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Förord

På ett originellt och nyskapande sätt an-
grep Sigvard Andersson flera av de mest
grundläggande frågorna om marken och dess
fysikaliska funktion. Tillsammans med sina
medarbetare konstruerade, vidareutvecklade
eller modifierade han många apparater för
markfysikaliska undersökningar och experi-
ment. Därför finns nu en genomtänkt och
sammanhållen fält- och laboratoriemetodik
för sådana undersökningar, inklusive speciellt
utarbetade underlag för resultatens redovis-
ning, och vid SLU:s markvetenskapliga institu-
tion finns sedan länge ett välutrustat labora-
torium för allsidig fysikalisk karakteristik av
markprofiler, vilket så vitt vi vet saknar mot-
svarighet vid universitet eller högskolor i
andra länder. Hittills har resultat från om-
fattande markfysikaliska undersökningar av
åkerjordar på mer än 250 platser i Sverige
publicerats. Sigvard Andersson har i sin
forskning även utvecklat och fördjupat teorin
inom olika delar av markfysiken. Flera av
hans teoretiska arbeten genomfördes emel-
lertid först under 1980-talet och är opublice-
rade.

Själv har Sigvard Andersson dock inte
främst sett sig som forskare utan som lärare.
Hans arbeten emanerade från en strävan att
utveckla underlaget för undervisning och
information, så att forskare, studenter, odlare,
rådgivare m.fl. skulle kunna bibringas åskåd-
liga begrepp och föreställningar och ett ratio-
nellt tänkande om jordarna och deras funk-
tion. Ett primärt mål var därvid att utveckla
föreställningarna och begreppen inom mark-
fysiken på det egna språket. Han valde därför
att skriva sina uppsatser och artiklar på
svenska. (En del av publikationerna har dock

År 2002 fyllde professor emeritus Sigvard
Andersson 90 år. För oss, som var bland hans
tidigaste studenter, som därefter blev hans
forskarstuderande och fleråriga medarbetare
och som sedan kom att arbeta vidare inom
hans ämnesområde – markfysik och agrohyd-
rologi –, kändes det då naturligt att söka sum-
mera vad hans arbeten betytt och alltjämt
betyder för utbildning, forskning och praktisk
tillämpning inom ämnet. Vi beslöt därför att
göra en skriftlig översikt av hans arbeten.

Sigvard Andersson anställdes år 1944 vid
Lantbrukshögskolans institution för agrono-
misk hydroteknik. Han valde att bli kvar vid
denna institution och dess efterföljare vid
Sveriges Lantbruksuniversitet till sin pen-
sionering 1978. Även därefter, ända fram till
mitten av 1990-talet, fortsatte han sina arbe-
ten där. Redan från början var hans intresse
fokuserat på de odlade jordarnas egenskaper
och funktion som fysikaliska system. Viktiga
frågor för honom var: Hur fungerar marken
som led i den hydrologiska cykeln och som
underlag för odling? Vilken inverkan har dik-
ning av olika jordar på betingelserna för
växtproduktion och på utnyttjandet av växt-
näringsämnen? Hur påverkas markens struk-
tur och fysikaliska egenskaper av naturliga
processer, odlingssystem och brukningsåt-
gärder? Resultat och erfarenheter från forsk-
ningen rörande dessa frågor kom efterhand
att bli av stor betydelse för studiet av andra
frågor, exempelvis: Hur kan strukturen och de
fysikaliska egenskaperna bäst bevaras eller
förbättras? När behövs bevattning och hur
skall vattentillförseln anpassas till mark och
gröda för att ge ett från olika synpunkter
optimalt resultat?
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engelsk sammanfattning.) Detta har tveklöst
varit av stort värde både för forskning, för-
söksverksamhet, undervisning och tillämp-
ning på olika nivåer i Sverige och i våra när-
maste grannländer. Det har emellertid den
negativa effekten att arbetena blivit mindre
kända och utnyttjade internationellt än de
förtjänar.

Som ett viktigt hjälpmedel för undervis-
ningen och informationsspridningen har Sig-
vard Andersson utvecklat ett stort antal an-
ordningar och apparater för att åskådligt de-
monstrera olika hydrologiska och mark-
fysikaliska egenskaper och processer. Vidare
har han utformat många bilder och planscher
för undervisningen och informationen. I lik-
het med många av hans forskningsresultat
och teoretiska arbeten framstår flera av hans
apparater för undervisning och information
som helt unika.

Det faktum att Sigvard Andersson endast
publicerade sina arbeten på svenska kan på
längre sikt leda till att även yngre svenska
forskare lätt förbiser den kunskapskälla som
hans omfattande arbeten utgör. Ett viktigt
syfte med denna skrift är att göra det möjligt
för nytillkommande forskare att få en inblick
i hans arbeten och arbetsätt och att därur
hämta viktig information och inspiration. Då
många av dessa arbeten är pionjärarbeten
utan internationell motsvarighet utgör de en
viktig kunskapskälla för dem som vill fördjupa
sig i frågor om marken som fysikaliskt sys-
tem. Detta gäller inte bara de tryckta arbete-
na utan i hög grad även de manuskript från
senare år, som inte förts fram till tryckfärdiga

artiklar. Flera av dessa skulle kunna vidare-
utvecklas till värdefulla uppsatser i internatio-
nella tidskrifter. Många av hans demonstra-
tionsapparater och övrigt undervisnings-
material har också ett värde som tveklöst
kommer att bestå under lång tid framöver.

Sigvard Anderssons manuskript och en del
av hans artiklar har hittills endast funnits i
arkivet vid Institutionen för markvetenskap.
Detsamma gäller flertalet anordningar och
apparater för demonstrationer liksom talrika
planscher och principbilder, av vilka många
aldrig beskrivits i skrift. För personer utanför
institutionen har det därför hittills varit svårt
att få en överblick över allt det Sigvard An-
dersson arbetat med eller publicerat. Med
denna skrift vill vi öka möjligheterna till en
sådan överblick för både svenska och utländ-
ska läsare. Vi hoppas att skriften skall befräm-
ja såväl forskningen och undervisningen i
markfysik som dess praktiska tillämpning
både nationellt och internationellt. Tre kom-
pletta upplagor av alla Sigvard Anderssons
skrifter har nu ställts i ordning. En av dessa
har deponerats vid SLU:s institution för mark-
vetenskap, en vid SLU:s bibliotek i Uppsala
och en vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens bibliotek i Stockholm.

Vi är tacksamma för engagemanget från
KSLA och Institutionen för markvetenskap,
vilka gemensamt bekostat tryckningen av
denna skrift. Vi tackar vidare Mary McAfee för
språkgranskning av den engelska texten.

Uppsala i december 2003
Inge Håkansson & Waldemar Johansson

I. Håkansson & W. Johansson
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Levnadsbeskrivning

jordarna och deras fysikaliska funktion. Hans
tidigaste arbeten gällde genomsläpplighets-
förhållandena i marken, men arbetena utvid-
gades snart till att omfatta undersökningar av
de svenska odlingsjordarnas markfysikaliska
egenskaper i allmänhet och jordarnas vatten-
hushållning. I detta arbete ingick en omfattan-
de utveckling av provtagnings- och mätut-

Fig. 1.
Sigvard Andersson under en demonstration med
den apparat, som beskrivs i 9.8.
Sigvard Andersson carrying out a demonstration
using the apparatus described in 9.8.

Sven Sigvard Andersson föddes 1912-08-11 på
ett mindre jordbruk i Kåddis nära Umeå. Efter
avslutad folkskola arbetade han under några
år på fädernegården. Vid 20 års ålder sökte
han sig till Hampnäs folkhögskola i Själevad,
där han genomgick två årskurser. Därefter
följde en tids lantbrukspraktik i Sydsverige,
en kurs vid Ulfhälls lantbruksskola samt Spe-
cialkursen för lantbruksstuderande vid folk-
högskolan i Vilan. Den senare avslutade han
år 1937, varefter han fortsatte sina studier vid
Lantbrukshögskolan, Ultuna, där han avlade
agronomexamen år 1943. Åren 1939–1944
innehade han amanuens- och assistenttjäns-
ter vid Lantbrukshögskolans kemiska institu-
tion och vid dess analyslaboratorium. År 1944
flyttade han över till Institutionen för agrono-
misk hydroteknik. Därefter förblev han denna
institution och dess efterföljare, Institutionen
för markvetenskap, trogen fram till sin pen-
sionering år 1978 och även därefter. Under
många år efter sin agronomexamen ägnade
han också en del av sin tid åt undervisning
vid den på Ultuna belägna lantbruksskolan.
Han avlade agronomie licentiatexamen 1949
och disputerade för agronomie doktorsgrad
1956. Vid Institutionen för agronomisk hydro-
teknik började han som assistent men snart
nog blev han förste assistent. År 1953 utnämn-
des han till laborator, en befattning som han
dock uppehållit redan från 1950. År 1966 till-
delades han professors namn och 1973 erhöll
han en personlig professur i markfysik.

Inom sin tjänst kom han att se som sin
främsta uppgift att som underlag för och som
stöd till den praktiska försöksverksamhet
som byggdes upp vid institutionen utveckla
grundkunskaperna om de svenska odlings-



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:13, 2004

10

rustning. Tillsammans med en liten grupp av
medarbetare och doktorander arbetade han
med flertalet av de fysikaliska egenskaper och
funktioner i marken, som är viktiga ur odlings-
synpunkt. Under hans ledning arbetade grup-
pen med undersökningar av svenska åker-
jordars egenskaper vad gäller volymförhållan-
den, struktur, vattenhållande egenskaper,
genomsläpplighet m.m. Andra studier gällde
de kapillära vattenrörelserna i jordarna, struk-
turdynamiken, temperaturen, tjälningen och
syreförsörjningen samt grödornas rotutveck-
ling, vattenbehov och vattenförsörjning. Fält-
studier och laboratoriearbeten kombinera-
des med teoretiska studier och analyser. Un-
der flera år efter sin pensionering fortsatte
Sigvard Andersson sin framgångsrika verk-
samhet som forskare och föreläsare.

Under hela sin tjänstgöringstid arbetade
han mycket aktivt med att utveckla undervis-
ningen i agrohydrologi och markfysik och han
var en synnerligen inspirerande och av sina
studenter mycket uppskattad lärare. Han
anlitades också som föreläsare för otaliga
grupper av jordbrukare, växtodlingsrådgivare
och allmänhet. Många av hans skrifter, även
de av rent vetenskaplig karaktär, var skrivna
för att också täcka behoven i undervisnings-
och föreläsningsverksamheten. Som medel i
undervisningen och med syftet att åskådlig-
göra olika egenskaper och funktioner i mar-
ken konstruerade han en omfattande under-
visnings- och demonstrationsapparatur. Stora
skaror av åhörare har suttit fängslade under
de föreläsningar och demonstrationer, där
han använt denna apparatur.

Parallellt med sitt engagemang i de natur-
vetenskapliga frågorna har Sigvard Anders-
son alltid haft ett starkt intresse för humanis-
tiska och filosofiska frågor och för skönlittera-
tur, särskilt poesi. Detta intresse bröt fram
även i hans undervisnings- och forsknings-
verksamhet och bidrog starkt till den upp-
skattning han i vida kretsar rönte som lärare
och föreläsare. Hans vida intresseinriktning
exemplifierar vi här genom att in extenso

citera ett förord, som han skrev i en handbok
om trädgårdsodling.

Förord skrivet av Sigvard
Andersson till ”Handbok för din
trädgård”
”Levande och stark står minnesbilden för
mig.

Det är en högsommardag och söndag. Vi
går min far och jag längs åkerns ren. Han
håller min hand.

Klövervallen vid vår sida blommar. Nästan
fysiskt kan jag än förnimma den intensiva
doften av klöver, surret från härskaran av
humlor. Med välbehag ser min far ut över den
blommande klövern. Han gläds över skörden.

Bland blommande prästkrage, kattfot och
penninggräs sätter vi oss. Vi är nära jorden
och vi är omfamnade av ljuset.

Långt senare skall jag i studier och eget
forskningsarbete tränga in i den naturens
värld, som jag då var mycket nära.

Jag har lärt mig att jord och jordar, vatten
och växt är någonting mycket väsentligt.
Något som angår oss alla. Ja, att folks och
kulturers öde har bestämts och bestäms av
hur de förhåller sig till dessa grundläggande
element. Att vi och vår teknologiska tidsålder
icke är undantagna härifrån.

Där människan insiktsfullt och varsamt
brukar den goda jorden, kan hon under år-
tusenden finna sin utkomst och skapa en
högre kultur. Men ”vredens druvor” drabbar
henne, då hon hänsynslöst och kortsiktigt
missbrukar den jord hon förvaltar. Ty såsom
diktaren säger – allt är givet människan som
lån.

En näve fruktbar trädgårdsmylla är ett
mikrokosmos, en värld i smått. Större och
mindre mineralkorn bildar tillsammans med
organisk substans i olika grader av nedbryt-
ning ett invecklat flätverk av hålrum, porer.
Dessa hålrum är fyllda med ständigt växlande
mängder av vatten, växtnäring och luft. De är

I. Håkansson & W. Johansson
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invaderade av mikroorganismer i olika stadi-
er av utveckling. Här möts levande och död
substans i ett intimt helt.

Med sina rötter i denna jord sträcker plan-
tan sin stam, sina blad och blommor mot lju-
set, mot solen. I det gröna bladet sker undret,
fotosyntesen. Av de enkla oorganiska ämnena
kolsyra och vatten bildas organiska ämnen, i
första hand socker. Den för underhållet av
denna process nödvändiga energin kommer
med strålningen från solen.

När Du arbetar i din trädgård, gräver i Din
rabatt, putsar Dina blommande buskar, vatt-
nar Dina rosor, är Du nära jorden och det
skapande ljusflödet från solen.”

Short introduction to the
research and teaching of
Sigvard Andersson
Between 1950 and 1978, Dr. Sigvard Anders-
son was Professor of Soil Physics and Agro-
hydrology at the Swedish University of Agri-
cultural Sciences (SLU) and its predecessors.
In this book, his work as a scientist and
academic teacher is briefly presented.

Sigvard Andersson was born in 1912 at a
small farm near Umeå in northern Sweden.
After finishing primary school he worked for
some years at his farther´s farm and after that
he went for a few years to schools for young
people from farm environments. In 1937 he
began his academic studies at the Swedish
College of Agriculture (predecessor of SLU) in
Uppsala. In 1939 he became research assist-
ant. From 1950 until his retirement in 1978 he
was Professor. After his retirement he re-
mained active in research and teaching for
many years.

Sigvard Andersson has been a very crea-
tive scientist. He has greatly influenced the
development of basic and applied soil phys-
ics in Sweden and other Nordic countries.
However, he is less well known in other coun-
tries. This is mainly because he has limited

his writing to his own language, Swedish,
albeit with an English summary included in
some of his papers. The reason for this was
he has always regarded himself in the first
instance as a teacher rather than a scientist.
Hence, his deliberate priority has been to
develop terminology and possibilities for
teaching and thinking in his own language. As
a consequence, his primary endeavour has
been to investigate the properties of the soils
in his own country and the functions of soils
under the specific Nordic conditions.

Following this general strategy Sigvard
Andersson has worked, often in a very inno-
vative way, with a large number of physical
soil properties and processes of importance
for crop production under Nordic conditions.
Together with a small group of co-workers he
has investigated basic volumetric relations in
Swedish arable soils, water retaining proper-
ties and hydraulic conductivity of these soils,
capillary water movements, soil structure
and its temporal variations, as well as aera-
tion, temperature and freezing of soils and
root development, water requirement and
water consumption by crops. He has com-
bined field and laboratory studies with many
theoretical studies and analyses.

Sigvard Andersson has often used ideas
and approaches that are quite unique when
regarded in an international perspective. The
main objective of the present publication is to
summarize his work and to present some of
his pioneering ideas. Although his list of pub-
lications is comprehensive, many of his ideas
and approaches are still only known by some
of his old co-workers, and many vital ideas
are only available as sketches or manuscripts
written down lately by hand. The authors of
this publication believe that a wider adoption
of many of the ideas and approaches present-
ed in Sigvard Andersson´s printed papers and
manuscripts would promote future research.
By our publication we want to allow young
scientists to become familiar with these
ideas.

Levnadsbeskrivning
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I. Håkansson & W. Johansson
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Förteckning över skriftliga arbeten
List of published papers and
manuscripts

1.2. II. Om markens permeabilitet. (On the
permeability of soils.) Grundförbättring
6 (1953), 28–45.

1.3. III. Om markens permeabilitet. (On the
permeability of soils.) Grundförbättring
6 (1953), 74–89.

1.4. IV. Om markens permeabilitet. (On the
permeability of soils.) Grundförbättring
6 (1953), 160–176.

1.5. V. Om markens permeabilitet. (On the
permeability of soils.) Grundförbättring
6 (1953), 217–234.

1.6. VI. En rationell metod att studera och
fotografera makrostrukturen i marken.
(An appropriate method for the study
and photography of the macro-structure
of soils.) Grundförbättring 7 (1954), 35–
56. English summary.

1.7. VII. Markens struktur och om en metod
att analysera markens makroaggreger-
ing. (On the structure of soils and a
method to analyse aggregate size distri-
butions.) Grundförbättring 7 (1954),
111–169.

1.8. VIII. En experimentell metod. (Method-
ology for characterizing physical proper-
ties of soils.) Grundförbättring 8. Spe-
cialnummer 2 (1955), 1–98.

1.9. IX. Studier av några gyttjejordsprofiler
i Örebro län. (Studies of some gyttja
soils in the Örebro area.) Grundförbätt-
ring 8 (1955), 102–138.

Denna lista upptar Sigvard Anderssons tryck-
ta uppsatser och dessutom en del manu-
skript, som ej hunnit fullföljas till tryckning.
För arbeten, som har Sigvard Andersson som
ende författare, anges inget författarnamn.
Flertalet av arbetena är skrivna på svenska,
endast ett par av dem på engelska. I listan
anges om engelsk summary finns. En del av
titlarna har översatts till engelska.

This section comprises a list of printed
papers written by Sigvard Andersson. A list
of some manuscripts or sketches for such
papers in various stages of development is
also included. Nearly all of his papers are
written in Swedish, but where there is an
English summary this is indicated. The titles
of papers printed in scientific publications
and other papers and manuscripts thought
to be of interest from an international point
of view are translated into English. When
Sigvard Andersson is the only author of a
paper no author´s name is given.

1. Serien ”Markfysikaliska 
undersökningar i odlad jord”

The series “Soil Physical
Studies in Cultivated Soils”

1.1. I. Marken som ett fysikaliskt system.
(The soil as a physical system.) Grund-
förbättring 5 (1952), 222–233.
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1.10. X. Markfotot i färg och dess reproduk-
tion. (Photos of soil sections and their
reproduction.) Grundförbättring 9 (1956),
55–64.

1.11. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P., XI. Studier av
några markprofiler på Ultuna egen-
dom. (Studies of some soils from the
Uppsala area.) Grundförbättring 12.
Specialnummer 3 (1960), 1–195. English
summary.

1.12. XII. Om matjordens struktur och struk-
turförändringar. (On soil structure in the
plough layer and its temporal varia-
tions.) Grundförbättring 14 (1961),
201–214. English summary.

1.13. XIII. Några teoretiska synpunkter på
vattenhaltskurvor, dräneringsjämvik-
ter och porstorleksfördelningar. (Some
theoretical aspects of water retention
properties and pore size distributions in
soils.) Grundförbättring 15 (1962), 51–
108.

1.14. ANDERSSON, S. & HÅKANSSON, I., XIV. Om ett
par nya metoder att bestämma mark-
ytans mikrotopografi, dess höjdför-
ändringar och matjordens porositet.
(Methods to determine the micro-topo-
graphy of the soil surface, the depth and
porosity variations in the plough layer
and the volumetric relations in various
sub-layers.) Grundförbättring 16 (1963),
1–26 plus 24 planschsidor. English sum-
mary.

1.15. XV. Undersökningar av tjälbildning,
tjäldjup och tjälavsmältning i olika
åkermarker med och utan naturligt
snötäcke. (Investigations of freezing in
Swedish arable soils with and without
natural snow cover.) Grundförbättring
17 (1964), 187-216 plus 10 tjäldjupsdia-
gram; tre vintrar för tre platser och en
vinter för en plats. English summary.

1.16. ANDERSSON, S. & HÅKANSSON, I.  XVI. Struk-
turdynamiken i matjorden. En fältstu-
die. (Soil structure dynamics in the
plough layer. A field study.) Grundför-

bättring 19, 191–228 plus 24 plansch-
sidor.  English summary.

1.17. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P. XVII. Om de
vattenhållande egenskaperna hos rena
system och blandsystem av sand, lera
och torv. (On the water-retaining prop-
erties in pure systems and mixed sys-
tems of sand, clay and peat.) Grundför-
bättring 20 (1967), 3–27. English sum-
mary.

1.18. XVIII. Om en ny och enkel evapori-
meter. (On a new, simple evaporime-
ter.) Grundförbättring 22 (1969), 59–66.
English summary.

1.19. XIX. Teoretiska modellstudier av kapil-
lära systems k-värden som funktioner
av porstorleksfördelning, bindnings-
tryck och vattenhalt. (Theoretical stud-
ies of water and air conductivities of soil
systems as functions of pore size distri-
bution, matric tension and water con-
tent.) Grundförbättring 22 (1969), 143–
154. English summary.

1.20. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P. XX. Studier av
några markprofiler i Norrland. (Studies
of some soils from northern Sweden.)
Grundförbättring 23 (1970), 3–76 plus
17 planscher. English summary.

1.21. XXI. Om en apparat för modellstudier
och demonstrationer av grundvatten-
strömningar, värmeströmningar och
diffusion. (Description and use of an
apparatus for model studies and demon-
strations of ground water flow, heat flow
and diffusion.) Grundförbättring 24
(1971), 3–17. English summary. (Pre-
sented in 9.10!)

1.22. XXII. Härledning av och några kom-
mentarer kring en differentialekvation
för vattnets endimensionella ström-
ning i omättad jord. (A differential
equation for one-dimensional flow of
water in unsaturated soil.) Grundför-
bättring 24 (1971), 51–64.

1.23. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P. XXIII. Om de
vattenhållande egenskaperna hos

I. Håkansson & W. Johansson
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svenska jordarter. (Water-holding pro-
perties of Swedish soils.) Grundför-
bättring 25(1972), 53–143. English sum-
mary.

1.24. XXIV. Vattnets strömning till roten be-
handlat som ett hydrodynamiskt prob-
lem. (Flow of water to plant roots as a
hydro-dynamic problem.) Grundförbätt-
ring 25 (1972), 145–156. English sum-
mary.

1.25. XXV. Experimentell bestämning av oli-
ka poröppningars ekvivalentpordia-
meter jämte planschbilaga över några
experiment med såpfilmer. (Experimen-
tal determinations of equivalent pore-di-
ameters for different pore openings, in-
cluding an appendix with illustrations of
some experiments with soap films.)
Grundförbättring 27 (1975), 3–-31. Eng-
lish summary. (Described in 8.8.)

1.26. XXVI. Om mineraljordens och mullens
rumsutfyllande egenskaper. En teore-
tisk studie. (On the role of mineral par-
ticles and organic matter for the volu-
metric relations in soils – a theoretical
study.) SLU. Avd. för lantbrukets hydro-
teknik (Report from the Dept. of Soil
Sci.), 70 s. + 7 s. (1990).

1.27. XXVII. Kornkurvor. Teoretiska exem-
pel, analys och kommentarer. (Particle
size distribution curves – theoretical
examples, analyses and comments.)
SLU. Avd. för lantbrukets hydroteknik
(Report from the Dept. of Soil Sci.), 155
s. + 15s. (1990).

1.28. XXVIII. Bindningskurvor, por- och korn-
kurvor. En matematiskt strukturerad
modell. (Water characteristic curves,
pore size curves and particle size curves
– a mathematically structured model.)
SLU. Avd. för lantbrukets hydroteknik
(Report from the Dept. of Soil Sci.) 155
s. + 16 s. (1990).

1.29. Allmän sammanfattning av delarna I–X.
(General summary of parts I–X.) Grund-
förbättring 9 (1956), 65–71.

2. Serien ”Studier av mark-
profiler i svenska åkerjordar
En faktasamling”

The series “Descriptions of
Physical Properties of
Swedish Arable Soils”
In this series of eleven reports from the
Department of Soil Sciences, physical
properties of soil profiles from arable fields
in various regions of Sweden are de-
scribed.

2.1. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P. Del II. Norr-
bottens, Västerbottens, Västernorr-
lands och Jämtlands län. Lantbruks-
högskolan, Avd. för lantbrukets hydro-
teknik. Stenciltryck nr 104, 100 s.
(1977).

