. Han fick 
professors namn samt var riddare av Finlands Lejons Orden. 
 Pöyry var också ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakade-
mien, IVA.

Jaakko Pöyry invaldes som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens allmänna avdelning 1989. Han höll före-
drag i akademien bl.a. vid det internationella symposiet �Chal-�Chal-Chal-
langes for Global Food and Fibre Production” med föredraget: 
Demand, production, restrictions and policies. An economic view of the 
role and possibilities för forestry in Europe, focused on the Scandinavian 
countries, vilket arrangerades i samband med akademiens 175-års-
jubileum 1988. Han medverkade också i akademiens tidskrift 
(1994:11) med artikeln Dynamiken i det internationella virkesflödet 
– svenskt skogsbruk i en global verklighet.

Baserat i huvudsak på text av Pöyry Oyj.

Tord Eriksson 
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Professor emeritus Peter Solberg, Oslo, avled den 14 januari 
2005 i en ålder av 92 år. Han var född den 10 september 1912 i 
Time på Jææren i Norge.

Peter Solberg avlade studentexamen på Rogalands gymnasium 
år 1931. Han studerade sedan vid universitetet i Oslo och avlade 
matematisk-naturvetenskaplig ämbetsexamen 1939 med inrikt-
ning mot organisk och fysikalisk kemi.

Peter Solberg arbetade sedan som lärare under åren 1939 till 
1943. Han arbetade för att genomföra en specialutbildning i 
mejeriteknologi, men detta var svårt under krigsåren. Han prak-
tiserade i stället vid olika mejerier, och studerade bakteriologi 
vid Ullevåls sjukhus samt vid Norges Veterinärhögskola. År 1945 
sökte han sig till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinsti-
tut. Han innehade från år 1946 en anställning hos prof. K.E. 
Thomé vid Statens Mejeriförsök i Skåne, där han specialiserade 
sig på termobakteriernas systematik och deras roll under ostens 
mognad samt oxidationsfel i mjölk och smör.

Peter Solberg utnämndes år 1947 till professor i mejerikunskap 
vid Norges Lantbrukshögskole, NLH, inom specialområdet 
mejeri kemi, bakteriologi och konsumtionsmjölksteknologi. Un-
der de kommande åren fortsatte Peter Solberg att bygga ut sitt 
nätverk och genomförde studieresor i Danmark, Nederländer-
na, England och Skottland under år 1950 samt i Frankrike och 

Peter Solberg
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Schweiz år 1952. Peter Solberg och hans grupp vid institutionen 
forskade kring bakteriologisk, kemisk och fysisk kvalitet hos le-
verantörsmjölken. Tack vare Peter Solbergs idéarbete, öppen-
het och goda relationer till mejerinäringen var det möjligt för 
institutionen att ge svar på industrins frågor samtidigt som man 
låg i forskningsfronten i biokemi och bioteknologi i livsmedels-
sammanhang vid NLH. Tvärvetenskap hörde till vardagen. Peter 
Solberg publicerade ensam eller i samarbete c:a 100 skrifter un-
der sin verksamma tid 1945 till 1983.

Peter Solberg hade ett brett internationellt nätverk och sam-
arbetade bl.a. med universitetet i Reading i England; KVL i Dan-
mark; Madison, Wisconsin; Clemson i South Carolina; University 
of Illinois; Iowa State University samt universitetet i Umeå. Med 
alla dessa hade Peter Solberg och hans grupp ett aktivt forsk-
ningssamarbete. Det kunde gälla jäsningsprocesser i ost, prote-
olys hos mjölkbakterier, frigörning av bioaktiva peptider, lipas-
aktivitet hos bakterier samt sensoriska frågor.

Peter Solberg var också aktiv i många internationella organisa-
tioner som International Dairy Federation, IDF, och Nordisk 
Metodikkommitté. Han var också under många år medlem i 
International Circle of Dairy Research Leaders och Det Nor-
ske Vitenskapsakademi samt Fellesrådet för parlamentariker og 
viten skapmän.

För sina ”insatser inom lantbruksforskning, undervisning och 
främjandet av mejeriindustrin” tilldelades han norska H.M. 
 Konungens förtjänstmedalj i guld.

År 1970 invaldes Peter Solberg som utländsk ledamot i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.

Baserat i huvudsak på minnestal i Det Norske Vitenskapsakademi av 
prof. Terje Sörhaug.

Gunnar Svensson
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Agronom Pehr Henrik Sumelius, Esbo, Finland, avled den 24 ok-
tober 2006 nästan 85 år gammal. Han var född den 18 december 
1921 i Helsingfors.

