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Förord. 

Då Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, af hvilken de 3 första årgångarna buro titeln Allmänna 
Svenska Utsädesföreningens Tidskrift, nu utkommit med 25 årgångar, 1891-1915, 
representerande ett sammanlagdt sidantal af c:a 6,300 sidor med omkring 300 illustrationer, så 
är det naturligtvis förenadt med vissa svårigheter att finna sig tillrätta i densamma. På grund 
häraf synes rätta tidpunkten nu vara inne att utgifva ett generalregister öfver de nu utkomna 25 
årgångarna, och vill jag nu här i korthet redogöra för detta registers planläggning. 

Kap. I omfattar en sakförteckning, i hvilken uppsatserna äro ordnade efter innehåll i större 
hufvudgrupper, af hvilka jag exempelvis kan nämna Fröodling, Hvete, Maskiner, Rotfrukter, 
Rödklöfver, Sveriges Utsädesförening, Utställningar o. s. v. Det skulle naturligtvis hafva varit 
fördelaktigt om man på detta register äfven hade kunnat fördela det mången gång rätt olikartade 
innehållet i en och samma uppsats; så har emellertid på grund af utrymmesskäl endast i enstaka 
fall kunnat ske. I sakregistret äro ej medtagna kortare bokanmälningar o. d. 

I kap. II äro alla uppsatser, referat, notiser o. d. ordnade i bokstafsföljd efter författare eller, då 
dylik ej angifvits, efter hufvudord i titeln. För hvarje författare äro uppsatserna upptagna i 
kronologisk följd, dock så att under en följd af år fortgående årsredoggörelser sammanförts för 
hvarje författare efter öfvriga uppsatser. I kap. III äro på samma sätt uppförda de 
sammanfattningar på tyska eller engelska språken, som förekomma al ett fåtal uppsatser. 

I kap. IV äro alla afbildningar jämte några kartor ordnade efter samma grunder som i 
sakförteckningen. 

Som ett bihang till detta generalregister lämnas en möjligast fullständig förteckning öfver alla 
skrifter, som utgifvits af Sveriges Utsädesförening från dess bildande, 1886, intill utgången af år 
1915 och hvilka ej finnas upptagna i Sveriges utsädesförenings tidskrift och vill jag särskildt 
påpeka att för de under åren 1886—1889 utgifna årsberättelserna, hvilka ju utgöra föregångare 
till tidskriften, har utarbetats en särskild innehållsförteckning (se sid. 31). 

Det är ju klart, att i ett register af detta slag en del inkonsekvenser ej kunna undvikas och att i 
sakförteckningen ytterligare ett och annat borde halva upptagits, men jag hyser den 
förhoppningen att detsamma det oaktadt skall kunna fylla sin uppgift. 

Svalöf i dec. 1915. 

 