2.2. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P. Del III. Gävle-
borgs, Kopparbergs och Värmlands
län. Lantbrukshögskolan, Avd. för lant-
brukets hydroteknik. Stenciltryck nr
105, 91 s. (1977).

2.3. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P. Del IV. Älvs-
borgs och Göteborgs- och Bohus län.
Lantbrukshögskolan, Avd. för lantbru-
kets hydroteknik. Stenciltryck nr 106,
74 s. (1977).

2.4. WIKLERT, P., ANDERSSON, S. & WEIDOW, B.
Bearbetning och publicering: KARLSSON,
I. & HÅKANSSON, A. Del V. Skaraborgs län.
SLU, Avd. för lantbrukets hydroteknik.
Rapport 130, 134 s. (1983).

2.5. WIKLERT, P., ANDERSSON, S. & WEIDOW, B.
Bearbetning och publicering: KARLSSON,
I. & HÅKANSSON, A. Del VI. Örebro och
Västmanlands län. SLU, Avd. för lant-
brukets hydroteknik. Rapport 131, 83
s. (1983).

2.6. WIKLERT, P., ANDERSSON, S. & WEIDOW, B.
Bearbetning och publicering: KARLSSON,
I. & HÅKANSSON, A. Del I. Ultunajordar.
SLU, Avd. för lantbrukets hydroteknik.
Rapport 132, 125 s. (1983).

Förteckning över skriftliga arbeten



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:13, 2004

16

2.7. WIKLERT, P., ANDERSSON, S. & WEIDOW, B.
Bearbetning och publicering: KARLSSON,
I. & HÅKANSSON, A. Del VII. Uppsala län.
SLU, Avd. för lantbrukets hydroteknik.
Rapport 133, 140 s. (1983).

2.8. WIKLERT, P., ANDERSSON, S. & WEIDOW, B.
Bearbetning och publicering: KARLSSON,
I. & HÅKANSSON, A. Del VIII. Stockholms,
Södermanlands och Östergötlands län.
SLU, Avd. för lantbrukets hydroteknik.
Rapport 134, 122 s. (1983).

2.9. WIKLERT, P., ANDERSSON, S. & WEIDOW, B.
Bearbetning och publicering: KARLSSON,
I. & HÅKANSSON, A. Del IX. Hallands, Jön-
köpings, Kronobergs, Kalmar och Got-
lands län. SLU, Avd. för lantbrukets
hydroteknik. Rapport 135, 104 s. (1983).

2.10. WIKLERT, P., ANDERSSON, S. & WEIDOW, B.
Bearbetning och publicering: KARLSSON,
I. & HÅKANSSON, A. Del X. Malmöhus och
Kristianstads län. SLU, Avd. för lantbru-
kets hydroteknik. Rapport 136, 116 s.
(1983).

2.11. WIKLERT, P., ANDERSSON, S. & WEIDOW, B.
Bearbetning och publicering: KARLSSON,
I. & HÅKANSSON, A. Del XI. Kristianstads
län. SLU, Avd. för lantbrukets hydro-
teknik.Rapport 137, 110 s. (1983).

3. Andra vetenskapliga
publikationer

Other scientific publications
3.1. Några observationer över ett sommar-

regn. (Some observations on a summer
rain.)  Grundförbättring 1 (1947), 198–
205.

3.2. Om en ny jordborr. (On a new sampler
for soil core samples.) Grundförbättring
1 (1947), 230–237.

3.3. Om formeln för massberäkning av
diken. (On methods to estimate soil vol-
umes of ditches.) Grundförbättring 2
(1948), 12–16, 144–145

3.4. Markläran, en ung vetenskap av stor
praktisk betydelse för jordbruket. (Soil
science, a young discipline of great prac-
tical consequences.) Grundförbättring 2
(1948), 152–163.

3.5. Om komplexet jord – vatten. (On the
soil-water system.) Grundförbättring 3
(1949), 48–62.

3.6. Några enkla markfysikaliska begrepp
och relationer. (Some simple soil phys-
ical concepts and relationships.) Grund-
förbättring 4 (1951), 74-85.

3.7. Några markfysikaliska problem. En
allmän presentation. (Some soil physi-
cal problems. A general presentation.)
Svensk Jordbruksforskning Årsbok 9
(1953), 16–29.

3.8. Några synpunkter på och reflexioner
kring frågan om markfysik och bear-
betning. Ett diskussionsinlägg. (Some
reflections on soil physics and tillage.)
Grundförbättring 10 (1957), 1–6.

3.9. Vad betyder tjälen för jorden? (Influenc-
es of freezing on the properties of soils.)
Grundförbättring 10 (1957), 227–231.

3.10. Kapillaritet. (Capillarity). Kungl. Lant-
brukshögskolan, Inst. för agronomisk
hydroteknik. Stenciltryck nr 21 (1960),
115 s.

3.11. Markens temperatur och värmehus-
hållning. (Heat exchange and tempera-
ture in soils). Kungl. Lantbrukshög-
skolan, Inst. för agronomisk hydro-
teknik. Stenciltryck nr 22 (1961), 25 s.

3.12. ANDERSSON, S. & HÅKANSSON, I. Determina-
tion of the volume relationship in differ-
ent layers of the topsoil. In: De Boodt,
M., De Leenheer, L., Frese, H., Low, A.J.
& Peerlkamp, P.K (eds.) West-European
Methods for Soil Structure Determina-
tion. The State Faculty of Agricultural
Sciences, Ghent, Belgium, pp. VII, 25–
29 (1967). In English.

3.13. ANDERSSON, S. & HÅKANSSON, I. Determina-
tion of the microtopography of the soil
surface and the depth and porosity
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variations in the plough layer. In: De
Boodt, M., De Leenheer, L., Frese, H.,
Low, A.J. & Peerlkamp, P.K. (eds.) West-
European Methods for Soil Structure
Determination. The State Faculty of
Agricultural Sciences, Ghent, Belgium,
pp. VII, 30–37 (1967). In English.

3.14. Om metoder att med utgångspunkt
från bindningskurvan beräkna den
kapillära ledningsförmågan. (On meth-
ods to estimate capillary conductivity
from the water retention curve). SLU,
Avd. för lantbrukets hydroteknik. Rap-
port 157 (1988), 30 s.

4. Manuskript

Manuscripts
Några av dessa manuskript är tryckfärdiga
eller nästan tryckfärdiga, medan resten har
karaktären av förarbeten eller utkast till så-
dana publikationer. I bägge fallen är de dock
värdefulla utgångspunkter för fortsatta arbe-
ten rörande de behandlade frågorna.

Some of these manuscripts are practically
ready for printing. Some others have the
character of preparatory work or sketches
of possible publications. In both cases they
form valuable starting points for further
work concerning the themes treated.

4.1. Studier av markfuktighetens växlingar
i odlad jord. Kungl. Lantbrukshög-
skolan, Inst. för agronomisk hydro-
teknik, 61 s. + 42 figurer (1949). Licen-
tiatavhandling.

4.2. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P., Markfysikalis-
ka studier av några markprofiler från
Uppsala golfbana. Lantbrukshögsko-
lan, Avd. för lantbrukets hydroteknik,
11 s. (1969).

4.3. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P., Markfysikalis-
ka studier av några markprofiler från
Drottningholms golfbana. Lantbruks-

högskolan, Avd. för lantbrukets hydro-
teknik, 11 s. (1970).

4.4. ANDERSSON, S. & WIKLERT, P., Studier av
den odlade markens vattenhushållning
med särskild hänsyn till beroendet av
jordart, markstruktur, nederbördsför-
hållanden och gröda. (Studies of water
regimes in arable soils as influenced by
soil texture and structure, rainfall and
crop). Lantbrukshögskolan, Avd. för
lantbrukets hydroteknik, 20 s. (1971).

4.5. Markfysikaliska undersökningar av 140
åkerjordsprofiler. En sammanställning.
Lantbrukshögskolan, Avd. för lant-
brukets hydroteknik,10 + 14 s. (1971).

4.6. Vattnet i jorden. Kommentarer till ett
diagram. Lantbrukshögskolan, Avd. för
lantbrukets hydroteknik, 12 + 3 s. (1971).

4.7. Jord och jordar. Elva kapitel till en inte
avslutad lärobok. Lantbrukshögskolan,
Avd. för lantbrukets hydroteknik, 164
s. maskinskriven text + 13 s. handskriv-
en text med svar till övningsuppgifter
(1972).

4.8. Om ångtrycksnedsättningen över kapil-
lära menisker. Lantbrukshögskolan,
Avd. för lantbrukets hydroteknik, 12
maskinskrivna sidor plus ett diagram
(1976).

4.9. Enkel härledning av en formel för
genomsläppligheten som funktion av
de vattenfyllda porkanalerna. (An
equation for estimating hydraulic con-
ductivity as a function of the sizes of the
water filled pores). SLU, Avd. för lant-
brukets hydroteknik, 8 maskinskrivna
sidor (1980).

4.10. Anteckningar kring Laplaces ekvation
och ett Appendix om krökningsbegep-
pet. (Some notes on the curvature of air-
water interfaces and on the Laplace
equation). SLU, Avd. för lantbrukets
hydroteknik, 42 tätt handskrivna sidor
(1988).

4.11. Den log-lineära bindningsfunktionen.
Sammanställning av några formler
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med HP-program och exempel. (On a
log-linear water retention curve). SLU,
Avd. för lantbrukets hydroteknik, 30
tätt handskrivna sidor + HP-program
och 12 renritade figurer (1988).

4.12. Tredjegradsekvationen. Bakgrunden
till ett HP-program för dess lösning.
SLU, Avd. för lantbrukets hydroteknik,
22 tätt handskrivna sidor plus en pro-
gramsida (1988).

4.13. Den dubbelkrökta ytans fenomenologi.
Text till ett bildarrangemang. (Equip-
ment for demonstration and analysis of
curved surfaces.) SLU, Avd. för lant-
brukets hydroteknik, 6 maskinskrivna
sidor plus en bildsida (1988).

4.14. Rektangulär porstorleksfördelning.
Analys av ett exempel. (On a rectangu-
lar pore size distribution; analysis of an
example). SLU, Avd. för lantbrukets
hydroteknik, 14 tätt handskrivna sidor
plus 3 figurer (ca 1989).

4.15. Markfysikaliska undersökningar i
odlad jord. Om de vattenhållande och
vattenavgivande egenskaperna hos
några enkla teoretiska markblock. (On
the water retaining and water releasing
properties of some simple soil systems).
SLU, Avd. för lantbrukets hydroteknik,
24 tätt handskrivna sidor plus en tabell
och en figur (ca 1989).

4.16. Några beräkningar av önskvärda egen-
skaper hos ett kapillärt material avsett
att användas för mätningar av väx-
lingarna i jordvattnets bindning och
mängd. (Calculation of desirable pro-
perties of a capillary material intended
to be used for determinations of changes
in amount and retention of soil water).
SLU, Avd. för lantbrukets hydroteknik,
8 maskinskrivna sidor plus 2 figurer
(ca 1990).

4.17. Om bindningstryckets variation i en
roterande jordpelare. (On the variation

of water matric tension in a rotating soil
column). SLU, Avd. för lantbrukets
hydroteknik, 47 tätt handskrivna sidor
(1991).

4.18. Lösningen av en integral och några
beräkningar kring densamma. SLU,
Avd. för lantbrukets hydroteknik, 7 tätt
handskrivna sidor (1992).

5. Exempel på föredrag vid
konferenser, akademi-
sammankomster m.m.

Papers for meetings,
conference proceedings, etc.
– some examples

5.1. Några svenska markprofiler i odlad
jord. Morfologi och fysikaliska egen-
skaper. Nordisk Jordbrugsforskning 36
(1954), 108–109.

5.2. Kapillära stighöjder och kapillära vat-
tentransporter i mo- och mjälajord-
arter. Nordisk Jordbrugsforskning 39
(1957), 178–183.

5.3. Marken och maskinerna. Ett diskus-
sionsinlägg. Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens tidskrift 101 (1962),
192–197.

5.4. Betydelsen av syremätningar i mark-
fysiken, jordbearbetningen och dräne-
ringstekniken. Grundförbättring 15
(1962), 187–196.

5.5. Åkermarkens hydrologi. Kungl. Skogs-
och Lantbruksakademiens tidskrift 104
(1965), 155–169.

5.6. Markfysikaliska bördighetskriterier. 7
s. För ett symposium om bördighet.
(Ca. 1965).
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Fig. 2.
Strukturpåverkan på marken genom olika processer. (P.Wiklert & S. Andersson, 1970.)
Structure of sandy soils (bottom, left) and clay soils (bottom, right) as influenced by various processes.
From left to right (at the top): freezing/thawing, wetting/drying, chemical processes, soil fauna, vegetation,
drainage and tillage. (P.Wiklert & S. Andersson, 1970.)
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6. Läromedel

Teaching material

6.1. Kompendium i agronomisk hydrotek-
nik. I. Elementär hydromekanik. Kungl.
Lantbrukshögskolan. Inst. för agrono-
misk hydroteknik. Stenciltryck nr 19
(1952), 162 s.

6.2. Tabeller med kommentarer och exem-
pel till kompendium i elementär hydro-
mekanik. Kungl. Lantbrukshögskolan.
Inst. för agronomisk hydroteknik. Sten-
ciltryck nr 20 (1952), 22 s.

6.3. Skrivningar i agronomisk hydroteknik
givna i ämnets grundläggande natur-
vetenskapliga del under åren 1953–
1963. Lantbrukshögskolan. Inst. för
lantbrukets hydroteknik. Stenciltryck
nr 26 (1963), 50 s.

6.4. Agrohydrologi. Skrivningar för 5 poäng
med svar, lösningar och kommentarer.
Lantbrukshögskolan. Avd. för lantbru-
kets hydroteknik. Stenciltryck nr 52
(1972), 100 s.

6.5. Jord, jordar och vatten. Bakgrunds-
material till föreläsningar och demon-
strationer den 18 September 1992 vid
Inst. för skoglig ståndortslära, SLU,
Umeå.

7. Artiklar i fackpress m.m.

Articles in newspapers and
magazines

7.1. Markens vattenhushållning och tor-
kan. Lantmannen 59 (1948), 399-401,
416–418.

7.2. Tankar kring kunskapens och veten-
skapens begrepp. Ultunesaren våren
1950, 11–14, 15–16.

7.3. Forskning, försök och praktisk verk-
samhet inom jordbruket. Ultunesaren
hösten 1950, 7–9.

7.4. Några synpunkter på markprofilens
vattenhushållning. Lantbrukstjänste-
mannen. Specialnummer 1953, 11–17.

7.5. Vad är markstruktur? Maskinteknik i
Jord och Skog 6 (1954), 268–273.

7.6. Den odlade markens vattenhushåll-
ning. Några bestämmande drag. Jord-
Gröda-Djur. Svensk Jordbruksforsk-
ning Årsbok 11 (1955), 59–63.

7.7. ANDERSSON, S. & HÅKANSSON, A. Grödan
och den moderna maskindriften krä-
ver god dränering. Specialfolder, Kum-
la Foder & Utsädes AB (1955), 5 s.

7.8. Vattenproblem i nytt perspektiv. Läro-
rikt att studera porsystemet i marken.
Dagens Nyheter 28 maj 1960, 1 s.

7.9. Hur fryser våra jordar? Om tjälen och
dess struktur. Lantmannen 72 (1961),
11–14.

7.10. Jorden–vattnet–grödan. Tankar kring
ett problem. Getinge Frö 1961, 7 s.

7.11. Rotutveckling och markstruktur. Kum-
la Foder & Utsädes AB. Inläggsfolder
till frökatalog 1961, 5 s.

7.12. Lerorna och maskindriften. Från Sådd
till Skörd 2 (1962), 6–14.

7.13. Lerorna och modern maskindrift. Går
utvecklingen med naturen? Skånska
Dagbladet, Maskinmarknaden 7 mars
1962, 1 s.

7.14. Hur skall det gå med våra jordar? Lant-
mannen 75 (1964), 7–9.

7.15. Om tjälen, dess struktur och djup.
En bildserie med text. Kumla Foder &
Utsädes AB 1964, 14 s + 10 tjäldjups-
diagram.

7.16. Om vitmosstorvens vattenhållande
egenskaper. Torv-Nytt 2 (1967), nr 3,
3 s.

7.17. Fakta och funderingar kring våra jor-
dars struktur. Lantmannen 78 (1967),
nr 17, 6-8.

7.18. Den organiska substansen i våra jordar
och vattenbindningen. Kumla Foder &
Utsädes AB. Frökatalog 1967, 3 s.

I. Håkansson & W. Johansson



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:13, 2004

21

7.19. Korngruppsskalan. Om några storleks-
relationer i våra jordar. Kumla Foder
och Utsädes AB. Årsbok 1969, 1–4.

7.20. Vattnet i jorden. Lantmannen 84 (1973),
nr 22, 16–19.

Förteckning över skriftliga arbeten

Fig. 3.
Schematisk bild av ett rothår. Bilden avser främst att visa den relativa storleken på rothåren och på olika
markpartiklar. (Från 7.11.)
Schematic view of a root hair showing the size of the hair relative to the size of soil particles from fine sand
(Grovmopartikel) to clay (Grovlerpartikel). (From 7.11.)

7.21. Vattenhaltsjämvikter och vattenrörel-
ser i jord. Traktor Journalen 29 (1977),
216–221.

7.22. Volymsrelationer i jord. Traktor Jour-
nalen 31 (1979), 54–57.
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Sammanfattningar av innehåll i skriftliga
arbeten

Summaries of some of the papers

Markfysikaliska undersökningar avses ge-
nomföras längs två huvudvägar; teoretiskt
studium av enkla tankemodeller av mark-
block samt experimentella undersökningar
av verkliga markblock. De senare skall be-
drivas längs två skilda men kompletterande
vägar; morfologiska undersökningar, studier
av makrostrukturen, samt undersökningar
och kvantitativa mätningar av vissa för mar-
kens funktioner bestämmande egenskaper.

This paper describes initial objectives and
approaches of the investigations of Swed-
ish arable soils by the author, and is the
starting point for the series of papers
named “Soil Physical Studies in Cultivated
Soils”. This series included 28 papers in
total over a period of many years.

1.2–1.5.  I uppsatserna analyseras och disku-
teras några för studiet av markens genom-
släpplighet i vattenmättat tillstånd – dess per-
meabilitet – viktiga begrepp.

I 1.2 utgår diskussionen från Darcys lag.
För rena jordarts- eller korngruppssystem är
permeabiliteten k proportionell mot kvadra-
ten på en genomsnittlig partikeldiameter d.
Med d mätt i cm kan k skattas från formeln
k=5d2 cm sek -1. I verkliga markblock bör det
knappast existera något samband mellan
total porositet och permeabilitet. Metoder för
bestämning av permeabiliteten diskuteras. Av
författaren utvecklade permeametrar med
konstant tryckhöjd och med variabel tryck-

This section includes brief summaries in
Swedish of most of the papers. English
summaries are included for papers thought
to be of particular interest from an interna-
tional point of view. The papers are re-
ferred to by their numbers in the lists in the
previous section.

1. Serien ”Markfysikaliska
undersökningar i odlad
 jord”

The series “Soil Physical
Studies in Cultivated Soils”

1.1. I uppsatsen diskuteras tankar och idéer
om och preciseras den syn på marken som
ett fysikaliskt system, som i kommande arbe-
ten avses bli bestämmande för utvecklandet
av nödvändiga begrepp, logiska analyser och
experimentella metoder. Begreppet mark-
block införs (Fig. 4). Det definieras som en
utskuren – eller tänkt utskuren – del av marken.
Arbetshypotesen är att systemets – mark-
blockets – funktioner bestäms av dess aktuel-
la struktur. Vid studier av systemet kommer
intresset framför allt att inriktas på egenska-
per som bestämmer dess funktion som ett
viktigt led i den hydrologiska cykeln och på
dess värde som fysikaliskt underlag, i första
hand som vattenmagasin, för kulturväxters
rötter.
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höjd avsedda för volymsäkra prov presente-
ras.

I 1.3–1.5 genomförs en ingående analys av
relationer och villkor för tillämpningen av
Darcys lag. 1.3 handlar om inverkan av kapil-
lära kanaler, sprickor, aggregering m.m., 1.4
om olika genomsläpplighet i olika lager och
1.5 om med djupet kontinuerligt varierande k
samt om k:s tidsvariation. Analysen visar att
olikheter och förändringar i en jords makro-
struktur kan ge mycket stora skillnader respek-
tive fullständigt förändra markens permea-
bilitetsegenskaper för vatten och luft. Den
många gånger mycket stora och betydelsefulla
skillnaden mellan vertikal och horisontell ge-
nomsläpplighet är rent logiskt en konsekvens
av Darcys lag. Betydelsen av analytiskt erhåll-
na satser belyses med enkla exempel.

1.6. Här redogörs för en metod att studera
och fotografera grovstrukturen, makrostruk-
turen, i jord. I uppgrävda provgropar uttas
med hjälp av speciellt tillverkade plåtlådor
olika vertikala och horisontella prov, vilka
möjliggör frampreparering av lämpliga prov-

ytor eller snittytor. Snittytorna har i allmän-
het olika delytor, vilkas form och fördelning,
ytstruktur, färg etc. ger viktiga upplysningar
om systemets (markens, markblockets) aktu-
ella struktur och strukturstabilitet men även
om i systemet rådande strukturaktivitet m.m.
Genom att kombinera vertikala och horison-
tella snitt kan man få en detaljrik och konkret
tredimensionell bild av markens morfologi.
Snittekniken har också utarbetats med tanke
på olika fotografiska krav och ger möjlighet
till fotografier med utomordentlig skärpa.
Fotografier – i svartvitt och färg – komplette-
rar de vid provtagningen och prepareringen
direkt gjorda erfarenheterna och möjliggör
jämförande analyser av olika jordars makro-
struktur och av förändringar över tiden i en
jord.

This paper describes a rational and simple
method to extract soil sections from a soil
pit  by open steel boxes with sharpened
edges. After suitable preparation and
arrangement, such sections enable the
achievement of good observations of the
morphology of a soil profile as well as

I. Håkansson & W. Johansson

Fig. 4.
Schematisk bild av markblock, utifrån vilken en stor del av diskussionen i 1.1 förs.
Schematic view of a three-dimensional soil block forming the basis for the discussion in 1.1.
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photos of high quality. As indicated in Fig.
5, it is recommended that vertical sections
be supplemented by horizontal sections to
obtain a three-dimensional view of the
morphology. Illustrations in this paper and
in papers 1.9, 1.11, 1.20, and 2.1–2.11 show
excellent photos of soil morphological
features obtained by this method.

1.7. I uppsatsen definieras begreppet mark-
struktur som det sätt på vilket de enskilda
jordpartiklarna, primärpariklarna, är lagrade

och hopfogade i förhållande till varandra. Vi-
dare införs och definieras ett antal struktur-
termer, vilka visat sig nödvändiga för en in-
trängande språklig analys av det omfattande
iakttagelsematerialet. Speciellt intresse ägnas
begreppen aggregat och aggregatstruktur ut-
gående från synen på markblocket (marken)
som ett tredimensionellt system. Markblock-
et tänkes genomdraget av ett flät- eller nät-
verk av svaghetsytor och sprickor, vilka ger
upphov till en kontinuerlig fördelning av olika

Sammanfattningar av innehåll i skriftliga arbeten

Fig. 5.
Schematisk bild av provgrop med exempel på lägen där provlådor kan ansättas för erhållande av vertikala
och horisontella snittytor. Med en kombination av vertikala och horisontella snitt kan en tredimensionell
bild av markens morfologi erhållas. (Från 1.6.)
Schematic view of the use of open steel boxes with sharpened edges to extract soil sections from a soil
pit. A combination of vertical sections and horizontal sections extracted at various depths is recom-
mended to get a three-dimensional view of the soil morphology. The boxes are primarily extracted with
superfluous soil and afterwards prepared as required to show various structural or morphological fea-
tures. (From 1.6.)
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starka förbindelser mellan skilda delar eller
strukturelement.

Modellen över sambandet mellan sprick-
system, aggregat och aggregatstruktur läggs
till grund för utformningen av en makroaggre-
gatanalys. Denna innebär i korthet att utstan-
sade cylindriska provproppar efter torkning
utsätts för ett standardiserat slag. Därefter
undersöks slagproduktens storleksfördelning
av element och aggregat.

This paper comprises a discussion on soil
structure and its determination. The struc-
ture is defined as the way the primary soil
particles are arranged and attached to
each other. A method to characterize the
macro-structure of soils is described. Dried
cylindrical soil samples are exposed to a
standardized blow by a falling weight and
the resulting aggregate size distribution is
determined by dry sieving.