Henrik Sumelius tog sin agronomexamen med inriktning på 
växtodling år 1948 efter flera avbrott för tjänstgöring under kri-
get. Under studietiden var han ordförande i studentföreningen 
Agro-Forst. Han fick anställning som godsförvaltare på Gerknäs 
gård, som innehades av Mannerheimstiftelsen. Efter 20 lärorika 
och värdefulla år i denna tjänst köpte Henrik Sumelius gården 
Loukanen, där han byggde upp ett effektivt jordbruk med spe-
cialisering på mjölkproduktion. År 1983 överlämnade han går-
den till sin dotter, som också är agronom.    

Vid sidan om jordbruket var Henrik Sumelius aktiv inom släktens 
handelsföretag, Oy Kyro AB, grundat år 1870, där han började 
som revisor, fortsatte i styrelsen 1977–89 och var de sista åren 
styrelseordförande. Han aktiverade också affärsverksamheten i 
Hubsumkoncernen genom uppköp av flera verksamheter. Där 
var han dagligen aktiv fram till år 2005.

Henrik Sumelius engagerade sig i en rad organisationer med an-
knytning till lantbruk. Han var v. ordf. och sekreterare i Nylands 
Lantbruksproducenter 1951 till 1962, ordf. i Lantarbetsgivarnas 
förbund, Nyland 1956–86, och i södra Finlands Agronomklubb. 
Han var styrelsemedlem i Konsumtionsmjölkproducenternas 

Henrik Sumelius
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förbund 1957 till 1986, i Ayrshireföreningen samt i för eningen 
Mjölk och Hälsa. Han var också medlem i samarbetskommittén 
för Skogsbrukets arbetsgivarfrågor samt i kuratoriet för Justus 
von Liebigstiftelsen i Hamburg 1982–95.
 
Som godsförvaltare, jordbrukare och företagsledare präglades 
Henrik Sumelius av en positiv inställning till livet och mental 
flexibilitet. Som chef var han krävande men alltid artig och höv-
lig. Han gjorde sig känd för sin förmåga att hålla inspirerande, 
spännande och gripande tal och var en god historieberättare.

År 1977 tilldelades han det erkända Justus von Liebig-priset. Han 
mottog också Svenska Producentrörelsens förtjänstmedalj i silver 
med diplom samt Walter Ehrströms medalj i silver och guld. Han 
var hedersmedlem i Frihetskrigarnas vårdstiftelse.

År 1982 invaldes Henrik Sumelius som utländsk ledamot i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning. Ett par år 
senare arrangerade han akademiens vårexkursion till Finland. 
Han var mån om att hålla kontakten med jordbruksnäringen i 
Sverige såväl genom att frekvent delta i akademiens aktiviteter 
som att hålla en nära kontakt med kolleger i Sverige.

Baserat i huvudsak på text av Pekka Merilampi samt Agronomför-
bundets matrikel.

Gunnar Svensson
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Alfabetisk förteckning över ledamöter 
avlidna 2003–2006

Hedersledamöter
Dyrendahl, Ivar 1/6 2006 
Hoppe, Gunnar 24/1 2005 

Svenska ledamöter
Andersson, Arne 14/7 2003 
Andersson, Bengt 22/4 2004
Andersson, Sigvard 22/12 2004
Andersson, Sven-Olof 14/2 2004
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
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
Francke, Robert 25/8 2006
Göransson, Gert 26/2 2006
Hagner, Stig 16/1 2003
Jonsson, Erik 2/4 2005
Jonsson, Sven V. 6/10 2006
Larsson, Gunny 8/5 2004
von Malmborg, Göran 22/2 2006
Nilsson, Thorsten 21/2 2006
Nordén, Fritz 12/5 2003
Nordlander, Carl-Henrik 22/12 2003
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Paulsson, Valfrid 18/12 2006
Pettersson, Olle 19/9 2005
Remvig, Stig 21/12 2003
Rättzén, Bengt 28/1 2005
Schotte, Lennart 30/6 2005
Staaf, Anders 14/5 2003
Ulfsparre, Carl 21/10 2006
Wachtmeister, Arvid 11/5 2004
Önnesjö, Karl Erik 12/11 2003

Utländska ledamöter
Aavatsmark, Ivar 29/8 2004
Ahlgren, Henry L. 22/1 2004
Andersen, Sigurd 31/5 2005
Dellenbach, Pierre 21/1 2003
Hanf, Claus-Hennig 18/12 2005
Kuusela, Kullervo 30/11 2003
Lukinov, Ivan 4/12 2004
Pöyry, Jaakko 8/9 2006
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 bok serien 
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED), dels skriftserien 
Miscellanea som består av personbibliografier, litteraturför teckningar 
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 enheten: 
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 
 följer en förteckning på SOLMED-volymer och övriga skrifter i urval. 