1.8.  I denna mycket omfattande uppsats ges
en samlad redogörelse för den experimentella
metodik som Sigvard Andersson och hans
medarbetare utvecklat för ett systematiskt
studium av odlade jordars fysikaliska egen-
skaper och funktioner. I ett inledande avsnitt
presenteras metoden och definieras några
viktiga begrepp. I nästa avsnitt beskrivs meto-
dens olika led från provtagningsarbetet i fält
till de påföljande bestämningarna på labora-
toriet. Provtagningen i fält, som är metodens
kärna, koncentreras kring uttagningen av cy-
lindriska provproppar av jord i ostörd lagring.
I samband med detta tas fotografier av uttag-
na marksnitt (Se 1.6!), vilka utgör stommen i
de morfologiska (makrostrukturella) under-
sökningarna. På laboratoriet utsätts prov-
propparna för en serie olika bestämningar
med vid institutionen utvecklad apparatur.
Apparatur och mätningsförfarande beskrivs
med hjälp av figurer och utdrag ur protokoll
och analystabeller och utredningar görs om
mätningarnas reproducerbarhet och säkerhet.

I ett tredje avsnitt diskuteras presentatio-
nen av de resultat som erhålls med metoden.

Diskussionen koncentreras kring några exem-
plifierande tabeller och diagram. Två huvud-
typer av diagram är m-diagram och n-dia-
gram. I det förstnämnda redovisas material-
volymens och krympningens variation med
djupet. I det andra framställs porositetens
samt de vattenhållande egenskapernas varia-
tion med djupet. Sedermera har med få un-
dantag enbart n-diagrammet använts. I ett
avslutande avsnitt genomförs dels en mate-
matisk analys av några volymrelationer i mar-
ken (”en skiss till en generell teori”), dels en
diskussion av ett idealiserat schema över de
under året skeende växlingarna i innehåll och
djupfördelning av vatten i markprofilen.

This paper describes and discusses the
basic methods for sampling and measure-
ments used by Sigvard Andersson and co-
workers when describing physical proper-
ties of Swedish arable soils, such as bulk
density, particle density, porosity, water
content and wilting percentage. These
methods were used for instance for the
descriptions of soil profiles presented in
papers 1.9, 1.11, 1.20, and 2.1–2.11.

1.9.  Inledningsvis säger författaren att ”mina
markfysikaliska undersökningar syfta till att i
första hand ge oss ett brett empiriskt materi-
al, vilket är insamlat och bearbetat under led-
ning av enhetliga markfysikaliska aspekter. I
detta material bör ingå resultat från många
och vitt skilda odlade marker. Med vitt skilda
menar jag då, att de ingående jordarna skola
vara skilda åt icke bara med avseende på
morforlogi, textur och genesis utan även med
avseende på geografisk och topografisk be-
lägenhet m.m”.

Uppsatsen är den första samlade redovis-
ningen av resultat från profilundersökningar
med den metodik som beskrivits i 1.6 och 1.8.
Den handlar om fyra gyttjejordsprofiler ut-
tagna till en meters djup på den s.k. Mosjö-
bottnen i Örebro län. För varje profil finns en
fotobild av ett vertikalsnitt samt relativt ut-
förliga beskrivningar av den i provgropen

I. Håkansson & W. Johansson
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direkt iakttagbara makrostrukturen. För två
av profilerna finns också avbildningar av
horisontella snitt från olika djup. Sedan redo-
visas och diskuteras resultat från bestäm-
ningar för att karakterisera materialet jord i
varje dm-skikt. Det gäller kornstorleksfördel-
ning, glödförlust samt mikro- och makro-
aggregatfördelning. Därefter följer en redo-
görelse för och diskussion av mera specifika
markfysikaliska bestämningar såsom materi-
al- och porvolym, vattenhalt bl.a. vid mättnad
och vid odlad vissningsgräns, torr och våt
skrymdensitet (volymvikt), vertikal permea-
bilitet samt horisontell och vertikal krymp-
ning (%) genom torkning av provproppar till
105 0C. Mätresultaten har sammanfattats i en
tabell och två diagram per profil. Studien av
de fyra profilerna har även redovisats i 2.5.

1.9, 1.11, 1.20, 2.1–2.11. Using the meth-
ods presented in 1.6, 1.7 and 1.8, and in
several cases even subsequently intro-
duced supplementary methods, soil pro-
files from a large number of sites all over
Sweden are described. Photos of vertical
and horizontal sections are shown and
data are given on basic physical soil prop-
erties such as particle size distribution,
organic matter content, bulk density, part-
icle density, porosity, water content at var-
ious matric tensions, saturated hydraulic
conductivity, air permeability, aggregate
size distribution and shrinkage properties
of various soil horizons, usually to a depth
of 1 m or more. For some profiles, other
properties are also described.

1.10.  Uppsatsen handlar om några problem
vid färgfotografering av vertikala och horison-
tella snitt i marken och vid reproduktion av
sådana. Den ger nya och kompletterande er-
farenheter till vad som sagts i 1.6. Efterhand
har det blivit vanligt att fotografera alla upptag-
na snitt både i svartvitt och i färg. Framställ-
ningen belyses med hjälp av två fyrfärgstryck.

1.11.  Här redovisas resultat från en markfysi-
kalisk-hydrologisk undersökning av tio mark-

profiler från Ultuna egendom söder om Upp-
sala, varav åtta från huvudgården Ultuna (ut-
tagna 1955) och två från utgården Nontuna
(uttagna 1956). Kompletterande undersök-
ningar gjordes 1958 för en profil vid Ultuna
och en vid Nontuna. Den markfysikaliska un-
dersökningen har genomförts på det sätt och
med hjälp av de metoder som beskrivits i 1.8
och 1.9. Profilerna har uttagits och under-
sökts för varje dm-skikt, fyra av dem till en
meters djup, sex till två meters djup. Under
provtagningsåret genomfördes även flera be-
stämningar av rotutveckling och vatteninne-
håll i marken på provplatserna. Några resultat
från dessa studier har medtagits i uppsatsen.

Den markfysikaliska beskrivningen av de
enskilda profilerna genomförs i huvudsak
efter följande schema: Läge, provtagningstid
och vissa allmänna uppgifter; jordart, korn-
storlekssammansättning och glödförlust;
kalkhaltsgränser, färg och geologisk bildning;
rotbild, makrostruktur, makroaggregering
och permeabilitet; materialvolym (substans-
volym) och porvolym; fritt vatten, upptagbart
och icke upptagbart vatten. De kompletteran-
de undersökningarna 1958 omfattade bl.a.
bestämning av provs vattenhalt vid olika vat-
tenavförande tryck upp till 3,0 m vattenpela-
re (v.p.). Dessa genomfördes med en samma
år färdigställd och utprovad avsugningstek-
nik. Med resultat från avsugningsmätningar
har vattenhaltskurvor vid olika dränerings-
jämvikter kunnat tas fram.

Resultaten redovisas i tabeller, diagram
och svartvita bilder som i 1.8. Värden från
avsugningsbestämningar har lagts in i n-dia-
gram som avsugningskurvor. I några av dessa
diagram har även dräneringsjämviktskurvor
lagts in. För varje profil finns en analys och en
sammanfattning av den markfysikaliska stu-
dien samt en sammanfattning av studien om
den aktuella grödans rotutveckling och vat-
tenförsörjning.

I det sista huvudavsnittet diskuteras några
speciella problem bl.a. reproducerbarhet hos
olika mätningar, profilbildens tidskonstans,

Sammanfattningar av innehåll i skriftliga arbeten
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vattenhaltsjämvikter, sambandet mellan viss-
ningsgräns och jordart samt marken som ett
slutet och som ett öppet system.

Studien av de tio profilerna har även redo-
visats, tillsammans med andra profiler, i 2.6.

(Described in 1.9.)

1.12.  I uppsatsen behandlas föreställningar
och begrepp rörande struktur och struktur-
förändringar i det årligen bearbetade lagret
(matjorden). Under en vegetationsperiod
eller därmed jämförlig tidrymd är den totala
mängden fast substans i detta lager det enda
beständiga. Massförändringar som förorsakas
t.ex. av den organiska substansens nedbryt-
ning, erosion e.d. kan i detta sammanhang för-
summas. De under vegetationsperioden eller
året skeende fysikaliska processerna kan upp-
fattas som pågående i ett rum, vars totala
volym växlar men vars innehåll av fast massa
är konstant. De strukturella processerna be-
står i att denna massa på olika sätt omför-
delas och mer eller mindre stabiliseras i rum-
met, matjordens volym. Mot den vid varje tid-
punkt existerande fördelningen, lagringen
och hopfogningen av den fasta substansen
svarar ett por- eller hålrumssystem, som ut-
gör lagerlokalerna och rörelsevägarna för luft
och vatten.

Som exempel redovisas undersökningar
från tidig vår till sen höst på en provplats.
Metoder beskrivna i 1.14 har använts för att
bestämma volym och volymförändringar
samt volymsandelarna av fast material, vat-
ten och luft i matjorden som helhet och i oli-
ka lager. Framställningen har byggts upp
kring ett diagram benämnt höjd- (volym-)
tidsdiagram. Detta  kompletteras med mera
detaljerade volym-djupdiagram samt med
bilder av markyta och profiler. Studien visar
att plöjning medför en stor volym- och där-
med också porositetsökning. Beroende av
väder och vind samt av ytliga bearbetningar
och andra körningar går sedan matjorden
mer eller mindre snabbt mot en för varje jord
karakteristisk och relativt stabil porositet.

1.12, 1.14, 1.16. This group of papers de-
scribes two methods developed for stud-
ies of temporal variations of basic volu-
metric relations in the plough layer as a
whole throughout the year, as well as the
density and porosity in arbitrarily chosen
sub-layers. (Technical features of the
equipment are described in 8.13.) Results
of investigations with these methods dur-
ing periods of one to three years at sever-
al sites with annual crops and traditional
tillage systems are also reported. The
sites represent a wide range of soil tex-
tures. It is shown that the plough layer
usually passes through an annual cycle of
loosening and compaction (increase and
decrease in depth and porosity). Tradi-
tional mouldboard ploughing usually
causes an increase in depth of the plough
layer by 5–8 cm (Fig. 6). Subsequently,
natural settling of the soil causes some
gradual reduction of the depth, but the
main reduction is caused by machinery
traffic at shallow seedbed preparation
and sowing. The annual cycle in total
depth of the plough layer reflects a cycle
of redistribution and structural changes
of the soil in the plough layer caused by
tillage operations and influences of natu-
ral processes of various intensity in vari-
ous sub-layers (Fig. 7).

1.13.  Detta är en inträngande matematisk-
teoretisk analys av frågor som Sigvard An-
dersson länge funderat kring och experimen-
tellt studerat. Med införande av begreppen
vattenbindande och vattenavförande tryck
utvecklas en teori för statiska vattenhaltsjäm-
vikter i jord. Författaren avstår medvetet från
att använda de ofta förekommande termerna
potential, kapillär potential och fri energi:
”Det direkt experimentellt bestämbara sam-
bandet mellan vattenhalt och vattenbindande
tryck mätt i cm vattenpelare utnyttjas utan
några oklara och enligt författarens mening
onödiga omräkningar till energistorhet. Även
om det i denna uppsats tillämpade betraktel-
sesättet är något mindre generellt än det som

I. Håkansson & W. Johansson
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Fig. 6.
Principdiagram över volymförhållandena i matjorden under en årscykel visande förändringarna i matjord-
ens totala djup och i dess innehåll av fast material, vatten och luft på ett fält med vårsådda ettåriga grödor
och årlig höstplöjning. (Från 1.16.)
Schematic diagram showing a typical annual cycle of volumetric changes in the plough layer in a field with
annual mouldboard ploughing in the autumn and spring sown crops. The diagram shows the total depth of
the plough layer and its content of solid material, water and air under normal Swedish climatic conditions.
(From 1.16.)

Fig. 7.
Tecknade bilder, som illustrerar strukturen i matjorden på en lerjord med årlig höstplöjning och vårsådd.
Strukturen visas vid fyra karakteristiska tillfällen under året (a, b, c och d i Fig. 6), nämligen före vårbruket,
strax efter vårbruket, efter skörden och efter höstplöjningen. (Från 1.16.)
Drawings illustrating the structure of the upper soil layers in a field with clay soil and with annual autumn
ploughing and spring sowing. The structure is shown at four characteristic occasions during the year (a, b,
c and d in Fig. 6), viz., before spring tillage, soon after sowing, after harvest and after mouldboard plough-
ing. (From 1.16.)
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uppnås vid användandet av potentialbegrep-
pet tycks dessa eventuella förluster väl upp-
vägas av ökad åskådlighet”.

Begreppet vattenbindande tryck är knutet
till jordens eller markens förmåga att kvarhål-
la vatten eller den svaga lösning, som mark-
vätskan utgör. Denna förmåga mäts genom att
experimentellt väldefinierade vattenavföran-
de tryck påläggs. Vid jämvikt, dvs. när alla
vattenrörelser upphört, sägs det vattenbin-
dande trycket vara lika med det pålagda vat-
tenavförande trycket. Om de vattenbindande
trycken bestäms med hjälp av osmotiska
metoder – såsom ångtrycksjämvikter och lös-
ningsjämvikter via semipermeabla hinnor –
kommer även de av markvätskans osmotiskt
verksamma substanser bestämda trycken att
bli medräknade. I anslutning till några teore-
tiska exempel demonstreras vissa viktiga
transformationer, existerande samband och
olika framställningssätt. Avslutningsvis skis-
seras en teori för vattnets strömning i omät-
tad jord.

This paper is a theoretical discussion of
the water retention properties of soils and
the terminology used as related to the ex-
perimental methods for the determina-
tions. When a pressure plate apparatus or
similar apparatus is used for the determi-
nations an active water removing negative
pressure (a suction) is applied to one end of
an originally wet sample. This induces a
reactive water retaining negative pressure (a
tension) in the sample that causes a gradu-
al loss of water. Then the water retaining
pressure gradually increases and spreads
in the sample and finally it reaches the ap-
plied water removing pressure. Hence, suc-
tion is regarded as an externally applied
active pressure and tension as a reactive
pressure induced in the sample. A similar
view can be applied in the field when a
water removing pressure (a suction) is ap-
plied, for instance by roots, and a water
retaining pressure (a tension) is induced in
the soil. The author deliberately avoids the
use of the potential concept, since in an
experimental situation the tension is the

quantity that is determined and is the most
perceptible. Conversion to potential usual-
ly seems unnecessary and sometimes even
dubious.

1.14.  Här beskrivs två metoder, som författar-
na utvecklat främst för att mäta volymförhål-
landen och volymförändringar i matjorden.
Exempel ges på erhållna mätresultat och
metodernas felkällor diskuteras. Se 8.13!

Med den ena metoden bestäms markytans
genomsnittliga höjdläge inom en provruta om
några kvadratmeter i förhållande till fixplåtar
placerade strax under plogbottnen utanför
provrutans hörn. Höjdmätning görs på många
punkter jämnt fördelade inom ytan. Genom
upprepade mätningar kan de tidsmässiga
variationerna i matjordens djup och porositet
beräknas. Väljs många mätpunkter kan också
markytans mikrotopografi beskrivas relativt
detaljerat.

Med den andra metoden bestäms volym-
förhållandena i matjordens olika dellager med
hjälp av en fyrkantig mätram med skarpslipad
nederkant och vanligen med arean 0,50 m2.
Ramen slås ner till erforderligt djup. Inom
densamma mäts markytans höjd i förhållande
till ramens överkant i ett 5 x 5 cm förband.
Därefter tas ett första marklager bort, den
borttagna jorden vägs och prov för bestäm-
ning av kompaktdensitet och vattenhalt tas
ut. Den nya ytans höjdläge mäts, nästa lager
tas bort o.s.v. Denna metod möjliggör be-
stämning av djup, skrymdensitet, porositet
och vattenhalt i valfria lager även om dessas
gränsytor är ojämna. Som gränsytor väljer
man i första hand befintliga gränsytor, såsom
harvnings- och plöjningsdjupen.

Exempel på metodernas användning ges
med diagram och bilder på liknande sätt som
i 1.12.

(Described in 1.12.)

1.15.  I uppsatsen redogörs för tjäldjups-
undersökningar på åkermark utförda åren
1957–1964 på 17 mätstationer från Öjebyn i
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norr till Ugerup i söder. Målet var i första
hand att ge en bred empirisk belysning av
tjälens tillväxt, maximidjup och avsmältning
på åkerjord med och utan naturligt snötäcke
i olika delar av Sverige. Tjäldjupet mättes
med ett i jorden nedsatt, uppdragbart plexi-
gumrör fyllt med en svag vattenlösning av
metylenblått, vilken avfärgas vid frysning (s.k.
Gandahlmätare). Expansionen vid vattnets
frysning upptas av en i röret inspänd, luftfylld
gummislang. Mätare var placerade på snö-
röjd vall, på vall med naturligt snötäcke samt
på plöjd mark med naturligt snötäcke. Under
tjälperioden gjordes avläsningar minst två
gånger per vecka. Se 8.14!

Data om tjäldjup, snödjup, nederbörd och
lufttemperatur (max., min. och medel) vid
stationerna koncentrerades i s.k. tjäldjups-
diagram. I uppsatsen presenteras tio sådana
diagram; från stationerna Öjebyn (Norrbot-
ten), Ultuna (Uppland) och Ugerup (Skåne)
för vintrarna 1960–61, 1961–62 och 1962–63
samt för Ås (Jämtland) vintern 1962–63. Grun-
derna till en teori för tjälens nedträngnings-
hastighet och djup på olika lokaler med och
utan naturligt snötäcke utvecklas och en
formel för tjälens nedträngningshastighet
härleds. Principerna för en ordnande fram-
ställning av mätmaterialet diskuteras.

På flertalet mätplatser genomfördes mark-
fysikaliska undersökningar som i 1.11. Resul-
tat från dessa redovisas i faktasammanställ-
ningen om markprofiler i avsnitt 2.

At 17 sites in arable fields in various parts
of Sweden, gradual increases in frost depth
in the winters and thawing in springs were
measured during two- to six-year periods.
At each site, measurements were made in
three plots. Two plots had a short grass
sward. In one of these the snow was re-
moved and the other had natural snow
cover. The third plot was ploughed and
had natural snow cover. Several examples
of the results from individual sites and
years are shown, as well as some theoreti-
cal analyses of the results. It was shown
that in plots without snow cover the frost

depth increased from southern Sweden to
northern, because of progressively colder
winters. In these plots, the frost depth in-
creased nearly proportionally to the
square root of the number of negative de-
gree-days. In plots with natural snow cov-
er, the frost depth was usually greatest in
central Sweden, because the winters were
milder further to the south and the snow
cover was thicker and more persistent fur-
ther to the north. A comprehensive English
summary is included.

1.16.  Uppsatserna 1.12 och 1.14 följs här upp
med en redovisning och analys av resultat
från en fältstudie åren 1957–1960 om struktur-
dynamiken i matjorden på nio platser nära
Uppsala. De viktigaste typerna av åkerjord i
Sverige är representerade, utom moränjordar
och mjälarika jordar. Undersökningarna har
genomförts i fält där odling och all jordbear-
betning utförts av jordbrukaren.

Mätresultaten för varje år och plats redo-
visas på det sätt som exemplifierats i 1.12 för
en av platserna. Ett höjd-tidsdiagram för mat-
jordslaget som helhet utgör huvuddiagram
och detta kompletteras med diagram över
volymrelationerna i olika dellager och över
matjordens medelporositet och markytans
höjdvariationer vid olika tidpunkter. Diagram-
men kompletteras med bilder av markprofiler
och markytor.

I huvuddiagrammen, där också nederbörds-
och evaporimetervärden (Se 1.18!) inklude-
ras, visas hur det plöjda lagrets genomsnitt-
liga djup och porvolym samt dess totala inne-
håll av växttillgängligt vatten, icke växttill-
gängligt vatten och luft varierar under året
och påverkas av naturliga processer och av
olika bearbetningar och körningar. Därvid
framträder ett för alla provplatser gemen-
samt mönster. Särskilt påfallande är de all-
männa likheterna i förloppet av markytans
rörelser. Oberoende av årsmån, kulturtill-
stånd och jordart medför varje plöjning en
kraftig luckring, d.v.s. en ökning av matjord-
ens djup och en däremot svarande ökning av

Sammanfattningar av innehåll i skriftliga arbeten
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medelporositeten, särskilt makroporositeten.
Varje såbäddsberedning medför packning,
d.v.s. en minskning av djupet, medelporosite-
ten och makroporositeten. Mellan dessa mar-
kerade diskontinuerliga förändringar ligger
sedan andra mera långsamma och kontinuer-
liga förändringar i matjordens djup och struk-
tur. Dessa förändringar domineras vid det
öppna bruket av sättningar och sönderfall av
den artificiella struktur som bearbetningarna
ger upphov till. Som sammanfattning visas ett
principdiagram över matjordslagrets djupför-
ändringar under året (Fig. 6) samt en schema-
tisk bild över matjordens strukturtillstånd vid
olika tidpunkter (Fig. 7).

(Described in 1.12.)

1.17. Här redogörs för en laboratorieunder-
sökning av de vattenhållande egenskaperna
hos rena system och blandsystem av sand,
lera och torv. På basis av experimentellt be-
stämda värden hos grundsubstanserna sand
(68 vikts-% mellansand), lera (65 vikts-% ler)
och torv (Hasselfors ”Solmull”) undersöks
hur de vattenhållande egenskaperna hos
blandningar beror av deras vikt- och volym-
mässiga sammansättning. Sanden och leran
samt binära blandningar av dessa betraktas
härvid i viss mån som grundsystem, vars vat-
tenhållande egenskaper systematiskt ska för-
ändras och förbättras genom att stigande
mängder torv införs eller inblandas.

Genom olika såsom problem formulerade
och preciserade frågeställningar undersöks
och belyses i vad mån överensstämmelse kan
erhållas mellan teoretiskt beräknade värden
och experimentellt bestämda värden. I många
fall råder en mycket god sådan överensstäm-
melse och det visas att man med kända värden
för grundmaterialens torra skrymdensitet,
porositet, vattenhållande egenskaper etc. kan
beräkna motsvarande värden för blandning-
arna. Speciellt intressanta är de möjligheter
materialet ger till orienterande teoretiska ana-
lyser över de vattenhållande egenskaperna

hos olika artificiellt uppbyggda profiler eller
bäddar.

Pure systems of sand, clay and peat soils
and various mixtures of these materials
were investigated with respect to particle
density, bulk density, porosity and water
retaining properties. One of the objectives
was to study the properties of growth me-
dia for horticultural use, another to illus-
trate the effects of organic matter on the
properties of topsoils. It was shown that, in
many cases, the properties of the mixtures
were additive functions of the properties of
the components.

1.18.  I uppsatsen beskrivs konstruktionen av
och funktionen hos en liten och enkel eva-
porimeter. Den är i princip en nederbörds-
skyddad och ventilerad fuktkammare och
den kan placeras på valfri höjd över mark
eller bestånd eller inne i ett bestånd. Den
första prototypen konstruerades 1957. Sedan
dess har mätaren använts i olika undersök-
ningar vid institutionen, bl.a. i bevattningsför-
sök, för att ge mått på luftens vattenupptagan-
de förmåga. Dess närmare utformning be-
skrivs i 8.17.

En studie av W. Johansson (Grundförbätt-
ring 22, 1969, s. 82–105) har gett följande sam-
band mellan avdunstningen Ep (mm dygn-1)
från mätaren placerad 1,5 m över en kort
gräsmatta, daglig insolation Q (cal cm-2), dag-
lig medelvindhastighet på 1,5 m höjd v (m s-1)
och dagligt medelångtrycksdeficit på 1,5 m
höjd em-e (mm Hg).

Ep = 0,14 + 3,7 • 10-3 • Q + 0,13 • v(em-e)

En stark korrelation har erhållits mellan
mätarvärden och beräknade Penman-värden.
Evaporimetern har visat sig vara en värdefull,
praktisk och billig mätare med stor använd-
barhet i studier av samband mellan mark,
växter och vatten.

A new and simple evaporimeter was con-
structed. (Technical details of the equip-

I. Håkansson & W. Johansson



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:13, 2004

33

ment are described in 8.17). It has small
dimensions and can be placed at any
height over the soil surface or plant cano-
py or in any other position where it is de-
sirable to measure the evaporative condi-
tions, e.g. within a crop canopy. Reference
is made to an investigation by W. Johans-
son (Grundförbättring 22, 1969, s. 82–105)
showing that the evaporation Ep (mm day-1)
from this evaporimeter when placed at a
height of 1.5 m over short grass strongly
correlates with values calculated by the
Penman formula. Ep depended on the daily
global solar radiation Q, (cal cm-2), mean
wind velocity at a height of 1.5 m v (m s-1)
and vapour pressure deficit at the same
height em-e (mm Hg) according to the equa-
tion Ep = 0.14 + 3.7 •10-3

 • Q + 0.13 • v(em-e).

1.19.  I 1.13 har visats att om sambandet mel-
lan vattenhalt w och vattenbindande tryck ht

är känt för en jord eller ett jordprov så kan,
med antagna modellföreställningar, även
porernas fördelningsfunktion och frekvens-
funktion bli känd eller härledas. Här under-
söks om det är möjligt att utifrån samma för-
utsättningar även härleda hur ledningsför-
mågan för vatten och luft bör bero av porsys-
temets utfyllnad med vatten. Det visas att om
det finns ett enkelt analytiskt samband mellan
w och ht så kan intressanta analytiska sam-
band erhållas mellan ledningsförmågan k för
vatten och pordiametern d, bindningstrycket
ht och vattenhalten w. Om sambandet mellan
w och ht bestäms experimentellt, vilket ju
normalt är fallet, så kan de funna sambanden
betraktas som ideala lagar som ger värdefull
ledning vid grafisk analys av uppritade wht-
kurvor s.k. bindningskarakteristikor eller
bindningskurvor.

Some theoretical relationships in capillary
systems between water content, matric
tension, pore size distribution and capil-
lary conductivity are derived and dis-
cussed. It is shown that if some simple
analytical relationships between water
content and tension are postulated, inter-
esting analytical relationships between
capillary conductivity, pore diameter, ten-
sion and water content can be found.
These relationships can be regarded as ide-
alized principles which give valuable
guidelines, for instance for the graphical
analyses of experimentally determined
water characteristic curves.

1.20.  Publiceringen av denna undersökning
sägs vara ett viktigt steg mot fullföljandet av
ett av huvudmålen för författarnas markfysi-
kaliska undersökningar (Se 1.9!). Den ger de
norrländska mo- och mjälajordarna sin berät-
tigade plats och vidgar spektret av studerade
och diskuterade jordarter, horisonter och jor-
dar. Uppsatsen inleds med en fyllig översikt
av tidigare använda och nyligen införda be-
grepp och beteckningar med tillhörande

Sammanfattningar av innehåll i skriftliga arbeten

Fig. 8.
Den av Sigvard Andersson konstruerade evapori-
metern. (Från 1.18.)
The Andersson evaporimeter. (From 1.18.)
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definitioner och förklaringar. Det gäller enkla
volymbegrepp, begrepp som rör material-
sammansättningen och strukturen samt be-
grepp som rör vattnets förekomst och bind-
ning.

Undersökningen omfattar fjorton mark-
profiler tagna till en meters djup och analyse-
rade för varje dm-skikt på det sätt och med de
metoder som angivits i 1.8, 1.9 och 1.11. Dess-
utom har, liksom i två Ultuna-profiler (1.11),
bestämning gjorts av provens vattenhalt vid
olika vattenavförande tryck; här upp till 10 m
vattenpelare. Beskrivningen av varje profil
centreras till en fotoplansch med svartvita
bilder av ett vertikalt och fyra horisontella
snitt  samt till tre djupdiagram visande meka-
nisk sammansättning, aggregatstorleksfördel-
ning  respektive några viktiga volymrelatio-
ner. Tabeller, foton och diagram ger underlag
för många intressanta samband och analyser.
Alla fjorton profilerna har mycket god vatten-
hållande kapacitet och i många fall stor kapa-
citet för växttillgängligt vatten per skiktenhet.

Studien av de fjorton profilerna har även
redovisats i 2.1 och 2.2.

(Described in 1.9.)

1.21.  I uppsatsen beskrivs en ny och nog-
grant testad apparat för studier, kvantitativa
analyser och demonstrationer av grundvatt-
nets rörelse, värmets strömning och diffu-
sion. Apparaten kan dessutom användas för
att modellmässigt ge snabba lösningar till
olika strömningsproblem, när initial- och
randbetingelserna är mer eller mindre kom-
plicerade. Principen för konstruktionen är
den lineära relationen mellan strömnings-
hastighet och hydraulisk gradient, som gäller
vid laminär strömning i kapillärrör och som
ligger uttryckt i Hagen-Poiseuilles lag. Se 9.10!

I uppsatsen härleds en differentialekva-
tion, som beskriver vattnets strömning ge-
nom apparaten under mycket allmänna förut-
sättningar. Denna ekvation är formellt helt
överensstämmande med den berömda Fouri-

ers ekvation specificerad till en dimension.
Två speciella lösningar presenteras.

This paper describes the apparatus in 9.10
and its use.

1.22.  Utgående från begreppen vattenbindan-
de och vattenavförande tryck (Se 1.13 och
1.19!) härleds en differentialekvation för vatt-
nets momentana strömning i omättad jord.
Möjliga förenklingar med tanke på experimen-
tell verifiering genomgås och kommenteras.
Härledning och kommentarer visar att den
teoretiska analysen bjuder på stora svårig-
heter. Därför synes här liksom i många andra
sammanhang en av praktiska behov begrän-
sad och från experimentella synpunkter klart
formulerad frågeställning erbjuda de mest
framkomliga vägarna. Den teoretiska analy-
sen ger emellertid ökade möjligheter att se
sammanhangen och att formulera den expe-
rimentella målsättningen så, att maximal in-
formation kan erhållas.

I uppsatsen finns bilder på av Sigvard An-
dersson utvecklade apparater för bestämning
av sambandet mellan vattenhalt och fysika-
liskt bindningstryck inom olika bindningsom-
råden. För en renfraktion av finmo redovisas
i tre diagram teoretiskt framtagna data i form
av en bindningskurva, kurvor över utström-
ningen av vatten som funktion av tiden och
pålagda vattenavförande tryck respektive
kurvor över den vattenavgivande förmågan
som funktion av vattenhalten och det vatten-
avförande trycket.

Starting from the concepts of water remov-
ing and water retaining pressures (Cf. 1.13),
a differential equation for one-dimensional
flow of water in an unsaturated soil is de-
rived. It is argued that, although the theo-
retical analyses are quite complicated and
difficult, they increase the possibilities of
understanding the relationships obtained
in experimental studies and to formulate
guidelines for the achievement of maximal
information from experimental work. The
use of the equation is illustrated by esti-
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mated water characteristic curves for a
fine sandy soil and curves showing the
gradual loss of water from an originally wet
sample of this soil as a function of the wa-
ter removing pressure (applied suction)
and time.

1.23.  Detta arbete är en bearbetning och
sammanställning av resultat från experimen-
tella undersökningar av sambandet mellan
vattenhalt och vattnets bindning i 385 jord-
arter. Framställningen är avsedd att ge en
bred men också detaljerad bild av våra
jordars vattenhållande förmåga såsom de
framträder i bindningskurvor eller bindnings-
karakteristikor. På denna grund ska teorin om
vattnet i jorden kunna utvecklas och för-
djupas. Av de ingående jordarna är 366 mine-
rogena jordarter, varav 91 från matjord och
275 från alv. Jordarterna representerar ett
brett spektrum av odlade svenska jordar från
sand till mycket styv lera. De representerar
också olika geografiska regioner i Sverige.
Dessutom ingår fem speciella material, bl.a.
torv och bark, sex mulljordsjordarter och
åtta renfraktioner av jord.

Inledningsvis redovisas bl.a. provens här-
komst och lerhalt samt använd provtagnings-
och bestämningsteknik. Som regel har be-
stämningar upp till bindningstrycket 10 m
vattenpelare (v.p.) gjorts på ostörda prover.
Detsamma gäller flertalet bestämningar upp
till 50 m v.p. De flesta bestämningarna vid
bindningstryck över 50 m v.p. och alla be-
stämningar vid bindningstryck större än 150
m v.p. har gjorts på störda prover. Tensioner
upp till 3 200 m v.p. har använts. I inledningen
beskrivs också de speciellt utformade dia-
gram som tagits fram; med vattenhalten i
volymprocent längs den horisontella axeln
och logaritmen för bindningstrycket i m v.p.,
ekvivalentpordiametern i mikrometer och pF-
värdet längs den vertikala axeln.

Vid redovisningen har materialet delats
upp först i huvudgrupperna matjord och alv
och sedan efter lerinnehållet i delgrupper

med lerhalterna <2, 3–5, 6–10, 11–15 … 81–85
och 86–90 vikt-%. Bindningskurvor (Fig. 9)
redovisas för samtliga enskilda jordarter med
varje delgrupps kurvor samlade i ett diagram.
Uppsatsen avslutas med några sammanfat-
tande resultat och kompletterande synpunk-
ter. Där visas diagram med genomsnittliga
bindningskurvor för de olika lerhaltsgrupper-
na dels för matjordsjordarter, dels för alvjord-
arter. I diagram- och tabellform visas medel-
värden för undersökta alvjordarters vatten-
innehåll vid bindningstrycken 0 (= porosite-
ten), 1, 10, 50, 150, 400 och 3 200 m v.p. som
funktion av lerhalten. (Fig. 10).

The water retaining properties of Swedish
arable soils are analysed on the basis of
data from 385 soil horizons from about 80
profiles originating from various parts of
the country. For mineral soils included in
this study, the clay content in the subsoil
ranges between 0 and 87% and in the top-
soil between 0 and 58%. In the topsoil, the
organic matter content ranges between
about 2 and 8%. Some organic soils and
some waste organic materials are also in-
cluded in the study. For all individual soils,
water retention curves are shown (Fig. 9)
together with information on their texture
and loss of ignition. Diagrams showing
mean values of the water retention curves
for topsoils and subsoils in various clay con-
tent classes are also shown, as well as a
diagram showing the water content of sub-
soils at various tensions from 0 to 32 MPa as
functions of the clay content. (Fig. 10).

1.24. En differentialekvation för vattens sta-
tionära radiella flöde in mot en vattenupp-
tagande rot har härletts och några intressanta
konsekvenser av denna ekvation diskuteras.
Av formeln framgår att bindningstrycket ökar
starkt i närheten av rotytan. Där uppstår där-
för lätt kritiska bindningstryck, som omöjlig-
gör en tillräckligt stark inströmning mot roten.
Då de grövre porerna närmast rotytan helt
naturligt först blir tömda på vatten och luft-
fyllda, sänks ledningsförmågan där mycket

Sammanfattningar av innehåll i skriftliga arbeten
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snabbt och tendensen till stigande bindnings-
tryck förstärks. En allmän formel för sam-
bandet mellan evapotranspiration per yten-
het, rotsystemets intensitet och djup samt
vattenhalten i jorden har tagits fram och dess
konsekvenser diskuteras.

Avslutningsvis härleds en differentialekva-
tion för icke-stationär strömning till en vatten-
upptagande rot. Här påpekas också att hur
vatten kommer in i växten inte bara är en
fråga om vattnets strömning i ett poröst me-
dium mot cylindriska sänkor utan också en
fråga om rotspetsarnas och rothårens växan-
de fram till de vattenfyllda, lättömda porerna.

A differential equation for steady state
radial flow of water to a root surface
regarded as a sink is deduced and dis-

cussed. An equation for the increase in
water matric tension in the soil as a func-
tion of transpiration rate, root length per
unit soil volume and depth of the root zone
is also deduced and its use in exemplified.
Furthermore, attempts are made to find
solutions for the flow to a root in unsaturat-
ed soils and under non-steady conditions.

1.25. I uppsatsen presenteras en metod att
mäta och demonstrera olika poröppningars
ekvivalentpordiametrar samt redovisas resul-
tat av några praktiska mätningar (Se 8.8!).
Med metoden kan man operativt definiera det
viktiga begreppet ekvivalentpordiameter.

Ekvivalentpordiametern har experimen-
tellt bestämts för åtta geometriskt väldefinie-

Sammanfattningar av innehåll i skriftliga arbeten

Fig. 10.
Porositeten (ht = 0) samt vattenhalten vid en serie vattentensioner (ht) från 1 till 3.200 meter vattenpelare i
svenska alvjordar som funktion av lerhalten. Diagrammet visar medelvärden i procent av jordvolymen för
5% breda lerhaltsklasser från 0 till 87% ler. (Från 1.23.)
Porosity (ht = 0) and water content at a series of water retaining pressures (ht) from 1 to 3200 m water col-
umn in Swedish mineral soils as a function of the clay content. The diagram shows mean values (as a per-
centage of the soil volume) for 5 % wide clay content classes from 0 to 87 % clay. (From 1.23.)
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rade poröppningar. I uppsatsen finns foton på
utrustning och från mätningar. I slutet finns
dessutom åtta planscher med ett till fyra
foton från några experiment med såpfilmer.

(Described in 8.8.)

1.26.  Utgående från de grundläggande, mate-
rialdefinierande begreppen kompaktdensitet
ρ (g cm-3) och mullhalt p (vikt-% av torrsub-
stansen) samt från det mer tidsberoende och
systemdefinierande begreppet porositet n
(volym-%) diskuteras och härleds i denna
uppsats formler för beräkning av en rad mark-
fysikaliska storheter sammanfattade i begrep-
pet Karakteristika.

Fundamentala jordartsdefinierande stor-
heter – då rumsutfyllande synpunkter an-
läggs – är jordens innehåll av mull (organisk
substans) p, mullens kompaktdensitet ρh (g
cm-3) och mineraljordens kompaktdensitet ρm

(g cm-3). Om till dessa tre storheter läggs de
något mer med tiden varierande och av yttre
betingelser beroende storheterna mineral-
jordens porositet nm (volym-%) och mullens
porositet nh (volym-%) blir summan av aktu-
ella och behövliga storheter fem.

I Karakteristikan ingår tio storheter, som alla
på olika sätt makroskopiskt beskriver jordrum-
mets utfyllnad med massa eller porvolym (=
frånvaro av fast massa). Om samtliga dessa
storheter skall anges eller beräknas, måste till
de ovan angivna storheterna läggas ytterligare
två. Dessa är mm upptagbart vatten wu,h  per
cm rent mullskikt och det aktuella matjords-
djupet HM cm. Antalet variabler blir då sju och
man kan symboliskt skriva

F = F(p, ρm, nm, ρm, nh, wu,h, HM)

där F står för någon av de tio storheterna i
Karakteristikan, undantagandes p och HM.
Med utgångspunkt från denna funktion F här-
leds formler för beräkning av de i Karakteris-
tikan ingående storheterna. Härvid betraktas
p som oberoende variabel och övriga ingåen-

de storheter som parametrar. ρm, nm, ρh, nh

och wu,h benämnes grundparametrar.
Karakteristikorna har beräknats för de p-

värden, som svarar mot mullhaltsgränserna i
den svenska jordartsklassifikationen. Alla
jordarter, av naturen givna eller av människan
framställda, kan ses som blandningar av ren
mineraljord (p = 0) och ren mulljord (p = 100).
De storheter och formler, som konstituerar
Karakteristikan är utformade med tanke på
naturliga jordarter dvs. givna blandningar.
Under rubriken ”Blandningsproblemet” tas
det större och mera krävande problemet upp
att ur givna uppgifter om blandningskompo-
nenternas grundparametrar och uppgifter
om blandningsproportionerna beräkna Karak-
teristikan för den uppkomna blandningen.
Resultat av de teoretiska analyser, som detta
problem lett till, sammanfattas i en tabell.

I ett relativt långt och matematiskt mer krä-
vande avsnitt behandlas problemet om hur
relativt sett små osäkerheter i grundparame-
tervärden påverkar det beräknade värdet av
en aktuell storhet i Karakteristikan. Undersök-
ningen omfattar de väsentliga storheterna ρM

γM qM och nM.
I de två avslutande avsnitten behandlas

några speciella problem och funktioner.
Bland annat diskuteras det explicita uttryck
för nh, som är möjligt att ta fram och som kan
skrivas

nh = �(nm, p, ρm, ρh, nM)

ρm, ρh och nM betraktas härvid som paramet-
rar och uttrycket studeras som funktion av de
två oberoende variablerna nm och p. Med data
från egna undersökningar prövas uttrycket i
ett försök att fastställa de porositetsvärden
som måste tilldelas mineralkomponenten res-
pektive mullkomponenten i en matjord, då
dennas porositetsvärde är experimentellt
bestämt. Det visar sig, att formeln ger värden
på nm och nh som är instängda inom relativt
snäva gränser och att också en del andra upp-
lysningar kan erhållas.
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De numeriska beräkningarna i denna och
de två följande uppsatserna har utförts med
en bordskalkylator HP-97. Viktigare beräk-
ningar har programmerats och programmen
har fogats till respektive uppsats som bilaga.

This paper deals with the properties of
natural soils and artificial mixtures con-
taining mineral as well as organic compo-
nents and how these properties depend on
the proportions between the constituting
components and the properties of these
components. Equations are given for the
relationships between several properties
such as particle density, bulk density and
porosity as well as water retaining proper-
ties on a weight and volume basis in the
individual constituents and in the mix-
tures. Several examples are given showing
for instance the effects of the organic mat-
ter content on the basic soil properties.

1.27. Några fundamentala begrepp inom
markfysiken är korn, por och bindningstryck.
Denna uppsats handlar om olika slag av korn-
kurvor och en därtill ansluten analys och
diskussion av några teoretiska modellkorn-
funktioner. Endast rena, mullfria, naturliga
mineraljordar och blandningar av rena jord-
artsfraktioner behandlas. Målsättningen har
varit att skapa en metod för framställning av
goda modellfunktioner och häremot svar-
ande principiellt informativa kornkurvor. De
matematiska operationerna är relativt utför-
ligt angivna och den parallellt löpande texten
är ganska detaljerad.

Inledningsvis definieras och diskuteras
begreppen kornkurva (kornstorleksfördel-
ningskurva), kornfunktioner, summakurvor
och frekvenskurvor. Följande två huvud-
avsnitt behandlar en log-lineär kornfunktion
respektive en kornfunktion uttryckt som en
arcustangensfunktion. För båda slagen av för-
delningar bestäms en definierande kornfunk-
tion uttryckt i summa viktprocent och en
frekvensfunktion för kornstorlekar uttryckt i
viktprocent/klassbredd. På basis av den

definierande funktionen och under antagan-
det att mineralkornen är sfäriska härleds en
funktion för kornantal/g jord, en funktion för
summationsprocent korn i antalsprocent, en
funktion för summerad kornyta i cm2/g jord
samt en funktion för summationsprocent
kornyta i ytprocent.

I avsnittet om arcustangensfunktionen
sägs att dess invers dvs. tangensfunktionen
utgör en god startpunkt för konstruktionen
av bindningsfunktioner och bindningskurvor.
Tangensfunktionen kan emellertid också
utnyttjas som kärna i kornfunktioner. I det
avslutande kapitlet behandlas fördelningar
sammansatta av två eller tre av nämnda
matematiska funktioner. De sammansatta för-
delningarna och deras motsvarande korn-
funktioner gör det möjligt att beakta ett god-
tyckligt antal parametrar.

Analysen kring de framtagna formlerna
visar att teorin ger en rad viktiga informatio-
ner om inre relationer i korniga massor och
jordarter. Teorin öppnar därtill möjligheter
för ett närmare sammanförande av bind-
ningsanalysen och kornanalysen via porana-
lysen. Teorin belyses med hjälp av en rad
numeriskt genomarbetade exempel. Korn-
kurvor för typiserade jordarter liksom för
reella jordarter har beräknats och ritats upp
för 72 fall. Kurvorna är uppritade på ett av för-
fattaren noga genomarbetat, nytt diagram-
underlag för korn- och porkurvor.

This paper deals with particle size distribu-
tions of mineral soils and the possibility of
finding useful equations to describe vari-
ous particle size distributions. One of the
objectives was to find functions suitable to
use in studies of the relationships between
particle size distributions, pore size distri-
butions and water retaining properties of
soils. Among functions tested are log-line-
ar functions and arctan functions and com-
binations with different functions for differ-
ent parts of the particle size curves. The
implications of different types of curves
are discussed, e.g. with respect to the dis-
tribution by weight and by number of par-
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ticles in various size classes and to the area
of the particle surfaces. The arctan func-
tion and its reverse, the tan function, are
said to offer certain advantages when con-
structing water retention curves. The value
of the theoretical analyses is illustrated by
an extensive series of numerical examples.

1.28. Experimentellt kan ett kapillärt systems
porstorleksfördelning och dess porkurva be-
stämmas genom en analys av sambandet
mellan bindningstryck i t.ex. meter vatten-
pelare och vattenhalt i volymprocent. Trans-
formationen av en bindningskurva till dess
reciproka porkurva bygger på införandet av
begreppet ekvivalentpordiameter. Problema-
tiken med hysteresis bortses då tillsvidare
ifrån. I denna uppsats presenteras en metod
att finna analytiska uttryck för i första hand
bindningskurvor. Med utgångspunkt från
dessa uttryck kan sedan en rad interna rela-
tioner mellan bindning, por och korn teore-
tiskt analyseras och en sammanhängande
begreppsapparat med tillhörande beteckning-
ar klarare utformas. I analysen utgör bind-
ningsdiagram, pordiagram och korndiagram
centrala hjälpmedel. Målet för undersökning-
en är att skapa teoretiska ramföreställningar
kring den information som experimentella
bestämningar ger om mullfria rena jordarts-
fraktioner och blandningar av renfraktioner.

Ett av huvudavsnitten handlar om mate-
rial- och systembeskrivande funktioner. Den
enkla tangensfunktionen y = tan x bildar kär-
nan i den teori för studiet av bindningskurvor
och bindningsfunktioner som utvecklas. En
till egna bindningsdiagram anpassad tangens-
formel tas fram. Det visas hur parametrarna i
denna formel kan bestämmas så att olika
modellfunktioner och häremot svarande mo-
dellsystem kan erhållas. Belysande kurvor
har uppritats. Det allmänna problemet att
lägga bindningskurvan genom fyra punkter
behandlas och det visas att den teoretiska
bindningsfunktionen med god tillnärmelse
kan fås att representera experimentella resul-

tat. I ett delavsnitt härleds och exemplifieras
porfunktionen och dess motsvarande frek-
vensfunktion och i ett exempel demonstreras
hur porkurvan respektive kornkurvan för en
viss jordart kan uppritas på ett gemensamt
diagramunderlag. Den härvid erhållna bilden
synes öppna möjligheter till fördjupade teore-
tiska analyser av korn-porrelationer i jord-
arter och jordar.

Experimentellt bestämda bindningskurvor
kan ha ett mer eller mindre oregelbundet för-
lopp. Sammansatta bindnings- och porfunk-
tioner erfordras om en noggrann anpassning
sökes. En bindningskurva kan dock alltid
läggas genom ett godtyckligt antal givna eller
på förhand bestämda punkter, om den upp-
ritas som en polygonkurva. Den kommer då
att bestå av ett antal log-lineära linjeelement.
Den log-lineära bindningsfunktionen är av
central betydelse för teorins utveckling och
tillämpning mot att ej blott gälla beskrivning
och analys av uppkomna jämvikter utan även
beskrivning och analys av hur dessa jäm-
vikter uppnås. I ett tredje huvudavsnitt be-
handlas dessa frågeställningar dvs. vattnets
dynamik i system, där kapillära spänningar,
egentliga dragspänningar, är aktiverade. Med
utgångspunkt från Hagen-Poiseuilles och Dar-
cys ekvationer härleds en differentialekvation
för studiet av den kapillära ledningsförmågan.
En ekvation för skattning av ledningsförmågan
vid den fysikaliska vissningsgränsen tas fram.
Även utryck för utströmningshastighet och för
utströmningen som tidsfunktion härleds.

Under rubriken Energiaspekter visas och
diskuteras i ett fjärde huvudavsnitt att bind-
ningskurvan kan uppfattas som derivatkurva
till en motsvarande energikurva. Med hjälp av
det införda betraktelsesättet och härledda
approximativa formler belyses energiomsätt-
ningen i bindningsområden där vattenhalten
är lägre än vissningsgränsen och bindnings-
trycken större än 150 m v.p. I ett sista avsnitt
visas beräkningsprogram för olika funktioner
samt en rad numeriskt genomarbetade exem-
pel.
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This paper deals with equations for de-
scription of water retention curves suitable
for use in studies of relationships between
particle size distributions, pore size distri-
butions and water retention curves. Exper-
imentally determined water retention
curves can sometimes be relatively well
approximated by simple tan curves. Often,
however, a combination of curves of differ-
ent types for different parts of the retention
curve are required. Polygons of simple log-
linear sections between the experimental-
ly determined points are often useful. Im-
plications with respect to the relationships
between particle size distributions, pore
size distributions and water retention
curves are discussed. If suitable functions
are used it seems possible to relatively ac-
curately estimate the unsaturated hydrau-
lic conductivity in a soil as well. Energy
aspects of changes in the soil water con-
tent are also discussed. Several numeric
examples are presented.