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.

Nr 41 SVENSK MOSSKULTUR. Odling, torvanvändning och land-
skapets förändring 1750–2000.
Redaktör Leif Runefelt. 2008. Inbunden, 528 s., ill., delvis i färg. Pris: 
300 kr.

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.
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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: 300 kr.

Nr 38 VETERINÄRINRÄTTNINGEN I STOCKHOLM 1821–1880.
Av Hans Blomqvist. 2006. Inbunden, 302 s., ill. Pris: 300 kr.

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

Nr 36 A.W. BERGSTEN – om personen, stiftelsen och fjällegendomen 
Enaforsholm.
Av Hans Antonson, Nils Edling och Kjell Lundquist. 2005. Inbunden, 200 
s., ill. i färg. Pris: 200 kr.

Nr 35 LANTBRUKARNAS ORGANISATIONER. Agrart och koopera-
tivt 1830–1930.
Av Olof Brandesten. 2005. Inbunden, 485 s., ill. Pris: 300 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: 300 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: 250 kr.

Nr 32 JORDBRUKARNAS KOOPERATIVA FÖRENINGAR och  
intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv.
Redaktör Reine Rydén. 2004. Inbunden, 352 s., ill. Pris: 250 kr.

Nr 31 HÄGNADERNAS ROLL FÖR JORDBRUKET OCH BYA-
LAGET 1640–1900.
Av Örjan Kardell. 2004. Inbunden, 277 s., ill., delvis i färg. Pris: 250 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: 250 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: 175 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: 
175 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: 175 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: 175 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: 175 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: 175 kr.

Nr 21 I MÖTET MELLAN JORDBRUK OCH KEMI. Agrikultur kemins 
framväxt på Lantbruksakademiens Experimentalfält 1850–1907.
Av Erland Mårald. 1998. Inbunden, 200 s., ill. Pris: 150 kr.

Nr 19 BERGSLAGET OCH SKOGEN. En skogschefs hågkomster 
från Stora Kopparbergs Bergslags AB åren 1940–1970.
Av Carl Gustaf Sundberg. Inledning av Ulrich Lange. 1997. Inbunden, 
96 s., ill. Pris: 75 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: 75 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. 1996. Hft., 210 s., ill. Pris: 100 kr.
Del II. 1996. Hft. (del I och II: 464 s.), ill. Pris: 100 kr.

Nr 16 FRÅN HÖFRÖ TILL VALLFRÖ. Den svenska fröförsörjningen 
1740–1870.
Av Lennart Kåhre. 1996. Hft., 252 s., ill. Pris: 75 kr.
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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.

Nr 6 FÅLLNÄS GÅRD. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara 
historia.
Av Göran Samuelsson och Magnus Toll. 1994. Hft., 190 s., ill. Pris: 100 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.

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 8 KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS MINNES-
ORD ÖVER LEDAMÖTER AVLIDNA 2005–2006.
2009. Hft., 77 s., ill. Pris: 50 kr. 

Nr 7 KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS MINNES-
ORD ÖVER LEDAMÖTER AVLIDNA 2003–2004.
2008. Hft., 70 s., ill. Pris: 50 kr. 

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.



73

Nr 3 DE OSKÄLIGA KREATUREN! Något om synen på lantbrukets 
djur de senaste 200 åren. 
Redaktör Niklas Cserhalmi. 2002. Hft., 86 s., ill. Pris: 75 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 minnesord 
över avlidna ledamöter i en egen skriftserie. Fram till och med år 
2002 ingick nekrologerna i verksamhetsberättelserna men från 
och med 2003 listas avlidna ledamöter endast med namn, datum 
och avdelning.

Minnesorden ingår i bibliotekets serie småskrifter (Miscellanea) 
och en minnesordsskrift ska omfatta ledamöter avlidna under 
två år. Minnesorden är framtagna för att beskriva ledamöternas 
verksamhet och betydande insatser inom akademiens områden, 
deras karriärvägar, utmärkelser och belöningar. De redovisar 
också ledamöternas insatser inom akademien. En ambition har 
också varit att lyfta fram engagemang på andra områden, som till 
exempel politik och föreningsrörelse eller historiska och kultu-
rella intressen. Minnesorden utgör ett försök att teckna en hel-
hetsbild av ledamöterna både som akademi ledamöter och som 
personer.