1.29. Denna uppsats är Sigvard Anderssons
formella avhandling för vinnande av agrono-
mie doktorsgrad. Sammanfattningarna för
1.1–1.10 är till största delen hämtade härifrån.

2. Serien ”Studier av mark-
profiler i svenska åkerjordar
En faktasamling”

The series “Descriptions of
Physical Properties of
Swedish Arable Soils”

I stenciltrycken och rapporterna 2.1–2.11
redovisas resultat från markfysikaliska under-
sökningar åren 1952–1973 på totalt 187 en-
skilda jordar i olika delar av Sverige. Jordarna
eller profilerna representerar med avseende
på geografisk belägenhet, geologiskt ur-
sprung, textur och odlingsbetingelser alla
slag av odlade jordar i Sverige.

Undersökningarna har genomförts på det
sätt och med de metoder som beskrivits i 1.8,
1.9, 1,11 och 1.20. Prov har normalt uttagits
från varje dm-skikt, oftast till 100 cm djup
men på ett 50-tal övervägande lätta jordar till
60 cm djup och på ett 25-tal mellanleror och
styva leror till 150–200 cm djup. Från varje
skikt har vanligen uttagits två volymsäkra
prov för bestämning av bl.a. mättad vatten-
genomsläpplighet, vattenhalt vid olika vatten-
avförande tryck, torr skrymdensitet och
makroaggregatanalys samt två volymsäkra
prov för bestämning av biologisk vissnings-
gräns och torr skrymdensitet. Vidare har jord
i lös vikt uttagits för bestämning av kornstor-
leksfördelning, glödförlust och kompaktden-
sitet. Även i dessa fall har i regel två bestäm-
ningar gjorts per dm-skikt. I de allra flesta
fallen har ett vertikalt och två till fyra horison-
tella snitt tagits ut för preparering och foto-
grafering i laboratoriet. Bestämning av provs
vattenhalt vid olika vattenavförande tryck
andra än vissningsgränsen (150 m v.p.) sak-
nas för ett 20-tal av profilerna och makro-
aggregatanalys saknas för 35 profiler.

Redovisningen är likartat upplagd för alla
profiler. Den omfattar två avsnitt, ”Upplys-
ningar om provplats och provtagning” samt
”Beskrivning av profilen”. Det första avsnittet
har underrubrikerna provtagningstillfälle,
provplatsens läge, geologi, gröda och prov-
tagningens omfattning. Under läge anges
egendom, koordinater och läge i terrängen.
De geologiska förhållandena och provtagning-
ens omfattning beskrivs kortfattat.

Det andra avsnittet har underrubrikerna
jordart, struktur och volymförhållanden.
Jordarten anges enligt G. Ekström, t.ex. som
något mullhaltig lerig moig mellansand för
matjorden (0–20 cm) och svagt lerig, moig
mellansand för alven. Skiktvisa medelvärden
för kornstorleksfördelning och glödförlust
redovisas dels i en tabell, dels i ett djupdia-
gram. Under rubriken struktur redovisas och
diskuteras iakttagelser i fält vid provtagning-
en, observationer vid preparering och studier
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av uttagna vertikala och horisontella snitt
samt resultat från makroaggregatanalysen.
De senare redovisas dels i en tabell, dels i ett
djupdiagram. För nästan alla profiler ingår
svartvita bilder av uttagna vertikal- och hori-
sontalsnitt.

Under volymförhållanden presenteras, dis-
kuteras och analyseras resultaten från fler-
talet av de mätningar som genomförts. I en
tabell över viktigare markfysikaliska data
redovisas för varje dm-skikt medelvärden för
material- och porvolym, vattenhalt vid biolo-
gisk vissningsgräns och vid provtagning,
kompaktdensitet (specifik vikt), torr och våt
skrymdensitet (volymvikt), horisontell och
vertikal krympning samt genomsläpplighet i
vattenmättat tillstånd. Resultat från bestäm-
ningar av sambandet mellan vattenhalt och
olika fysikaliskt vattenavförande tryck finns i
en separat tabell. Antalet och storleken av de
vattenavförande trycken har dock varierat
relativt mycket. Värden för vissningsgräns,
porvolym (porositet) och materialvolym, lik-
som förekommande resultat från bestämning
av vattenhalter vid olika vattenavförande
tryck, redovisas även i ett djupdiagram. I
många fall visas också ett diagram med bind-
ningskurvor för två eller tre skikt.

Publikationerna ger en mångsidig mark-
fysikalisk karakteristik av ett stort antal en-
skilda odlade jordar. Därmed ger de också
värdefull kunskap för bedömning och värde-
ring av olika jordars egenskaper som odlings-
underlag och som magasin i vattnets krets-
lopp.

These reports from the Department of Soil
Sciences (2.1–2.11) describe basic physical
properties of 187 Swedish arable soils in-
vestigated by Sigvard Andersson and his
co-workers. The individual reports com-
prise descriptions of soils from various
regions. The properties described are
specified in 1.9.

3. Andra vetenskapliga
publikationer

Other scientific publications

3.1. Här redovisas och diskuteras resultat
från bestämning av markens vattenhalt i skik-
tet 0–25 cm under betesvall på en mullhaltig
lättlera dagen före respektive dagen efter 28
mm regn. Före regnet var marken relativt
starkt uttorkad. Dagen efter regnet fanns
omkring 50% av den fallna nederbörden i skik-
tet 0–5 cm och omkring 30% i skiktet 5–10 cm.

3.2.  I uppsatsen beskrivs och illustreras en av
författaren konstruerad delvis öppen hand-
jordborr med tillbehör för upptagning av pro-
ver ner till två meters djup. Se 8.1!

3.3.  Första delen i denna uppsats är en mate-
matisk utredning av grunden till den vanliga
approximativa formeln för massberäkning
(egentligen volymberäkning) vid upptagning
av öppna diken samt en analys av de fel som
därvid kan erhållas. Andra delen i uppsatsen
är ett genmäle till ett genmäle om mass- (vo-
lym-) beräkningar för diken.

3.4.  Här ges en allmän översikt över mark-
lärans forskningsområde och om den uppfatt-
ning om marken och markprocesserna, som
framkommit under de närmast föregående
åren. En lång rad begrepp tas upp, diskuteras
och preciseras. I inledningen behandlas bl.a.
mark, jordmån och markfysik. De följande
avsnitten har rubrikerna Jordens bestånds-
delar, Kolloider, Mineralsubstansen, Förvitt-
ring, Den kvartära landisen, Jordmånspro-
filens utbildning, Mineralsubstansens stor-
leksfördelning, Markens organiska substans
och Markens kolloidkomplex.

3.5. Hur marken kvarhåller fallen nederbörd
och avger densamma till den transpirerande
vegetationen eller direkt till atmosfären ge-
nom avdunstning från markytan är en av dess
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viktigaste egenskaper från ekologisk och
hydrologisk synpunkt. Från teknisk synpunkt
har frågor om hur vatten binds och rör sig i
olika jordarter samt om hur vattenhalten på-
verkar jordarternas konsistens, kohesion,
hållfasthet, plasticitet m.m. stor aktualitet. I
denna uppsats ges en fyllig översikt över före-
ställningar och begrepp rörande dessa frågor,
som under de föregående decennierna fram-
kommit inom markforskningen. Bl.a. behand-
las begreppen bundet och fritt vatten, viss-
ningspunkt, fältkapacitet, pF-värde, kapillär
potential, hygroskopicitet och hysterisis-
effekt.

3.6. Här definieras några viktiga markfysika-
liska begrepp, undersöks deras inbördes
sammanhang samt införs enhetliga beteck-
ningar. Det gäller volymer och vikter (mas-
sor) av fast material i marken, av markvatten

och av markluft. Formler tas fram för beräk-
ning av torr och våt volymvikt (numera
skrymdensitet), porositet och portal samt för
olika sätt att ange jords vattenhalt. Vidare
behandlas och härleds formler för volym-
viktens (skrymdensitetens) beroende av jor-
dens porvolym, humushalt, vattenhalt m.m.

3.7. Här redovisas översiktligt några av de
tankar och hypoteser, som väglett författaren
under de föregående årens arbeten rörande
den odlade markens fysikaliska egenskaper
och vattenhushållning. Rubrikerna ger en
uppfattning om innehållet. De är: Vad är mark-
fysik? Studier av jorden i ostörd lagring, Mark-
profilen, Begreppet markblock, Marken som
växtplats, Jordmånsprofilen, Profilbegreppets
praktiska betydelse, Markens vattenhushåll-
ning och profilbegreppet, Definition av några
strukturtermer, Makrostrukturen i en ler-
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jordsprofil (med flera foton), Lerjordsprofil –
mojordsprofil, Övre och undre torrskorpa,
Precisering av problemet, Kort beskrivning
av använd metodik, Fotografier över makro-
strukturen i en styv, varvig lera.

3.8. Författaren menar att frågan om jordens
rätta bearbetning blivit en allt aktuellare
fråga, blivit ett problem, vilket den praktiske
jordbrukaren synes få allt svårare att be-
mästra och lösa. Skall bearbetningsteknikens
dilemma kunna lösas måste man gå tillbaks
till grundförutsättningarna. Vilka är det groen-
de fröets och den växande plantans krav på
miljön i marken? Renodla frågeställningarna,
analysera dem och sök det enande draget,
perspektivet, som plötsligt lyser upp ett kom-
plex av till synes motstridiga data och erfaren-
heter.

En fråga är då vad en grundläggande mark-
fysikalisk forskning kan göra för att skapa en
rationell grund för bearbetningstekniken.
Fyra huvudvägar för sådan forskning anges,
diskuteras och exemplifieras. De är 1) studier
av den nuvarande bearbetningsteknikens ut-
formning i praktiskt jordbruk, 2) studier med
alla tänkbara medel av olika extrema mer
eller mindre artificiella bearbetningar, 3) labo-
ratorieexperiment samt 4) teoretiska analy-
ser av erhållna data.

3.9. Detta är en kort översikt över hur tjäle
bildas och utvecklas i olika jordar, över feno-
men eller företeelser förbundna med tjäle,
över tjälens verkningar i olika slag av jordar
samt över olika tjälbegrepp.

3.10. Målsättningen för detta arbete har varit
att ge en viss teoretisk och systematisk fram-
ställning av kapillariteten. Vägledande har
varit föreställningen att kapillaritetens vatten-
fördelande och mekaniska verkningar kan för-
stås och åtminstone kvalitativt beräknas uti-
från hypotesen om ytspänning. De mate-
matiska utredningarna och arbetets många
exempel har vuxit fram som ett resultat av

egna experimentella undersökningar och teo-
retiska analyser, litteraturstudier och under-
visning.

I inledningen behandlas begreppet kapilla-
ritet i fysiken respektive i markfysiken samt
vägledande föreställningar. Det första av två
huvudkapitel har rubriken Kapillaritetens
fysikaliska grunder. Här behandlas bl.a. be-
greppet ytspänning, ytspänningen vid krökta
ytor, normaltryckets storlek vid krökta ytor
(Laplaces formel), vattnets stigning i ett kapil-
lärrör respektive i en kapillär spalt samt sam-
bandet mellan porradie, ytspänning och pF.

Det andra huvudkapitlet har rubriken Jord-
arternas kapillaritet. Först visas här ett grund-
läggande diagram över några viktiga kapillära
vattenhaltsrelationer i jordpelare eller mark-
profiler, definieras olika begrepp samt ges
belysande exempel. Sedan följer delavsnitt
om sambandet mellan korndiameter och ka-
pillaritet, om vattnets stigning i en torr jord-
pelare (Fig. 12) och om horisontell kapillär
strömning. En ekvation härleds för vattnets
kapillära stigning i en torr eller nära torr jord-
pelare. Denna ekvation möjliggör teoretiska
beräkningar av sambandet mellan partikel-
diametrar, stighöjder, stighastigheter och
stigtider. Sambandet mellan stighöjd och stig-
tid s.k. stighöjdskurvor har uppritats i dia-
gram för olika jordartsfraktioner. Vidare har
formler härletts och kurvor uppritats för sam-
bandet mellan stighöjd och partikeldiameter
vid olika stigtider samt för sambandet mellan
stigtid och partikeldiameter vid olika stighöj-
der. I det sista delavsnittet härleds bl.a. en
formel för radiell horisontell utströmning från
en källa.

In the first part of the paper, the surface
tension of water, the pressure differences
across curved air-water interfaces and the
capillary phenomena in narrow tubes and
slits of regular and irregular forms are pre-
sented and discussed in mathematical
terms. In the main body of the paper, theo-
retical considerations and experimental
data concerning capillary water transport
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in various soils (natural soils and particle
size fractions of such soils) are presented.
Among phenomena treated are capillary
rise of water in dry vertical soil columns
(Fig. 12), one-dimensional horizontal trans-
port and radial transport from a point
source.

3.11. Detta arbete är avsett att vara en relativt
enkel teoretisk framställning om markens
temperaturförhållanden och värmehushåll-
ning. Det innehåller följande avsnitt: 1) Här-
ledning av en partiell differentialekvation för
värmets strömning i marken, 2–3) Om en par-

tikulär lösning till den partiella differential-
ekvationen och en närmare analys av denna
ekvation, 4) Numerisk genomräkning av ett
teoretiskt exempel på en årsvåg, 5) Ekvatio-
nen från den partikulära lösningen skriven
med våglängden som parameter samt 6) Nu-
merisk genomräkning av ett teoretiskt exem-
pel på en dygnsvåg.

I diagram redovisas teoretiskt beräknade
värden för marktemperaturens variation
under året vid Ultuna söder om Uppsala på
några olika djup ner till 6 m, geotermer, dess
variation med djupet vid några olika tidpunk-
ter under året, tautokroner, och dess varia-
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Fig. 12.
Resultat av mätningar av den maximala kapillära upptransporten av vatten till olika höjd över grundvatten-
ytan i en naturlig finmo-mjälajord och i tre renframställda kornstorleksfraktioner. (I. Håkansson & S. An-
dersson, opublicerade data.)
Results of measurements of the maximum capillary transport of water to various heights above the
groundwater surface (mm/hour) in a natural silty soil (Ingelstad) and in three artificially extracted fractions
with the particle sizes 0.06–0.02 mm (finmo), 0.02–0.006 mm (grovmjäla) and 0.006–0.002 mm (finmjäla).
(I. Håkansson & S. Andersson, unpublished data.)
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Fig. 13.
Med användande av den apparat som beskrivs i 9.10 (Fig. 17) gjordes en simulering av temperatur-
variationerna i marken som funktion av djupet, när temperaturen vid markytan följer ett sinusformat för-
lopp. Kurvorna i diagrammet erhölls genom registrering av vattenstånden i stigrören med jämna tidsinter-
vall, när vattenförrådet i appartens ena ände rördes upp och ner genom att det var fäst vid ett hjul, som
med konstant hastighet roterade på en horisontell axel. Vattenförrådet i apparatens andra ände hölls på
konstant nivå, något högre än det roterande hjulets axel. Resultatet kan ses som en simulering av
temperaturvariationerna under dygnet till omkring 60 cm djup i en homogen mark under en period med
sjunkande medeltemperatur och det är mycket likt det resultat som erhållits med den matematiska simu-
leringen i 3.11.
Using the apparatus described in 9.10 (Fig. 17), a simulation was made of the soil temperature variations
as a function of depth when there is a sinusoidal temperature variation at the soil surface. The curves in
the diagram were obtained by recording the water level in the ascending pipes at regular intervals when
the water supply in one end of the apparatus was attached to the periphery of a steadily rotating wheel
with a horizontal axle while the supply at the other end was fixed in a position slightly higher than the axle
of the rotating wheel. The result can be regarded as a simulation of the daily temperature variations to
about 60 cm depth during a period with decreasing daily mean temperature and it is very similar to that
obtained by mathematical simulation in 3.11.
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tion med djupet och tiden under året, termo-
isopleter. För ett dygn i juni redovisas geo-
termer och tautokronor för några djup ner till
30 cm.

A mathematical model for the estimation of
soil temperature as a function of depth and
time is developed and examples of predict-
ed values of annual and diurnal tempera-
ture variations at various depths are pre-
sented. It is shown that with the normal
properties of Swedish soils the annual tem-
perature wave has a phase delay of about
one month per m depth and the diurnal
wave one hour per 3 cm depth. The ampli-
tude of the annual wave decreases to about
1oC at a depth of 6 m and the amplitude of
the diurnal wave to about 1oC at a depth of
30 cm.

3.12–3.13. Dessa två artiklar återger i stort
sett innehållet i 1.14.

(Described in 8.13.)

3.14. Detta arbete är teoretiskt-matematiskt
och ansluter nära till avsnittet om vattnets
dynamik (tidsprocesser, strömning) i 1.28.
Här utgår författaren från bindningskurvan
som en log-lineär polygonkurva. I det första
av tre avsnitt presenteras metoderna, ges en
sammanställning av nödvändiga enkla form-
ler och anges beräkningsscheman och beräk-
ningsföljder. I ett andra avsnitt finns ett in-
struktionsexempel med beräkning av kapillär
ledningsförmåga.

Det sista och mest omfattande avsnittet
har rubriken Kommentarer till en utvidgad
teoretisk behandling. Här definieras begreppet
kapillär ledningsförmåga, diskuteras beteck-
ningar, ges allmänna synpunkter på tidsför-
lopp samt behandlas det funktionella samban-
det mellan porstorleksfördelning och vatten-
ledande egenskaper. Fyra exempel formuleras
och löses. De sista sidorna i arbetet ger infor-
mation om de HP-diagram som använts.

This paper is closely related to paper 1.28.
Assuming a log-linear polygonal approxi-
mation of the water retention curve, meth-
ods and equations for calculations of the
unsaturated hydraulic conductivity are
presented and discussed. Numerical exam-
ples are presented.

4. Manuskript
Manuscripts

4.1. Här redogörs i anslutning till ett stort
antal diagram och fotobilder för resultat från
studier av markfuktighetens växlingar under
en eller två vegetationsperioder i 18 jord-
profiler på tre egendomar nära Uppsala. Olika
grödor och träda ingick. Målet var att ge en
första belysning av upptorknings- och upp-
blötningsförloppen i våra åkerjordar. Efter
inledningen följer avsnitt bl.a. om principiel-
la synpunkter på utforskningen av komplexet
mark-vatten, diskussion om val av metodik,
metodikens utformning och resultatens säker-
het samt några teoretiska synpunkter på det
för växterna i marken utnyttjbara vattnet.
Jordprov uttogs med den egna jordborren (Se
3.2!), i allmänhet en gång per månad till högst
två meters djup. Bestämning av markvatten-
halten gjordes för varje femcentimetersskikt.
Nederbörd och temperatur mättes vid me-
teorologiska stationer nära respektive egen-
domar. Undersökningen gav intressanta re-
sultat och erfarenheter om markfuktighetens
beroende av markegenskaperna, väderleken
och grödan och om sambandet mellan mark-
fuktigheten och tillväxten.

4.4. I detta arbete redovisas resultat från em-
piriska studier av odlade jordars vattenhus-
hållning från tidig vår till sen höst i ett urval
av 26 olika markprofiler av de 187 som ingår
i 2.1–2.11. Gravimetriska vattenhaltsbestäm-
ningar har gjorts från tidig vår till sen höst
under 3–5 år, vanligen vid fem tillfällen per år.
Vattenhaltsprov har uttagits för varje dm-skikt
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till minst en meters djup och i de flesta fall till
två meters djup. Grundvattennivån har mätts
vid varje provtagning. Fr.o.m. andra provtag-
ningen – när vårsådda grödor nyss kommit
upp – t.o.m. fjärde provtagningen – vid skörde-
tid för spannmål i slutet av augusti eller bör-
jan av september – var försöksrutorna över-
täckta av skärmar med klar genomskinlig
plast. Detta för att få belyst hur mycket av
markens växttillgängliga vatten till olika djup
som kunde utnyttjas av väletablerade grödor.

Resultaten redovisas profil för profil i tabel-
ler och i ett djupdiagram för varje år. Resultat
från två provplatser kommenteras och disku-
teras kortfattat. Sammanställning har gjorts
av avgången vattenmängd (evapotranspira-
tion) från olika grödor mellan provtagning-
arna. I diagram redovisas hur långt uttork-
ningen i genomsnitt gått mot vissningsgrän-
sen på olika djup under skilda grödor och
under träda.

Arbetet har – med en del kompletteringar
– publicerats 1977 av P. Wiklert som nr 97–99
i Avdelningens för hydroteknik stenciltrycks-
serie.

Gravimetric determinations of the soil
water content were made during 3 to 5
growing seasons in 26 arable fields with
various types of soils and various crops.
The determinations were made several
times from early spring to late autumn. Soil
samples were extracted at 10-cm intervals
to a depth of at least 1 m. Some time after
crop establishment one plot per field was
covered by a transparent plastic roof in
order to study to what depth the potential-
ly plant available water actually could be
utilized by a well established crop during a
dry season. This report mainly comprises
primary data from the individual sites. This
material and some supplementary materi-
al was published by P. Wiklert (1977) in
Reports Nos. 97–99 from SLU, Division of
Agricultural Hydrotechnics.

4.5. Här listas de markprofiler som under-
sökts t.o.m. 1968. Profilernas geografiska

belägenhet, provtagningsår, undersöknings-
djup och jordart anges. I inledningen redo-
görs för vilka bestämningar som gjorts. Exem-
pel på redovisning av resultat ges för en
profil.

4.6. Manuset handlar om användningen av
bindningsdiagram för att analysera samt på-
tagligt och koncentrerat åskådliggöra en jord-
arts, ett jordmaterials eller ett enskilt jord-
lagers förhållande till vatten. En rad begrepp
definieras. Experimentellt bestämda sam-
band mellan bindningstryck och vattenhalt,
redovisade som bindningskurvor, ges för
sand, grovmo, ler, torv och bark. (Fig. 9).

4.7. Detta är ett brett upplagt och genom-
bearbetat men oavslutat manus till en läro-
bok. En uppfattning om innehållet kan ges
genom uppräkning av rubrikerna för befint-
liga avsnitt. De är: Några grundläggande be-
grepp och termer, Markfysik, markkemi och
markbiologi, Schematisk översikt av jordens
beståndsdelar, Materialvolym, porvolym och
volymvikt, Vatten- och lufthalt, Mineralsub-
stansen, Den organiska substansen, Kolloid-
komplexet; jordens kolloider, Några av jord-
ens kemiska egenskaper och reaktioner, Jord-
arter och jordartsklassifikation.

4.8. Det osmotiska värdet i en lösning, som
beror av lösningens koncentration, kan upp-
fattas som ett hos lösningen existerande
bindningstryck. Detta tryck kan också sägas
vara aktualiserat i den omedelbart över lös-
ningen befintliga luften. Varje atmosfär, i vilken
en viss fuktighet råder, kan på motsvarande
sätt generellt tillskrivas ett bindningstryck,
vars storlek beror av den allmänna gaskon-
stanten, temperaturen och relativa fuktig-
heten.

Om ett jordprov placeras i ett slutet rum
tillsammans med en lösning, som har ett visst
osmotiskt värde, så uppnås efterhand, vid
konstant temperatur, en jämvikt i bindnings-
tryck i alla punkter av systemet jord-atmos-
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fär-lösning. Då är också ångtrycket lika i alla
punkter.

I uppsatsen refereras lagar och samband
från fysikalisk kemi, redogörs för tekniken att
med hjälp av osmotiska lösningar utsätta
jordprov för höga bindningstryck samt redo-
visas i en tabell beräknade sammanhörande
värden på relativ luftfuktighet och kapillära
meniskers (porers) krökningsradie. Exempel:
Den minsta por som kan tömmas under in-
flytande av det vattenavförande tryck, som
växterna utvecklar vid vissningsgränsen, har
diametern (ekvivalentdiametern) 0,0002 mm.
Relativa luftfuktigheten över en sådan por är
98,93% vid +20˚C.

4.9. Den äldsta tankemodellen av porsyste-
met i en jord är den s.k. kapillärknippemodel-
len. Med utgångspunkt från den och från
Hagen-Poiseuilles lag härleds en formel för
permeabiliteten k; vattnets genomsläpplighet
i mättad jord. För rena jordartsfraktioner eller
mineraljordar kan, vilket tidigare visats i 1.2,
en skattning av k erhållas från uttrycket k =
5d2 cm sek-1, där d är en medelkorndiameter.

4.10. Detta arbete handlar om centrala be-
grepp inom teorin för kapillaritet och bind-
ningstryck. Det är utformat med tanke på 1)
att ge en teoretisk bakgrund till kateder-
demonstrationer rörande grundläggande yt-
spänningsfenomen och experimentell bestäm-
ning av ekvivalentpordiamter, 2) att vidga den
teoretiska bakgrunden till den i 1.25 presente-
rade metoden att i makroskopisk skala expe-
rimentellt bestämma enskilda poröppningars
ekvivalentpordiameter och 3) att helt allmänt
öppna en inkörsport till djupare studier av
det för mekaniken och hydromekaniken fun-
damentala krökningsbegreppet. Rubrikerna
är följande: 1) Målsättning, 2) Laplaces ekva-
tion än en gång. Härledning av en formel för
den hydrostatiska tryckkraften mot en buktig
yta, en cirkulärcylindrisk yta, 3) Tillämpning
på en kapillär menisk, endast tangentialspän-
ningar upptas, 4) Begreppet ekvivalentpor-

diameter, 5) Appendix. Fördjupat studium av
krökningsbegreppet. Appendixet omfattar
nästan tre fjärdedelar av manuset.

This manuscript deals with the theory for
capillarity and water retention as related to
the curvatures of various air/water inter-
faces. The primary objective is to give a
theoretical background to various phe-
nomena caused by surface tension and to
experimental determinations of equivalent
pore diameters.

4.11. Den log-lineära bindningsfunktionen är
det analytiska uttrycket för den enklaste
kurva, som kan ritas upp i vanliga bindnings-
diagram, d.v.s. i diagram med logaritmisk
skala för bindningstrycket. Här härleds och/
eller presenteras formler bl.a. för vattenhalten
som funktion av bindningstrycket, för sam-
bandet mellan vattenhalt och vattenfylld por-
storlek, för vattenhastigheten i porerna som
funktion av pordiametern, för olika vatten-
haltsintervalls bidrag till den kapillära led-
ningsförmågan och för bindningsenergin per
volymenhet jord. Många av formlerna ut-
trycker endast följderna av givna definitioner
och den i linjedragningen accepterade lineära
interpolationen. I arbetet ingår 14 exempel
med lösningar.

When water retention curves are drawn in
a log-linear diagram (which is the tradition-
al form of such a diagram) at least parts of
the curves often approach the simplest
possible form, the straight line. For soils
with these properties equations are de-
rived for several relationships, such as the
water content as a function of the water
matric tension, the water content as a func-
tion of the sizes of the water filled pores,
the contribution of pores of various sizes
to the unsaturated hydraulic conductivity
and the water retention energy per unit
volume of the soil. 14 numerical examples
illustrate the use of the equations.

4.12. Det allmänna polynomet av tredje
graden kan skrivas y = ax3 + bx2 + cx + d, där
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variabler och koefficienter är definierade i det
komplexa talplanet. Uppgiften har här varit
att finna polynomets nollställen dvs. de
värden x = xi, som gör y = y(xi) = 0 och att i an-
slutning härtill utforma ett program för be-
stämning av dessa nollställen med hjälp av en
HP-97 bordskalkylator. I en tabell redovisas
värden på rötter, max.- och min.-värden samt
inflexionspunkter för fyra valda tredjegrads-
polynom. Respektive kurvor har uppritats.
Tolv exempel formuleras och löses.

4.13. Här redogörs för det teoretiska under-
laget för samt användningen av en enkel ut-
rustning för demonstration av dubbelkrökta
ytor. Se vidare 9.16!

4.14. Författaren har här för ett kapillärt sys-
tem med ett rektangulärt fördelat porsystem
bestämt de allmänna analytiska uttrycken för
fördelnings- och frekvensfunktionerna och för
bindningskurvan, tagit fram formler för vatten-
genomsläpplighetens och vattenhaltens be-
roende av de vattenförande porerna samt
konstruerat por-, korn- och bindningskurvor.
Bindningskurvan har i stort sett samma
sträckning som en experimentellt bestämd
bindningskurva för grovmo.

Målsättningen var att även söka härleda en
ekvation för den kornkurva, som ger bind-
nings- och porkurvor av det slag, som de giv-
na förutsättningarna gett. Denna planerade,
sista del av studien har inte genomförts.

This manuscript deals with problems sim-
ilar to those in 4.11. Various analytical func-
tions are derived for a soil with a rectangu-
lar pore size distribution. A function for the
water retention curve is given and it is
shown that this curve is similar to a curve
experimentally determined for a pure fine
sand. Equations showing the hydraulic
conductivity as functions of the water mat-
ric tension and the water content are also
given.

4.15. I den s.k. tryckkammartekniken för be-
stämning av sambandet mellan vattenhalten
i ett jordprov och bindningstrycket placeras
provet i kapillär förbindelse med porsystemet
i en platta, membran eller dylikt. I detta arbe-
te diskuteras inledningsvis bl.a. hur kapillär
spänning eller tension, vattenavförande tryck,
överföres till jordprovet vid olika under-
trycks- och övertryckstekniker. I övrigt om-
fattar arbetet härledningar av ekvationer för
och ingående diskussioner av de vattenhål-
lande och vattenavgivande egenskaperna hos
olika slag av kapillära system. Det gäller hori-
sontellt liggande kapillärrör, en kapillär kanal,
idealiserade system contra reella system, ett
knippe likstora kapillära kanaler samt ett
knippe kapillära kanaler av godtycklig stor-
leksfördelning.

Arbetet var tänkt att ingå i serien Markfysi-
kaliska undersökningar i odlad jord.

This paper comprises a discussion for bet-
ter understanding of the processes in-
volved when determining water retaining
properties of soil samples in a pressure
plate apparatus or similar apparatus. It in-
cludes estimations of the propagation of
water removing pressures through the
samples. It also comprises equations and
discussions of water retaining and water
releasing properties of simplified model
systems like bundles of regular and irregu-
lar capillary tubes of arbitrary size distri-
butions.

4.16. Författaren har här förelagt sig proble-
met att beräkna eller härleda en ekvation för
porstorleksfördelningen hos ett poröst, kapil-
lärt vattenhållande material med vissa ”opti-
malt önskvärda egenskaper”, att i anslutning
därtill göra belysande beräkningar och kom-
mentarer samt att generalisera problemet
dvs. lösa det under antagandet av valfria
gränsvillkor. Bakgrunden är hans uppfattning
att om ett sådant material kunde industriellt
framställas skulle det vara möjligt att få en
utveckling av fältmetoder för att följa växling-
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arna i markvattnets mängd och bindning som
svarade mot den revolutionerande utveckling
som tryckkammartekniken inneburit för labo-
ratorieundersökningar.

Uppgifterna i problemet löses. För ett fall
med förbestämda egenskaper redovisas i en
tabell och i två diagram numeriska värden
för porstorleksfördelning och antalsprocent
porer.

The background of this manuscript is the
supposition by the author that an industri-
ally produced porous material with suita-
ble properties would make it possible to
considerably develop and simplify meth-
ods to determine changes in soil water
content and tension in the field. An equa-
tion is derived showing the optimal pore
size distribution of such a material intend-
ed for use under certain conditions. Some
examples and comments are included.

4.17. Här har det övergripande syftet varit att
demonstrera hur begreppet bindningstryck
kan hjälpa oss att utreda och bättre förstå
vattnets fördelning och jämvikt i en roterande
jordpelare, där kapillära krafter aktiveras.
Mera precist var målsättningen att för ett
tänkt roterande rör, som i förväg packats med
en viss jordart och där porsystemet fyllts
med vatten, 1) bestämma den totala kraft var-
med vatten slungas ut ur röret, 2) undersöka
hur det vattenavförande trycket och därmed
bindningstrycket vid jämvikt varierar med
avståndet från rotationsaxeln och 3) kon-
kretisera, där så är möjligt, de allmänna utred-
ningarna med belysande exempel. Dessa upp-
gifter genomföres. En rad generellt giltiga
formler härleds och tio exempel formuleras
och löses.

The objective of this manuscript is to ana-
lyse the water retaining pressure (the mat-
ric tension) in a rotating tube filled with an
initially wet soil as a function of the dis-
tance from the rotation axle when equilib-
rium is reached between the water retain-
ing and the water removing forces. The
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analysis is made with regard to the use of
centrifuges for determination of water
retention properties of soils. Several equa-
tions are derived. Their use and their con-
sequences  for the water content in various
parts of the tube are illustrated by ten
examples.

4.18. Här har författaren löst integralen  I = �
[  (H-x)(a+x) - b   (H-x)] dx. I ett tillämpnings-
exempel med några kommentarer tas formler
fram för arean hos en enhetscirkels strimla,
segment respektive sektor.

5. Exempel på föredrag vid
konferenser, akademi-
sammankomster m.m.

Papers for meetings,
conference proceedings,
etc. – some examples

Alla utom ett av dessa föredrag handlar om
resultat och erfarenheter från egna och/eller
nära medarbetares experimentella studier.
Undantaget är 5.4, som gäller betydelsen av
syremätningar i mark.

6. Läromedel

Teaching material
6.1–6.2. Undervisningen i ämnet agronomisk
hydroteknik vid Lantbrukshögskolan (1932–
1977) var under flera decennier uppdelad på
en grundläggande naturvetenskaplig del och
en tillämpad, teknisk-ekonomisk del. Den
grundläggande delen omfattade hydromeka-
nik samt agrohydrologi med speciell hänsyn
till marken som ett vattenhållande och vat-
tenförande system.

Kompendiet 6.1 behandlar inledningsvis
vätskors mekaniska egenskaper samt dimen-
sioner och enheter. Därefter följer ett avsnitt
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om hydrostatik (19 s.) och ett om hydrodyna-
mik (133 s.). I kompendiet ingår totalt 95
övningsexempel. Arbetet 6.2 kan ses som en
bilaga, i vilken ett antal övningsexempel sam-
lats.

6.3. I detta arbete har sammanställts skriv-
ningsuppgifter i hydromekanik och agrohydro-
logi för betyg i agronomexamen samt för betyg
i licentiatexamen. Det gäller 16 skrivningar i
hydromekanik och 19 i agrohydrologi för agro-
nomie studerande samt 7 skrivningar i hydro-
mekanik och 7 i agrohydrologi för licentiatstu-
derande. Varje skrivning innehåller 8–10 upp-
gifter.

6.5. Under många år efter sin pensionering
1978 anlitades Sigvard Andersson som före-
läsare vid kurser för studenter och doktoran-
der vid olika högskolor och universitet i Sve-
rige och Finland. Dessa föreläsningar och
möten med studenter och lärare från olika
discipliner betydde mycket för honom och
han förberedde dem noga. Som exampel med-
tas här en lista på det bakgrundsmaterial han
sammanställde för en av sina sista kurser,
fyra timmars föreläsningar och demonstra-
tioner för studenter vid SLU:s skogsveten-
skapliga fakultet.

7. Artiklar i fackpress m.m.

Articles in newspapers and
magazines

Flertalet artiklar i fackpress m.m. handlar om
resultat och erfarenheter från egna och nära
medarbetares forskning. I några behandlas
frågor och redovisas uppgifter, som inte tagits
med i några andra arbeten. Här kommer en-
dast dessa senare artiklar att refereras.

7.2–7.3. Uppsats 7.2 är ett försök till överblick
och syntes av kunskapens och vetenskapens
begrepp. Författaren säger bl.a. att de flesta

både teoretiker och praktiker anser en dis-
kussion av sådana frågor som föga givande
och att i jordbrukspublikationer av olika slag
sällan förekommer någon mer djupgående
principdiskussion vid sidan av de rent fack-
liga inläggen. Men varje tid, varje enskild män-
niska måste ta ställning till vissa allmänna
och fundamentala frågor, vilka ännu ej och
troligen aldrig kommer att helt lysas upp av
den empiriska forskningens strålkastarljus.

I 7.3 reflekterar författaren över förhållan-
det mellan forskning, försök och praktisk verk-
samhet inom jordbruket. Det behöver inte
råda något motsatsförhållande mellan teori
och praktik. Forskningen söker utreda sam-
manhangen, frågar efter orsak och verkan.
Dess livsluft är det fria sökandet. Målforsk-
ningen dvs. den på lösandet av aktuella pro-
blem inställda forskningen är i våra dagar
betydelsefull. Inom jordbruket blir det kanske
framförallt de tillämpade ämnena, som har att
i nära anslutning till de praktiska problemen
ta upp forskning. Försöksverksamheten bil-
dar här ett naturligt led över till utprövningen
av tillämpbarheten och det ekonomiska vär-
det av forskningens resultat.

7.4. Här ges med hjälp av 13 bilder en fyllig
översikt över vad markstruktur är och över
hur den ska definieras, mätas och göras grip-
bar. Artikeln har följande avsnitt: Marken – ett
tredimensionellt system, Makro- respektive
mikrostruktur, Strukturelement, aggregat,
aggregatstruktur, Olika struktur i olika hori-
sonter, Matjordsprofil, markyta och plogsula,
Några korta anmärkningar om bildmaterial
och bildtext.

7.9. Med hjälp av en serie bilder beskriver
författaren här mycket illustrativt vad som
sker och vilka verkningarna blir vid tjälbild-
ning i olika jordar. Det gäller formade bollar
och kokor av nyligen upptagen, förut aldrig
frusen såplera, bollar av mellansand samt en
koka av matjord från en höstplöjd styv lera.
Jfr 7.15!
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7.11. Den enskilda växten genomväver jor-
den, marken, med sina rötter – ofta till be-
tydande djup. Vad odlaren lätt kan se av sin
gröda är de ovanjordiska delarna, växtens
stjälk och blad, dess blomma och frukt. Vad
han icke ser är den väldiga utbredningen av
dess rotsystem, dess många tusen rotspetsar
och millioner rothår. I artikeln refereras upp-
gifter om olika rötters antal, längd och totala
yta. Storleksrelationerna mellan ett rothår,
markpartiklar av olika storlek och det finare
porsystemet illustreras i en teckning.

7.15. Här återkommer tjälbilderna från 7.9, nu
med en något utökad text. Dessutom ingår ett
avsnitt om tjäldjupet innehållande tjäldjups-
diagram (Se 1.15!) och en tabell med viktiga
data om tjälen för vintrarna 1958/59 t.o.m.
1962/63 på en gyttjelera och en styv mellan-
lera i Örebro län.

7.18. Här ges en kort översikt över den orga-
niska substansen i jordar och visas i ett bind-
ningsdiagram hur porositeten och de vatten-
hållande egenskaperna hos en ren sand beror
av halten organisk substans. Bindningskur-
vor från de undersökningar som redovisats i
1.17 återges för ren sand och torv (Hasselfors
”Solmull”) samt för sand med 0,7, 2,1 respek-
tive 6,0 viktsprocent torv.

7.19. Här presenteras och kommenteras ett
diagram i färg av mineralpartiklarnas relativa
storlek i Atterbergs korngruppsskala. Partik-
larna är ritade, helt eller delvis, i 500 gånger
lineär förstoring. De tänkes vara belagda med
en förhållandevis tjock hygroskopisk vatten-
film (0,2 tusendels mm). De häremot svaran-
de vattenhalterna i viktprocent har angivits.
För gränspartiklarna mellan finler och grovler
leder detta till den enorma vattenhalten av
963 vikt-%, för gränspartiklarna mellan mel-
lansand och grovsand till en vattenhalt av
endast 0,07 vikt-%.

7.21. I denna artikel presenteras en enkel
apparatur för att demonstrera vattenhalts-
jämvikter och vattenrörelser i jord. Appara-
turen och några grundläggande experiment
beskrivs i anslutning till sju bilder. Se 9.14 och
Fig. 19!

7.22.  Här beskrivs med hjälp av sju bilder ett
experiment, som utformats för att kunna ge
en åskådlig demonstration av några grund-
läggande markfysikaliska volymbegrepp och
volymrelationer. Det gäller skrymvolym,
skrymdensitet (volymvikt), porvolym, poro-
sitet, kompaktvolym, kompaktdensitet (korn-
densitet), volym dränerbart vatten samt ut-
rinning från kapillärvattenzonen, när denna
utsättes för ett svagt övertryck. Se 9.12!

Sammanfattningar av innehåll i skriftliga arbeten
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Korta beskrivningar av mät-,
demonstrations- och undervisnings-
apparater konstruerade av Sigvard
Andersson med medarbetare

Short descriptions of equipment for
research and demonstrations
constructed by Sigvard Andersson
and his co-workers

das vid neddrivning samt en uppdragnings-
anordning

8.2. Provtagningsutrustning för profilbeskriv-
ningar. (Sampling equipment for descriptions of
soil profiles.)

Profil- och detaljlådor. Se 1.6! Profillådor av
många olika dimensioner har tillverkats. De
mest använda har måtten 100 x 25 cm med 8
cm höga kanter för uttagning av profiler till
1m djup. För sandjordar har lådorna ibland
försetts med tvärväggar. För matjordsprofiler
har ofta lägre och bredare lådor använts.
Ibland har dessa varit öppna upptill för att
möjliggöra att vegetationen bevaras. För
horisontalsnitt har vanligen lådor med måt-
ten 40 x 25 cm med 5 cm höga kanter använts.

Open boxes with sharpened edges for extrac-
tion of vertical and horizontal soil sections
(Cf. 1.6 and Fig. 5). Various types and
dimensions of boxes have been built. The

Hänvisningar med siffror gäller, om inte annat
sägs, till skriftliga arbeten.

In some of the descriptions, reference is
made to a published paper or manuscript
by its number in the list of publications.

8. Mätutrustning och annan
apparatur för forsknings-
ändamål

Equipment mainly intended
for use in the research

8.1. Handjordborr med uppdragningsanord-
ning. (Hand-held core sampler for sampling soil
to depths up to 2 m.) Se 3.2! Borren, som är
gjord av heldraget stålrör, är delvis öppet, har
en inre diameter av 28 mm och har tillverkats
i längder upp till två meter. Spetsen har gjorts
något konisk med en skärande diameter av 26
mm. Till borren hör en skyddshuv att använ-
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boxes most frequently used for general
descriptions of soil profiles have been 100
x 25 cm boxes with 8 cm high sides for 1 m
deep vertical sections and 25 x 40 cm box-
es with 5 cm high sides for horizontal sec-
tions. Other boxes frequently used are box-
es for vertical sections, open at the top to
make it possible to sample soils with grow-
ing plants leaving the plants intact.

Provtagningscylindrar och nedslagningsappa-
rat. Se 1.8! Flertalet provtagningscylindrar har
tillverkats med inre diametern 70 eller 72 mm
och med olika längder, oftast 100 eller 50 mm.

Sampling cylinders. Large series of cylin-
ders with a diameter of 70 or 72 mm have
been built in various lengths, most of them
with a length of 50 or 100 mm. For special
purposes, various other dimensions of cyl-
inders have been built.

8.3. Odlingskärl och odlingsrum. Se 1.8! Prover
avsedda för vissningsgränsbestämning har
tagits ut med särskilda cylindrar med in-
dragen egg och har överförts till särskilda
enklare odlingskärl. För odlingen har speciel-
la odlingskammare iordningställts. (Tillsam-
mans med P. Wiklert.)

Equipment for wilting point determinations.
Core samples for biological determination
of the wilting point in special growth cham-
bers have been extracted by special sam-
pling cylinders and transferred to contain-
ers specially built for this purpose. (To-
gether with P. Wiklert.)

8.4. Slagapparat för analys av markens makro-
aggregering. Se 1.7! Torkade provproppar ut-
sätts för ett standardiserat slag, varefter slag-
produkten sållas.

Falling weight apparatus and equipment for
dry sieving. Using this equipment it is pos-
sible to expose dried cylindrical soil sam-
ples to a defined blow and determine the
resulting aggregate size distribution by dry
sieving.

8.5. Permeameter med konstant och med vari-
abel tryckhöjd. Se 1.2 och 1.8! Främst har
permeametrar med konstant tryckhöjd an-
vänts. Sådana har byggts för permeabilitets-
bestämningar på stora serier av cylindriska
jordprover. I mindre omfattning har permea-
metrar för variabel tryckhöjd byggts och an-
vänts.

Permeameters with a constant pressure
gradient have been built for large series of
core samples extracted by 70 or 72 mm
cylinders. Permeameters with variable gra-
dients have been used to a lesser extent.

8.6. Apparat för bestämning av luftgenomsläpp-
ligheten i jordprover. Se 1.19! Genom att anslu-
ta ena änden av ett jordprov inneslutet i en
provtagningscylinder till luften ovanför vat-
tenytan i en delvis vattenfylld sluten flaska
med ett svagt undertryck skapas en lufttryck-
gradient genom provet. Undertrycket i flas-
kan skapas genom att vatten får strömma ut
med konstant hastighet via en bottenventil.
När stationära förhållanden inträtt mäts den
per tidsenhet utrinnande vattenmängden och
(medelst en känslig manometer) det existe-
rande undertrycket i flaskan, varigenom jord-
provets luftgenomsläpplighet kan beräknas.

Apparatus for determination of air permea-
bility in soil core samples. One end of a soil
sample contained in a sampling cylinder is
connected by a wide rubber tube to the air
space above the water surface in a big
glass bottle partly filled with water. A small
negative pressure is created in the air
space in the bottle by letting a constant,
small stream of water flow out of the bottle
through a stopcock. When stationary con-
ditions are reached the flow of water per
unit time is measured. The negative pres-
sure in the air space is measured by a very
sensitive manometer.

8.7. Apparat för modellstudier och demonstra-
tioner av grundvattenströmningar, värmeström-
ningar och diffusion. Denna apparat är främst
konstruerad för demonstrationsändamål och
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beskrivs i 1.21 och 9.10, men den kan också
vara användbar i rena forskningssamman-
hang för att modellera komplicerade ström-
ningsförlopp.

Apparatus for model studies and demonstra-
tions of groundwater flow, heat flow and dif-
fusion. This apparatus is mainly intended
for demonstrations and is described in 1.21
and 9.10. However, it may also be useful in
various types of research work.

8.8. Utrustning för experimentell bestämning och
demonstration av olika poröppningars ekviva-
lentpordiameter. Se 1.25! Med hjälp av skivor
med hål av olika form kan man demonstrera
och bestämma den ur kapillaritetssynpunkt
ekvivalenta pordiametern för olika former av
poröppningar. Detta görs genom att lameller
av såplösning spänns dels över hålet i den
aktuella skivan, dels över ett cirkulärt hål i en
jämförelseskiva. Till hjälp har man en serie
jämförelseskivor med hål av olika storlek och
ett kärl med tättslutande lock i vilket två stör-
re hål är gjorda och i vilket man kan blåsa in
luft via en gummislang. Man placerar den aktu-
ella skivan så att den täcker ett av dessa hål
och en av jämförelseskivorna över det andra
hålet. En såplamell spänns över båda skivor-
nas hål. Därefter sätter man luften inuti kärlet
under ett svagt övertryck genom att försiktigt
blåsa in luft i kärlet. Såplamellerna över hålen
i båda skivorna kommer då att bukta uppåt.
Man ökar nu trycket till dess att den ena av
såplamellerna inte längre förmår motstå tryck-
et utan börjar svälla på den andra lamellens
bekostnad. Är det lamellen över den cirkulära
öppningen som sväller, så har den en diameter
större än den andra porens ekvivalentdia-
meter. Är det den andra lamellen som sväller
så är det tvärtom. Genom att välja små inter-
vall mellan diametrarna på jämförelseskivorna
kan man stänga in ekvivalentdiametern för en
por mellan två snäva gränser.

Equipment for experimental determinations
of equivalent pore-diameters for different
pore openings using soap films. Using soap

films and plastic plates with holes of arbi-
trary forms it is possible to demonstrate
and determine the equivalent pore diame-
ter of pore openings of various forms. A
series of comparison-plates with circular
holes of various diameters are also re-
quired. In the cover of a closed container
into which air can be blown in by a rubber
tube, two larger holes are made. One of
these is covered by the plate with the sim-
ulated pore opening and the other by one
of the comparison-plates with circular
holes. Soap films are applied over the
holes. Air is blown in to achieve a small
positive pressure in the container. This
causes the soap films to bulge upwards.
The pressure is slowly increased until one
of the films can no longer withstand the
pressure but starts expanding at the ex-
pense of the other one, which contracts. If
the film over the circular hole expands, this
hole has a larger diameter than the equiv-
alent diameter of the other hole. If the oth-
er film expands, it is the reverse. By choos-
ing small intervals between the compari-
son-plates, the equivalent diameter can be
enclosed between narrow limits.

8.9. Tryckkammare för bestämning av samban-
det mellan vattenhalt w och fysikaliskt bind-
ningstryck ht i området 0 < ht < 150 m v.p. Se
1.22 och 1.23! Olika typer har byggts beroen-
de av mätområde och undersökningens in-
riktning. Serier av tryckkammare med häng-
ande vattenpelare, vacuumtryckkammare
och övertryckskammare har byggts för tryck-
områdena 0–0,15 m.v.p., 0,15–8 m.v.p. resp 8–
150 m.v.p. Dessa kammare har byggts för
stora serier av prover, inom de lägre tryck-
intervallen främst för ostörda prover, inom de
högre tryckintervallen främst för omrörda
prover.

Pressure plate apparatus and similar device
for determinations of water characteristic
curves. For large series of core samples,
various apparatus have been built for var-
ious suction (tension) ranges between 0
and 1.5 MPa, viz., sand blocks, vacuum
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apparatus and pressure plate apparatus
for the suction ranges 0–15 hPa, 15–800
hPa and 800 hPa–1.5 MPa, respectively.
These appartus have been built for large
series of samples, in the lower suction
ranges mainly for undisturbed samples, in
the higher suction ranges mainly for
disturbed samples.

8.10. Kammare för ångtrycksjämvikter (hygro-
skopicitet) i bindningsområden >150 m v.p. Se
4.8! För bestämning av de vattenhållande
egenskaperna i serier av jordprover i bind-
ningsområdet >150 m v.p. har kammare med
konstant temperatur byggts i vilka vattenång-
ans ångtryck kan hållas konstant på olika
nivåer. Sådana kammare har främst använts
inom bindningsområdet 400–3200 m v.p.

Chambers for vapour pressure equilibrations
of soil samples (determination of hygro-
scopicity) in the suction range >1.5 MPa.
Chambers with constant temperatures
have been built in which large series of soil
samples can be equilibrated with air with
various known vapour pressures. These
vapour pressures are obtained using solu-
tions of various kinds, such as sulphuric
acid of specified concentrations.

8.11. Tryckkammare för bestämning av vatten-
hållande och vattenledande egenskaper i ett
omrört jordprov. En tryckkammare med ytan
100 cm2 och höjden 20 mm har en finporig
porös bottenplatta och ett tak med inlagda
grovporigare porösa plattor och kan fyllas
med lös jord. Rör ansluts till utrymmena
under respektive över dessa plattor och ge-
nom dessa kan trycket regleras och vatten
ledas ut respektive in. Därigenom kan vatten-
hållande och vattenledande egenskaper i
omrörd jord studeras.

Pressure chamber for determinations of
water retention and conductivity in disturbed
soil samples. A pressure chamber with an
area of 100 cm2 has a porous ceramic bot-
tom plate with fine pores and a top plate

with coarser pores. It can be filled by dis-
turbed soil samples. Under the bottom
plate and over the top plate, tubes are con-
nected to apply pressure and to let water in
or out and to measure the water flow.

8.12. Tensiometer för mätning och demonstra-
tion av bindningstryck i jord.

8.13. Utrustning för bestämning (a)  av  mat-
jordens djup- och porositetsförändringar samt
(b)  av volymförhållandena i matjordens olika
lager. Se 1.12 och 1.16! I (a) installeras fixplåtar
strax under plogbottnen. Markytans höjdläge
över fixplåtarna mäts på ett stort antal punk-
ter och markytans medelhöjd över plogbott-
nen (= matjordsdjupet) beräknas. Genom
förnyade mätningar studeras djupförändring-
arna med tiden. I (b) slås en plåtram (ofta
med dimensionen 0,707 x 0,707 m = 0,5 m2)
ner till önskat djup, varefter markytans höjd-
läge relativt ramens överkant mäts, ett första
marklager tas ut och vägs och vattenhalts-
prov tas, den nya ytans höjdläge mäts upp,
nästa marklager tas ut osv. Därigenom kan
volymförhållandena i godtyckliga marklager
bestämmas.

Equipment to determine temporal variations
in depth and porosity of the plough layer (Cf.
1.12 and 1.16). A method has been devel-
oped to measure temporal variations in
depth of the plough layer. The equipment
mainly used was constructed for measure-
ments in a plot with a size of 2 x 2 m, but
other sizes may be chosen. Before meas-
urements, reference plates are installed at
each corner of the plot just below plough-
ing depth. Using two horizontally adjusted
side rulers and a moveable transverse
ruler, the height of the soil surface relative
to the reference plates is measured at
many points evenly distributed over the
plot. The measurements are repeated peri-
odically throughout the year or over peri-
ods of several years. This makes it possible
to accurately determine temporal changes
in mean depth of the plough layer. If the
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quantity of solid material in the plough lay-
er within the plot is determined on one oc-
casion it is also possible to calculate the
temporal changes in mean porosity or bulk
density. The equipment was originally built
for height measurements by hand, but now
it could be modernized, for instance by
using laser technology.
    Equipment for frame sampling to deter-
mine volumetric relations in the plough
layer. A frame sampling method has been
developed to determine volumetric rela-
tions in the plough layer as a whole or in in-
dividual sub-layers. Most frequently a steel
frame with a size of 0.707 x 0.707 m = 0.5  m2

has been used. The frame has sharpened
edges and is hammered down through the
layer of interest. Using the upper edge of
the frame as a reference plane, the height
of the soil surface within the frame is meas-
ured at many points, and the mean height
is calculated. The first layer to be deter-
mined is removed from the frame without
disturbing the layer underneath. The re-
moved material is weighed and samples
are taken for determination of the content
of water and sometimes of other constitu-
ents as well. Then the height of the new
boundary surface is measured, the next
layer is removed and weighed, and the
samples are taken. This is repeated until
the full sampling depth is reached. The
depths of the individual sub-layers may be
chosen arbitrarily, but usually any existing
abrupt discontinuities such as harrowing
depth or ploughing depth should be used
as boundary surfaces. Apart from determi-
nation of the volumetric relations, this
method is suitable for determinations of
total content of any constituent in a soil
such as organic carbon or plant nutrients,
since depths, quantities of soil and concen-
trations of the constituents can be deter-
mined in exactly the same layers.

8.14. Tjäldjupsmätare och termometerrör för
mätning av marktemperatur. Se 1.15! Denna
mätutrustning har kommit till användning för
studier av tjäle och marktemperatur i fält.

Utrustningen omfattar tjäldjupmätare, termo-
meterrör för marktemperaturmätning, snö-
djupsstickor, utrustning för bestämning av
tjällyftning och grundvattenståndsrör. Tjäl-
djupmätaren är en modifierad Gandahlmäta-
re med ett foderrör som sätts ner i marken
och ett i detta nedsänkt smalare mätrör, som
kan dras upp kortvarigt för avläsning. Mät-
röret består av plexiglas med en inspänd
gummislang. Mellan plexiglasröret och slang-
en finns en svag lösning av metylenblått, som
avfärgas vid frysning. Termometerrör för
temperaturmätningar ner till 6 m djup görs på
liknande sätt, med kvicksilvertermometrar
installerade i plexiglasröret på så sätt att tem-
peraturen inte ändras efter rörets uppdrag-
ning under den tid en avläsning tar.

Equipment for determinations of frost depth,
snow cover and temperature in soils (Cf.
1.15). The frost depth gauge is a modifica-
tion of a gauge originally developed by R.
Gandahl (1957). A protective outer plastic
tube (inner diameter 16 mm) is installed in
the soil to the maximum freezing depth
and continues to a height above the soil
surface equivalent to the maximum depth
of the snow cover. Its upper end is protect-
ed from snow or rain. In the protective
tube, a measuring tube is inserted. This
consists of a plexiglass tube (outer diame-
ter 15 mm) in which an air-filled narrow
rubber tube is stretched to form a narrow
slit between the plexiglass tube and the
rubber tube. This slit is filled with a weak
solution of methylene blue. When this solu-
tion freezes it becomes discoloured and
when it thaws it again becomes blue. Freez-
ing and thawing depths can be observed
by periodically lifting up the measuring
tube for a short moment and observing the
limit between clear ice and blue solution. A
frost depth gauge is usually supplemented
by a couple of sticks for measuring the
depth of the snow cover placed at a short
distances from the gauge. Temperature
gauges of a suitable type are usually also
installed at a series of depths in a similar
tube.

Korta beskrivningar av mät-, demonstrations- och …
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8.15. Lysimeteranläggning, kleinlysimeter.
Lådor av stålplåt med ytan 60 x 30 cm och
djupet 23 cm är försedda med porösa botten-
plattor som var och en kan sättas under visst
undertryck genom att anslutas till ett vatten-
förråd i en Mariottes flaska. Därigenom kan
en konstant grundvattenyta vidmakthållas
och vattenavdunstningen bestämmas genom
vägning av lådorna. En anläggning med 20
sådana lysimetrar användes i ett examens-
arbete av S.-O. Sigesgård 1959 för bestämning
av den dagliga avdunstningen från sand- resp.
mojord med luckert (harvat) resp. packat
(oharvat) ytskikt.

Small lysimeters. Steel boxes (60 x 30 cm, 23
cm deep) were equipped with bases of
porous ceramic plates connected to water
supplies with adjustable groundwater lev-
el. The boxes were filled with various soils
with various treatments. The evaporation
of water could be determined by daily
weighing of the boxes. A series of 20 boxes
was used to study water evaporation from
coarse and fine sandy soils with loose and
compacted surface layers.

8.16. Minipedosfär med definierad matjords-
och alvfunktion; biologisk integrator. Avsikten
med denna apparatur var att på ett definierat
och enhetligt sätt kunna karakterisera de av
klimatet bestämda tillväxtbetingelserna för
ett växttäcke i vegetativ fas på en plats, för att
därigenom kunna bestämma det potentiella
tillväxttaket på platsen. För detta ändamål
konstruerades en typ av odlingskärl som skul-
le ge konstanta och så optimala tillväxtbeting-
elser som möjligt för ett väldefinierat och slu-
tet växtbestånd i vegetativt utvecklingsstadi-
um. En ”alv” bestående av en sandplatta ut-
gjorde botten och denna anslöts till ett
vattenförråd med konstant grundvattenyta.
Vattenförbrukningen i förrådet kunde mätas
kontinuerligt. På sandplattan placerades en
”matjord” i ett odlingskärl med nätbotten.
Matjorden bestod av en sand-mulljordsbland-
ning med sådan porstorleksfördelning, att en

god vatten-luftbalans kunde kontinuerligt vid-
makthållas igenom hela lagret. I denna jord
såddes gräs som fick växa tills ett slutet
bestånd erhållits. Därefter kunde tillväxten
mätas genom ofta återkommande klippning-
ar och uppsamling, torkning och vägning av
det avklippta gräset. Klippningen gjordes på
en och samma höjd genom att kärlet placera-
des på ett särskilt klippbord. Om utveckling-
en i ett odlingskärl var sådan att man kunde
misstänka lägre tillväxt än den maximala, så
kunde man efter klippning byta till ett senare
iordningsställt kärl.

Mini-pedosphere with well-defined topsoil
and subsoil function – biological integrator.
The objective of this equipment was to
characterize in a defined way the growth
conditions (the potential biomass produc-
tion) for a plant stand in a vegetative phase
as determined by the climate at a site. A
growth station was constructed in such a
way that constant and near-optimal growth
conditions for a well-defined plant stand in
a vegetative phase was obtained. The “sub-
soil” is a porous ceramic sand plate con-
nected to a water supply in such a way that
a constant ground water level can be main-
tained. The consumption of water from the
supply can be continuously measured. A
growth container with a net base is filled
with “topsoil” and is placed on top of and
in direct contact with the sand plate. The
topsoil is a mixture of sand and peat with
such a pore size distribution that a suitable
air-water balance will always be main-
tained. A short grass sward is established
in the container. When the leaf area is suf-
ficient the production of new above-
ground biomass is determined by frequent
cuttings, followed by drying and weighing
of the harvested grass. The cuttings are
made at a standardized height by a special-
ly designed cutting equipment. The growth
container should be replaced by a new one
as soon as there is a tendency to sub-opti-
mal growth.

I. Håkansson & W. Johansson
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8.17. Evaporimeter. Se 1.18 och Fig. 8! Eva-
porimetern är gjord av transparent, färglöst
plexiglas. Den består av en ventilerad och
nederbördsskyddad fuktkammare med en
inre diameter av 69 mm. Avdunstningen mäts
med en mikrometer. Därför kan de aktuella av-
dunstningsbetingelserna ofta avläsas redan
efter några minuter men mätaren kan också
användas för att karakterisera avdunstnings-
betingelserna under långa perioder. Mätaren
kan placeras på önskad höjd över markytan
eller vegetationen eller, tack vare sina små
dimensioner, även inuti ett växtbestånd. Den
kan med fördel också användas i undervis-
ningen, när man redogör för olika faktorer,
som påverkar avdunstningen.

Evaporimeter (Cf. 1.18 and Fig. 8). A new
and simple evaporimeter is described. It is
made of transparent, colourless plexiglass
and consists of a ventilated humidity cham-
ber filled to some depth with water and
protected from rainfall. Its inner diameter
is 69 mm and the amount of water evapo-
rated is measured by a micrometer. It can
be placed at any height above the soil sur-
face or the plant canopy or in any other
position where it is desirable to measure
the evaporative conditions, e.g., within a
crop canopy. Since readings can often be
made after only a few minutes, a couple of
evaporimeters of this kind are useful for
demonstrations of the influence of various
factors on the evaporative conditions by
placing them for instance in sunshine or
shadow, or with and without wind protec-
tion.

9. Apparatur främst avsedd
för demonstration av
fysikaliska egenskaper och
processer i marken

Equipment mainly intended
for demonstrations of
physical properties and
processes in soils

9.1. Ställ för demonstration av Stokes lag, Atter-
bergs kornklasser och mikroaggregerad lera;
kornstorlekens, viskositetens och aggregering-
ens betydelse. Med denna utrustning kan man
åskådliggöra kornstorleksanalysens grund-
läggande principer och demonstrera hur
sedimentationen påverkas av olika faktorer,
såsom kornstorlek, viskositet, salthalt och
utflockning. En serie slutna ca 50 cm långa
plexiglasrör är fastsatta i ett parallellt arran-
gemang i en ram. I varje rör innesluts en
mindre kvantitet jordmaterial ur en viss korn-
storleksfraktion och rören fylls sedan med
vatten. De finare fraktionerna kan vara anting-
en i dispergerad eller i odispergerad (mikro-
aggregerad) form. Vattnet i rören kan dessut-
om genom någon tillsats ha getts förändrad
viskositet. Genom att upprepade gånger vända
på ramen och skaka den kraftigt fördelas jord-
materialet i rören jämnt i vattnet. Ställer man
sedan rören i vertikalt läge kommer jordpar-
tiklarna att börja sjunka mot bottnen, varvid
klart vatten bildas upptill. Detta går olika fort
för de olika fraktionerna och aggregerings-
formerna samt vid olika viskositet i vätskan.

Frame with transparent tubes to demonstrate
Stoke´s law, and effects of particle size, micro
aggregation and viscosity on sedimentation
rate. A set of 50 cm long plexiglass tubes
are held in a parallel arrangement in a
frame. The tubes are filled with water and
a small amount of soil. Various (narrow)
particle size fractions from sand to clay
can be used. Fine fractions can be either in
dispersed or undispersed (micro-aggregat-
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ed) form and the viscosity of the water can
be varied by addition of some agent. By
turning the tube set upside down several
times while shaking it intensively, the soil
material is uniformly distributed in the
water. Then the tubes are placed in a verti-
cal position to demonstrate the sedimenta-
tion rate of the soil particles.

9.2. Enhetselement vid kubisk lagring (löspack-
ning) och vid tetraedrisk lagring (tätpackning)
av likstora sfärer samt enhetselementet för
porerna vid kubisk lagring av likstora sfärer.
Vid lagring av likstora sfärer kan i princip ett
obegränsat antal lagringsformer uppkomma,
om man tar hänsyn till olika uppkommande
”störningsområden” (Fig. 14). Två lagrings-
former framträder som särskilt viktiga eller
intressanta: den kubiska och den tetraedriska
(romboedriska). Den enklaste realiserbara
lagringen är den kubiska men denna är ytterst
instabil och ger en hög porositet, 47,6 pro-
cent. Stabil är däremot den tetraedriska, som
ger mycket låg porositet, 26,0 procent. Dessa
former demonstreras genom att innesluta lik-
stora klot i plexiglasbehållare av därtill anpas-
sad form. Detta ger en god utgångspunkt för
diskussioner rörande kornstorlek, porositet,
lagring, packning, struktur, osv. De grund-
läggande enhetselementens enkelhet ställer
dem mot, men preciserar också frågor om jor-
darnas textur och struktur, de aktuella korni-
ga systemens invecklade porsystem. I arran-
gemanget illustreras också hur en enhetssfär
kan förvandlas till motsvarande enhetspor,
det viktigaste enhetselementet, vid kubisk
lagring av likstora sfärer. Enhetssfären har
genom tre plana snitt (ett horisontellt och två
vertikala) delats i åtta likstora delar, s.k.
oktandrar. Delarna placeras i en plexiglaskub
med samma sidlängd som sfärens diameter.
Delarna kan då läggas så att sfären synes hel.
De kan också läggas i oordning eller så att
enhetsporen vid kubisk lagring framträder
genom att oktandrarna lagras i hörnen av
plexiglaskuben.

Basic volume element for cubic and tetra-
hedric packing of spheric particles of equal
size. Spherical particles of equal size can
be packed in an infinitesimal number of
ways (Fig. 14). Two forms are particularly
interesting, cubic packing, being a very
loose and unstable packing, and tetra-
hedric packing, being the closest possible.
The former has a porosity of 47.6% and the
latter 26%. These forms are demonstrated
by enclosing equally sized spheres (balls)
in plexiglass containers of appropriate
form. This can be a starting point for dis-
cussions of porosity, structure, compac-
tion, etc. With this equipment, the form of
the pores for cubic packing of equally sized
spheres can also be illustrated. One of the
spheres is cut into eight equally sized piec-
es by three planes in perpendicular direc-
tions. The pieces are placed in a plexiglass
cube with a side length equal to the dia-
meter of the sphere. They can either be
placed in their original mutual position
forming a sphere in the middle of the cube
or with one piece in each corner of the
cube. They can also be placed in disorder
inside the cube.

9.3. Artificiellt uppbyggda elementära struktur-
former i jord. På en skiva har sandpartiklar
limmats fast som enskilda korn, som från var-
andra fria aggregat av inbördes hoplimmade
korn och som en massiv och hopcementerad
massa. Dessutom har ett finkornigt material
(mjäla eller ler) limmats fast i enkelkornstruk-
tur, som en massiv cementerad massa och en
ursprungligen massiv massa som brutits sön-
der i kantiga aggregat (fragmentstruktur). I
det senare fallet har en porös keramisk plat-
ta använts som utgångsmaterial. Detta ar-
rangemang kan bilda en utgångspunkt för en
åskådlig diskussion om olika strukturformer
i jorden.

Equipment to demonstrate various kinds of
structure in soils. Sand particles in single
grain structure, stabilized clay aggregates
of various forms, massive clods, etc. were



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:13, 2004

63

Korta beskrivningar av mät-, demonstrations- och …

fastened to a plate as a basis for discus-
sions of the effects of various factors on
soil structure.

9.4. Ställ med plexiglasrör för demonstration av
mulljordarnas (torvens) stora porositet. Sam-
ma vikt torv har packats i rör till porosite-
terna 96, 92, 83, 50 och 45 procent (det sena-
re efter påläggning av mycket högt tryck).
Höjderna i rören var då 25, 12,5, 5,9 respek-

tive 1,8 cm. Utrustningen (Fig. 15) kan an-
vändas som utgångspunkt vid diskussion
om kornsystem och porsystem, totalvolym
(skrymvolym), materialvolym (kompakt-
volym) och porvolym och den ger möjlig-
heter att belysa torvjordarnas stora sam-
mantryckbarhet, bortodling, vattenhållning
m.m.

Equipment to demonstrate the large porosi-
ty of organic soil (peat). Equal portions by

Fig. 14.
Några möjliga lagringar av likstora sfärer.
Some possible arrangements of spheres of equal size.
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weight of peat are placed in transparent
plastic tubes and compacted to the poros-
ities 96, 92, 83, 50 and 45%. The first is the
natural porosity of the peat, the last is the
minimum porosity that could be achieved
by a very high pressure exerted by a hy-
draulic jack. The corresponding heights of
the peat columns are  25, 12.5, 5.9 and 1.8
cm, respectively. This equipment (Fig. 15)
offers a suitable starting point for discus-
sions of various properties of peat soils.

9.5. Apparat för demonstration av laminär och
turbulent strömning. Med denna apparat (Fig.
16) kan den ordnade skiktströmningen (den
laminära strömningen) och den ”oordnade”
virvelströmningen (den turbulenta ström-
ningen) mycket enkelt och åskådligt demon-
streras. Genom ett glasrör med ca 1 cm inre
diameter kan vatten ledas med olika ström-
ningshastighet. Upptill, i glasrörets centrum,

släpper man in en smal ström av färgat vat-
ten. Vid låg strömningshastighet i röret kom-
mer det färgade vattnet att hela vägen nedåt
röra sig som ett smalt band genom rörets cen-
trum, vid högre strömningshastighet virvlas
det däremot ut i hela röret. Om man vid låg
strömningshastighet intermittent släpper in
större portioner av det färgade vattnet kan
den vid laminärströmningen karakteristiska,
paraboliska hastighetsfördelningen också
åskådliggöras. Demonstrationen är synner-
ligen fängslande och kan användas som ut-
gångspunkt för många diskussioner beroende
på auditorium och målsättning. Apparaten är
lätt att handha (gäller för övrigt om all här
presenterad materiel) och kan ständigt stå
beredd att ryckas in i ett undervisningssam-
manhang. Ingen igensättning uppstår, om helt
vattenlöslig färg används.

Fig. 15.
Utrustningen i 9.4.
The equipment in 9.4.
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Apparatus for demonstration of laminar and
turbulent water flow. This apparatus (Fig.
16) makes it possible to illustrate in a sim-
ple way both laminar and turbulent flow of
water in a vertical glass tube. The velocity
of the water flow in the tube is adjustable.
It is possible to let in coloured water in the
centre of the tube. At a low flow velocity
the flow is laminar and the coloured water
forms a distinct band in the centre of the
tube all the way down. If the coloured
water is let in as short intermittent flushes
while the water flow is laminar, the para-
bolic velocity distribution in the tube can
be clearly shown. At higher flow velocity
the band of coloured water gets disrupted
and mixed with the uncoloured water.

9.6. Apparat för demonstration av Hagen-
Poiseuilles lag. Tre lika långa, vertikala kapil-
lärrör med diametern 1,0 mm, 0,5 mm och
0,25 mm har placerats sida vid sida. Från ett
vattenförråd upptill kan vatten strömma ge-
nom rören och tas ut nedtill. Tryckgradienten
genom varje rör kan varieras och mätas med

manometer. Likaså kan den genomströmma-
de vattenmängden mätas upp. Detta möjlig-
gör exempelvis jämförelser av genomström-
ningen vid samma tryckgradient eller av den
tryckgradient som erfordras för samma
genomströmning.

Apparatus for demonstration of Hagen-
Poiseuille´s law. Three vertical capillary
tubes of equal length but with different
diameters, e.g., 1.0 mm, 0.5 mm and 0.25
mm, are placed side by side. From a water
supply at the top, water can flow through
the tubes and be collected and measured
at the bottom. The pressure gradient
through each of the tubes can be varied
and measured by manometers. This makes
it possible to compare for instance the
water flow at the same gradient or the gra-
dients required to get the same flow.

9.7. Apparat för demonstration av Darcys lag.
Tre lika långa vertikala plexiglasrör fyllda
med sand av kornstorlekarna 1,0–0,5, 0,5–0,25
och 0,25–0,125 mm har placerats sida vid

Fig. 16.
Apparaten i 9.5.
The apparatus in 9.5.
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sida. Från ett vattenförråd upptill kan vatten
strömma genom sanden i rören och tas ut
nedtill. Tryckgradienten genom varje rör kan
varieras och mätas med manometer. Likaså
kan den genomströmmade vattenmängden
mätas upp. Detta möjliggör exempelvis de-
monstation av tryckgradientens och korn-
storlekens betydelse för genomströmningen

Apparatus for demonstration of Darcy´s law.
Three plexiglass tubes of equal length are
filled with sand of the fractions 1–0.5, 0.5–
0.25 and 0.25–0.125 mm and placed side by
side. From a water supply at the top water
can flow through the sand in the tubes and
be collected and measured at the bottom.
The pressure gradient through each of the
tubes can be varied and measured by
manometers. This makes it possible to
demonstrate the effects of pressure gradi-
ents and particle sizes on the water trans-
port.

9.8. Apparat för demonstration av potential-
strömning till dräneringsledningar m.m. Se Fig.
1! Två glasplattor har fästs parallellt i en tät-
slutande ram med en mindre spalt emellan.
Spalten, som är öppen uppåt, fylls med vat-
ten. Genom ett hål i den bakre plattan strax
nedom mitten tappas vatten ut med konstant
hastighet. Det urtappade vattnet ersätts
genom kontinuerlig påfyllning uppifrån, så att
en konstant vattennivå upprätthålls. Sam-
tidigt leds färgat vatten in genom smala mun-
stycken, som mynnar omedelbart under vat-
tenytan, varigenom strömningsvägarna fram
till utloppshålet tydligt framträder. Detta ger
en mycket åskådlig bild av vattenströmmar-
nas väg från markytan ner till en dränerings-
ledning under ett kraftigt regn i en mark med
jämn genomsläpplighet. Genom att leda in
vatten på andra ställen, göra flera utlopp eller
införa hinder eller strypningar för vatten-
strömmen kan andra typer av vertikala eller
horisontella vattenströmmar åskådliggöras
eller effekten av marklager med olika egen-
skaper visas.

Apparatus for demonstration of the flow
paths of water to drainage pipes, etc. (Cf. Fig.
1). Two glass plates are mounted in a par-
allel arrangement in a frame with a small
spacing. The space between the plates is
open at the top and is filled with water.
Through a hole near the centre of the rear
plate water is let out at a constant rate but
the level is kept constant by letting in water
at the top. If coloured water is then let in
through narrow tubes immediately below
the water surface, the flow paths of the
water to the hole can be clearly seen. This
illustrates for instance the flow of water
from the soil surface to a drainage pipe
during a heavy rain in a soil with uniform
hydraulic conductivity. Using other types
of water inlets or outlets or by arranging
obstructions to the water stream, other
types of streams in vertical or horizontal
directions can be illustrated.

9.9. Apparat för demonstration av vattnets
potentialrörelse till en brunn. Två cirkulära,
horisontella plattor är placerade ovanpå var-
andra med en tunn spalt emellan. I en kanal
längs hela periferin står vatten under svagt
tryck. Därifrån leds det genom spalten in till
ett utloppshål (en brunn) i den undre plattans
mitt. Med hjälp av stigrör av plexiglas genom
den övre plattan kan sänkningstratten fram
till brunnen visas.

Apparatus to demonstrate outflow to a water
sink. Two circular, horizontal plates are
placed one over the other with a narrow
space in between. Through a channel along
the entire periphery, water is let in under a
small pressure. From there it flows through
the narrow space to an outlet hole (a well)
in the centre of the lower plate. By trans-
parent ascending pipes through the upper
plate the pressure situation during the out-
flow to the well is demonstrated.

9.10. Apparat för modellstudier och demonstra-
tioner av grundvattenströmningar, värmeström-
ningar och diffusion. Se 1.21! Denna apparat
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(Fig. 17) är användbar för såväl forsknings-
ändamål som demonstration och åskådlig-
görande av ett flertal i markfysiken betydelse-
fulla processer, såsom grundvattenström-
ningar, värmeströmningar och diffusion. I den
beskrivna varianten består apparaten av en
600 mm lång fyrkantig plexiglasstav i vilken 30
uppåtriktade urborrningar gjorts på regel-
bundna avstånd. Till var och en av dessa har
två framåtriktade smalare kanaler borrats.
Till de uppåtriktade urborrningarna är stigrör
anslutna. Dessa är seriekopplade till varandra
via smala slangförbindelser mellan de framåt-
riktade kanalerna. I varje ände av apparaten
finns ett höj- och sänkbart förrådskärl med
vatten, varfrån stigrören kan fyllas till avsedd
nivå. Sänks (höjs) sedan ett av förrådskärlen,
kommer vatten att strömma ut ur (in i) det
närmaste stigröret och in i (ut ur) förrådskär-
let. Via slangförbindelsen strömmar då vatten
med en viss eftersläpning också ut ur (in i)
nästa stigrör osv. och efterhand utbreder sig
en sänkningsvåg (stigningsvåg) genom hela
apparaturen. Om färgat vatten används, är
denna lätt att iaktta. Om vattenförrådet sänks
och höjs i en cyklisk rörelse kommer vatten-
nivåerna i stigrören också att sjunka och stiga
cykliskt. Amplituden är störst i det närmaste
röret och blir allt mindre från stigrör till stig-
rör och med allt större eftersläpning. Detta
åskådliggör på ett mycket illustrativt sätt ex-
empelvis hur temperaturens års- eller dygns-
våg utbreder sig mot djupet i marken. Genom
andra typer av förändringar av vattenför-
rådens höjdlägen kan andra strömnings-
förlopp i marken åskådliggöras. Skillnader
mellan marklagren i lagringskapacitet eller
ledningsförmåga kan simuleras genom att
man väljer olika diameter på stigrören eller
olika längd eller diameter på slangförbindel-
serna.

Apparatus for modelling  and demonstra-
tions of groundwater flow, heat flow and dif-
fusion. This apparatus (Fig. 17) is useful
both for research and for demonstrations
of several important processes in the soil,

such as groundwater flow, heat flow and
diffusion. As described, the apparatus is
made of a 600 mm long plexiglass bar with
30 upwards facing holes drilled at regular
spacings. Open, vertical plexiglass pipes
are connected to these holes. Into each of
the holes two narrow channels have been
drilled from the front side. The holes are
connected to each other in series by nar-
row connecting rubber tubes between the
channels at the front side. The two end
holes in the bar are connected by rubber
tubes to water supplies that can be adjust-
ed in height. From these supplies the verti-
cal pipes can be filled by water to the lev-
el desired. If one of the water supplies is
then raised (lowered), water will flow
through the connecting tube into (out of)
the first vertical pipe, and with a certain
delay into (from) next pipe and so on. A
wave with rising (lowering) level of the
water will gradually extend through the
whole apparatus. If coloured water is used
this can be easily seen, even in a large
classroom. If the water supply is raised and
lowered in a cyclical way, the water level in
the pipes will also rise and fall but with less
amplitude and with increasing delay from
pipe to pipe. In this way for instance the
annual or diurnal temperature wave as a
function of depth can be demonstrated. By
other types of changes of the water levels
in the supplies, other types of flows in the
soils can be simulated. Differences in ca-
pacity (e.g., heat capacity) between differ-
ent soil layers can be simulated by differ-
ences in diameters of the vertical pipes
and differences in conductivity by differ-
ences in length or diameter of the connect-
ing tubes.

9.11. Apparat för demonstration av strömnings-
tryck, kvicksand, kapillära spänningar m.m.
Med denna apparat kan en rad grundläggan-
de markfysikaliska fenomen, processer och
förlopp åskådliggöras, exempelvis kapillär-
spänningens betydelse för sandens hållfast-
het. Apparaten består av en öppen behållare
med vattenmättad fin sand, som medelst en
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slang är förbunden med ett vattenkärl. Den
kapillära spänningen i sanden kan regleras
genom att vattenkärlet höjs och sänks. I san-
den sticks en stav med en liten flagga ner. Om
den fria vattenytan ställs in tillräckligt lågt
förblir staven med flaggan stående, men om
vattenytan höjs, så minskar kapillärspänning-
en i sanden och staven börjar falla. Om den
fria vattenytan återigen sänks så låses staven
i sitt läge. På liknande sätt kan man demon-
strera strömningstryckets betydelse (t.ex.
mekanismen för kvicksand) och få stången att
växelvis låsas eller bringas att falla, om man
har en fri vattenyta ovanpå sanden i sand-
behållaren och då sänker resp. höjer vatten-
kärlet, så att vattnets strömningsriktning
genom sanden växelvis blir nedåtriktad resp.
uppåtriktad.

Apparatus for demonstrations of capillary
tension, quicksand, etc. This apparatus can
be used to demonstrate various effects of
capillary tension on the strength of a sand
bed. It consists of a container with sand
connected by a rubber tube to a vessel
with water. A rod with a flag can be pushed
down in the sand. The rod can stand up-
right in the sand if the free water surface in
the vessel is a certain distance lower than
the sand surface, but if the free water sur-
face is raised it starts falling. The falling
halts if the water surface is again lowered.
A similar demonstration can be made if a
free water surface is first generated over
the sand and the vessel with water is then
alternately raised and lowered to alternate-
ly achieve upward and downward water
movement through the sand.

Fig. 17.
Bild av apparaten i 9.10 under en simulering av temperaturvariationerna med djupet i marken liknande den
vars resultat visas i Fig. 13.
View of the apparatus in 9.10 during a simulation of the temperature variations at various depths in the soil
similar to that described in Fig. 13.
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9.12. Utrustning för demonstration av några
grundläggande volymrelationer i jord. Se 7.22!
Med en mycket enkel utrustning – två mät-
glas, en tratt, ett litet förråd av färgat vatten
och lite grus – kan man demonstrera några
volymrelationer i ett kornigt material, liksom
kvantiteter av dränerbart och icke dränerbart
vatten samt de kapillära krafternas förmåga
att hålla samman kornen.

Equipment to demonstrate some basic volu-
metric relations in soils. By very simple
equipment it is possible to demonstrate
several volumetric relations in soils and
the capillary forces between the soil parti-
cles. Some gravel, a supply of coloured
water, a funnel and two graduated glasses,
one of them with a small hole at the bottom
that can be closed by a rubber stopper, is
required. For instance 100 ml of gravel can
be placed in the graduated glass with the
hole (when this is closed by the stopper)
and 100 ml coloured water in the other
glass. Then water is poured over from the
water filled glass into the gravel filled one,
until the water just covers the gravel. Then
the porosity of the gravel can be easily
seen. If the rubber stopper is now removed
while the hole is held so that the water that
drains out drips back into the glass with
water, the quantity of drainage water can
be demonstrated. When drainage is com-
pleted no gravel will run out of its glass if
this is turned upside down, since it is held
in place by capillary forces. By choosing
gravel with other particle sizes or other
heights of the gravel in the glass, it is pos-
sible to demonstrate the effects of various
factors, e.g. the effects of ground water lev-
el and particle size on quantities of draina-
ble water.

9.13. Utrustning för direkt demonstration av
den kapillära spänningen eller tensionen, den
kapillära vidhäftningen. Denna enkla utrust-
ning består av två planslipade plattor av
lämpligt material (Fig. 18). Om plattorna utan
någon tillsats av vatten trycks mot varandra,
dvs. om de plana ytorna är torra, kan man i

bästa fall få dem att följas åt en kort bit, om
man försiktigt lyfter i den övre. Som regel
faller de dock snart isär. Om en droppe vatten
strykes ut på en av ytorna och plattorna se-
dan hårt pressas samman, visar det sig, att
plattorna starkt häftar vid varandra. Det går
ej att med enbart handkraft bryta dem isär.
Däremot skjuvas de lätt isär, dvs. kapillär-
spänningen ger ej upphov till någon tangen-
tialspänning i spaltplanet. I figuren har plat-
torna något skjuvats isär för att vidhäftnings-
kraften tydligare skulle kunna demonstreras.
Denna utrustning kan användas som utgångs-
punkt för grundläggande diskussioner av
kapillärkraften, dess förutsättningar och verk-
ningar.

Equipment for demonstrations of the capil-
lary tension between particle surfaces. Two
plane polished plates of suitable material
are used (Fig. 18). If they are dry and one of
them is placed on top of the other there is
no force holding them together. They can
easily be pulled apart even if they have
been strongly pressed together. If one of
the plates is moistened by a drop of water
before they are pressed together it is im-
possible to pull them apart by hand, since
the capillary tension acts over the whole
surface. However, they can easily be sepa-
rated by moving them sideways relative to
each other, since no shear stress acts be-
tween them.

9.14. Enkel anordning för demonstration av
vattenhaltsfördelningens vid dräneringsjämvikt
beroende av grundvattenytans djup (fritt och
bundet vatten). Se 7.21! Ett parallellepipediskt
block av hoplimmad sand (Fig. 19) är rörligt
upphängt kring en horisontell axel. Blocket
kan betraktas som en mycket enkel, homogen
jordprofil. Under blocket placeras en plåtlåda
med vatten. Blocket, modellprofilen, läggs i
lådan och vattenmättas. Genom att sedan låta
blocket inta olika lägen kan man visa, hur
mängden fritt vatten beror av profilhöjden
(-djupet) eller av den övre ytans avstånd till
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grundvattenytan. Efter uppnådd dränerings-
jämvikt med blocket i vertikalt läge kan en
bestämd vattenkvantitet tillföras i övre ytan
och sjunkvattenvågen observeras. Likaså kan
den med höjden över nedre ytan, grund-
vattenytan, växande kapillärspänningen en-
kelt demonstreras osv.

Simple equipment for demonstration of
water retention as a function of the height
over the ground water level and related func-
tions. This is a simple but very useful piece
of equipment. A porous ceramic sand
block with coarse pores (Fig. 19) is used as
a model of a soil profile. The dimensions of
the block should be chosen depending on
its pore sizes. When using a block of coarse
sand, suitable dimensions are 50 cm x 15
cm x 2.5 cm. The block can be suspended
by an axle through its centre. A trough
filled with water is placed under the block.
The block is first water saturated by laying

it flat in the trough. If the block is lifted up
from the water but still held in its flat orien-
tation (height from bottom to top 2.5 cm),
no water drains out, provided the dimen-
sions of the block were suitably chosen
with regard to the pore sizes. When it is
turned so that the height from bottom to
top is 15 cm, a small amount of water drops
off. When it is turned upright (height from
bottom to top 50 cm) a large quantity of
water drains out and drops off. After some
time an equilibrium is reached and the
water retention curve is indicated by the
colour of the sand. If some drops of water
are then sprayed onto the surface of the
block near its top they will quickly be
sucked in, and after a while the same quan-
tity of water will drop off from the bottom.
If the drops are applied near the bottom,
they will just flow downwards on the sur-
face of the block before they drop off.

Fig. 18.
Utrustning för demonstrationen i 9.13. I detta fall används två planslipade marmorplattor av storleken 8 x 8
cm.
The equipment for the demonstration in 9.13. In this case two polished marble plates with a size of 8 x 8 cm
are used.
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9.15. Apparat för demonstration av bestäm-
ningsmetoder för sambandet mellan vattenav-
förande tryck ht och vattenhalt w för 0 < ht < 800
cm v.p. Apparaten består av en porös platta
lufttätt ansluten till en undertryckskammare,
som kan ges ett undertryck upp till 200 cm
v.p. med hjälp av en slangförbindelse till ett
överfall eller ett undertryck upp till 800 cm
v.p. medelst vacuum. I det senare fallet be-
hövs en finporigare platta än i det förra fallet.
Vattenmättas plattan och sedan utsätts för
successivt ökande tension kan man bl.a. visa
att vatten som sprutas på skivan sugs in med
successivt ökande hastighet.

9.16. Anordning för demonstration och analys
av dubbelkrökta ytor. Anordningen beskrivs i

4.13. Bottnen på en plastflaska har skurits
bort och en öppning med rektangulärt bas-
plan har tagits upp i flaskans sida. Flaskans
hals har försetts med en gummipropp med
ett genomgående rör, vilket förlängts med en
slang för in- eller utblåsning av luft. Doppas
flaskan i en såplösning får man en såpfilm ut-
spänd över öppningarna. Genom att blåsa in
eller suga ut luft kan man reglera luftvolymen
och trycket i det slutna rum, som bildas av
flaskans väggar och såpfilmerna. Därigenom
kan man åskådligt demonstrera vissa former
av och egenskaper hos dubbelkrökta ytor.

Equipment for demonstration and analysis of
curved surfaces. This equipment is de-
scribed in 4.13. The bottom of a plastic bot-
tle is cut off, and in the side of the bottle a
rectangular hole is cut out. In the bottle-
neck a rubber stopper is applied and
through this a tube is inserted by which air
can be blown in or sucked out. By dipping
the bottle in a soap solution soap films are
generated over the openings. By gently
blowing in or sucking out air, it is now pos-
sible to change the volume and pressure of
the air in the closed room formed by the
walls of the bottle and the soap films. This
makes it possible to demonstrate some
forms and properties of curved surfaces of
fluids.

9.17. Enkel anordning för demonstration av
kapillär hävertverkan och vattnets strömning i
omättad jord. En porös och tillräckligt finporig
keramikskiva är utskuren i U-form. Om den
vänds upp och ner och den ena skänkeln
sticks ned ett stycke i ett öppet förrådskärl
med vatten medan den andra hänger fritt i
luften, kommer vatten att efter hand sugas
upp till U-kröken och därefter ner i den fria
skänkeln. Efter en stund kommer vatten att
droppa av från den fria skänkelns ände, efter-
som denna befinner sig lägre än vattenytan i
förrådskärlet.

Equipment to demonstrate capillary siphon
effects and water flow in unsaturated soil.

Fig. 19.
Den enkla men mycket användbara utrustningen i
9.14.
The simple but very useful equipment in 9.14.
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From a porous ceramic plate with fine
pores, a U-shaped device is prepared. If the
U is turned upside down and one of its
ends is submerged in a container with wa-
ter while the other end is hanging freely in
the air, water will be drawn up by capillar-
ity past the U-bend into the free end of the
plate. After a while water will start dripping
from the free end, since this is situated low-
er than the free water surface in the con-
tainer.

9.18. Apparat för demonstration av vissa ele-
mentära förlopp vid infiltration. En fyrkantig
porös keramisk skiva (ca 35 cm x 35 cm) är
monterad i vertikalt läge i ett stativ. På ski-
vans framsida är ett rutnät med centimeter-
stora rutor markerat. Ovanför skivan finns en
vattenflaska från vilken vatten kan ledas i en
smal slang till mittpunkten av skivans över-
kant. Där kan vatten långsamt tillsättas till
den från början torra skivan. Vattnet infiltre-
rar då i skivan både vertikalt och åt sidorna
och en skarp front mellan den fuktiga och den
torra delen av skivan bildas. Vattenfrontens
successiva utbredning i skivan kan iakttas
eller registreras genom att vid upprepade till-
fällen ritas av på en transparent film.

Equipment for demonstration of infiltration
from a point source. A porous ceramic plate
(about 35 cm x 35 cm) in placed in a verti-
cal position. A grid (about 1 cm x 1 cm) is
marked on the surface of the plate. From a
water container above the plate a small
stream of water can be led through a nar-
row tube to the midpoint of the upper edge
of the plate. If the plate is initially dry, the
water starts infiltrating both downwards
and sideways when the water application
starts. A sharp front between the wet and
the dry part of the plate is usually obtained
and its progressive movement can be di-
rectly observed, and it can be recorded by
drawing its position on a transparent sheet
at suitable time intervals.

9.19. Utrustning för demonstration av drivkraf-
terna för transpirationsströmmen i växterna
(aktiv och passiv vattenupptagning). Med den-
na utrustning (Fig. 20) kan de aktiva och pas-
siva transpirationsströmmarna demonstre-
ras. Den aktiva transpirationsströmmen
demonstreras med hjälp av en högeffektiv
osmotisk cell (högt osmotiskt tryck och för-
hållandevis genomsläpplig semipermeabel
membran) som är försedd med ett från bör-
jan tomt smalt stigrör. När cellen sänks ner i
vatten sugs vatten genom membranen in i
cellen. Vätskan i cellen trycks upp i stigröret.
I den använda demonstrationsutrustningen
är stigröret drygt 3 m högt och efter ca 30
min. har vätskan nått upp till stigrörets övre
ände, där det börjar droppa ut och kan upp-
samlas i ett kärl.

Den passiva transpirationsströmmen de-
monstreras med hjälp av en cell (ett artifi-
ciellt blad) gjord av två finporiga, porösa
keramiska plattor. Cellen vattenfylls, varvid
de keramiska plattorna blir fuktiga, och an-
sluts med en smal slang till ett lågt placerat
vattenförråd. Vatten börjar då avdunsta från
plattornas yta med en hastighet, som be-
stäms av torkvädersbetingelserna och som
kan mätas genom kontinuerlig uppmätning av
den vattenmängd, som tas från vattenför-
rådet. Avdunstningen fortsätter även om cel-
len lyfts upp högt (den använda utrustningen
tillåter ca 3 m upplyftning). Cellen kan utsät-
tas för luftströmmen från en värmefläkt, vari-
genom man kan åskådliggöra olika faktorers
(temperaturens, vindens) inverkan på tork-
vädret och på växternas vattenbehov.

Equipment to demonstrate the driving forces
of the transpiration stream in the plants
(active and passive water uptake). With this
equipment (Fig. 20) both the active and the
passive transpiration streams can be dem-
onstrated.

The active stream is demonstrated us-
ing an efficient osmotic cell with a mechan-
ically strong wall and a relatively permea-
ble membrane. The cell is filled with a solu-
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Fig. 20.
Illustration av den utrustning som används i 9.19.
Illustration of the equipment used in 9.19.
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tion of high osmotic pressure and it has a
transparent narrow ascending pipe that is
originally empty. When the cell is sub-
merged in pure water, water is drawn into
the cell, causing fluid to rise in the ascend-
ing pipe. The equipment used has a 3 m
high ascending pipe and after 30 min. the
fluid reaches the top of the pipe where it
starts dropping off and can be collected.

The passive stream is demonstrated
using a cell (an artificial leaf) made of two
fine-porous ceramic plates connected to a
water supply at the floor by a long and nar-

row tube. When the cell is filled by water,
the plates become moistened and water
starts evaporating. The evaporation rate
depends on the conditions in the sur-
rounding air and it can be determined by
measuring the quantity of water taken from
the supply. The equipment used makes it
possible to raise the cell to a height of 3 m
above the water level in the supply and by
using a fan, a heated or unheated stream of
air can be blown onto the cell to demon-
strate the effects of temperature and wind
on the evaporation.
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Schematiska bilder och principdiagram
Schematic pictures and diagrams

For his academic teaching and other lec-
turing Sigvard Andersson produced a great
number of pedagogic figures and diagrams
of great illustrative value. Many of these
are included in his publications, but not all
of them. Some figures of this kind are repro-
duced in various places in the present pub-
lication. When relevant, references are
made to the papers in which they were
published. More figures are included in the
collections of printed papers and other
material by Sigvard Andersson, assembled
for instance at the library of SLU (cf. Intro-
duction).

För sin undervisnings- och föredragsverksam-
het producerade Sigvard Andersson ett stort
antal illustrativa principbilder, diagram o.d.
Många av dessa kom även att ingå i hans
publikationer, dock inte alla. En del bilder och
diagram har tagits in som illustrationer på
olika ställen i föreliggande skrift. I den mån de
finns i någon av publikationerna har hänvis-
ning gjorts till denna. Ytterligare bilder har
medtagits i de tre samlingar av skrifter m.m.,
som placerats på SLU:s bibliotek m.fl. ställen
(se förordet).
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Fig. 21.
Principdiagram över några vattenhaltskurvor som funktion av initialtillstånd I, infiltrerad vattenmängd q,
perkolationstid t, och djup z för sex initialtillstånd från helt torr till helt vattenmättad jord; w = f(I, q, t, z).
(S. Andersson & W. Johansson, 1957.)
Schematic diagrams showing the water content in a soil after application of water as a function of initial
conditions I, quantity of infiltrated water q, time of percolation t and depth z for six initial conditions from
completely dry to completely water filled soil; w = f(I, q, t, z). (S. Andersson & W. Johansson, 1957.)
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Fig. 22.
En betydande del av Sigvard Anderssons arbete rörde olika faktorers inverkan på markens struktur. Här
visas ett exempel på hur tjälningen påverkar strukturen i matjorden på en lera. En ca 20 cm hög koka
spettades loss från en frusen plogtilta och visas här i fruset tillstånd. De mörka ränderna är klara isränder.
Dessa ligger tätt i den för frost mest exponerade tiltkammen (upptill i bilden) och betydligt glesare nära
plogbottnen (nedtill i bilden). Den vänstra bilden visar kokan utifrån och den högra ett planskuret snitt
genom kokan. Den av tjälen bildade aggregatstrukturen brukar kvarstå efter upptiningen på våren. (Bilder
framställda av S. Andersson, I. Håkansson och P. Wiklert.)
Sigvard Andersson and his coworkers made several studies of the influence of various factors on the
structure of soils. These photos illustrate the influence of freezing. A 20 cm high clod was removed from a
frozen furrow slice in a ploughed clay soil and is shown here while still frozen. The dark streaks consist of
clear ice. At the top of the slice the ice streaks are thin with narrow spacing, at the base they are thicker
with larger spacing. The left photo shows the clod from the outside, the right photo shows a planar section
cut through the clod. The aggregate structure formed at freezing usually remains after thawing. (Specimen
and photo by S. Andersson, I. Håkansson & P. Wiklert.)
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