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Föredrag vid Kungl. Skogs- och ,Lantbruksakademiens sammankomst den 9 december 1982

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och
Nordis ka museet har en stor gemensam uppgift
att förvalta: det agrarhistoriska arvet åt kommande släkten. Nuet blir i morgon historia och
förändringen av landets modernäringar pågår
ständigt och i allt snabbare takt. Jag vill med
detta redan inledningsvis ha slagit fast att agrarhistoria - lika Litet som all annan samhällshistoria - inte får i.nskränka sig till vården och
bevarandet av minnena av del som varit. Dokumentation och insamlande av material och uppgifter, föremål och data om nuetä förändringar
måste även vara en uppgift för det återuppståndna- lantbruksmuseum på 1980-talet. som
s kall ersätta Akademjeos Lantbruks- och Fiskerimuseum i Frescati, där det fungerade me llan
åren 1904--64.
Nordiska museet är centralmuseum för
svensk kulturhistoria från tiden efter 1500 till
vår egen tid - en institution som skall vara samhäUets ständiga minne oc.h veta att utifrån sitt
samlade material en gång ge kommande generationer svar på frågor om livsvillkor och levnad's •
förhållanden i det förgångna. För en sådan i.nstitution måste dokumenterandet av nuet för framtiden bli av särskilt stor betydelse.
Nordiska museet har i samverkan med landets
övriga kulturhistoriska museer tagit ett djärvt
grepp för lösandel av »problemet samtidsdokumentation.». Målet är art' genom samverkan och
samordning försöka dokumentera och insamla
föremål och fakta om allt det som är representativt och typiskt just nu och i o lika delar av
landet. Inom det för oss här aktuella ämnesområdet innebär detta kort sagt: sedan ett år tillbaka fungerar en särskild grupp av frivilligt samverkande museer såsom dokumentatörer av
lantbruks-, skogs- och fiskenäringarnas situation
i dagens samhälle. De engagerade museernas
antal är tretton. Vart och ett har åtagit sig att i
tur och ordning genomföra en större dokumenta9-838023

tion av någon del av dessa näringsfång inom sitt
lä n. Det innebär att bördan inle bl.ir alltför tung.
Endast var trettonde k behöver ett museum i
gruppen avsätta pengar och personal tiU uppgiften. Centralmuseet som samordnare kan känna
trygghet - mera än någonsin förr - i det faktum
att fältundersökningar varje år pågår nigons tans
i Sverige inom detta speciella sakområde.
År efter år byggs det upp ett kunnande om liv
och verksamhet inom lantbruks-, skogs- och fiskenäringaraa. För museerna är det de i näringarna verksamma m~aiskomas livsvillkor, levnaäsförhållanden och arbetsmiljö som är målet
för dokumentationen, men självklart _päverkas
miljö ocb levnadsvillkor av jo rdbrukspolitiska
beslut, tekniska och maskinella förhållanden
och förlidlingsarbetet av djur och växter.
Jag har inledningsvis dröjt vid denna samtidsdokumenterande uppgift därför att den är så
betydelsefull. Det .l antbruks kullureUa arvet har
dessutom en mycket viktig uppgift au fyUa,
nämtigen att förklara. en grundläggande del av
vår egen identitet som individer och nation. Förändringen från självhushållets dagar fram till det
välstånd vi upplevt - och nu ser krympa - har
sin rot i Lantbrukssyerigc. Etr stycke jord i
självhushållets dagar födde en bondfamilj. När
samma jord senare lyckades mätta två, fem och
s måningom JO familjer, s.å är det berättelsen om
Fattigsveriges väg till Välfärdsstat. Det är berättelsen om organisatoriska förändringar såsom
laga skifte, om mas kin- och redskapstekniska
förbättringar, om förädlingsa.rbete inom animalie- och vegetabiJieormådct och om en allt längre
driven specialisering. Alll iillsamrnans taget utgör förutsättningen för industrialism o·ch urbanisering.
Sveriges utveckling från ren landsbygdsnation
till i.ndustri- och välfärdsstat är kort, mycket
kort. Därför är för oss nu levande svenskar
landsbygdens livsvillkor ofta rena självklacheSkogs- o. La111br.-akad. Tido·kr. 112 ( 1983)
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ter. Men självklarheterna är inte varaktigare än
den enskilde individens livslängd. Det faktum
att vi ti ll så nyligen varit en lands bygdsnacion,
att livet vid torvan är en grundläggande del av
vår nations identitet, är inte för all framtid självklarheter. Det gäl.ler att vara rädd om och vars amt vårda det. Unga generationer växer upp
och söker sina rölter för att finna samband och
förankring bakåt. Det är dags att lyfta fram de
tystlåtna, odramatiska modernäringarna och
göra dem ocb deras betydelse förståelig för unga
s läkten.
Här vill jag peka på den mycket stora och
väsentliga undervisaruppgift som såväl Akademien som Nordiska museet har att bemästra.
Den måste också genomsyra den presentation
som lantbruksmuseet skall erbjuda besökarna.
Med det tredimensionelJa föremålet kan just det
som historiskt skett förklaras och göras fattbart.
Akademien och Nordiska museet har omätliga
tiUgångar av illustrationsmaterial i den s amling
som numera finns bevarad i museets magasinsbygi,>nad på Julita. Del är en av Europas största
agrarhis toriska samlingar - frågan är om det
överhuvud taget finns någon som är mer rikhaltig.
Akademien hade redan från s in början 18 11
till Uppgih att varn. centralt organ för lanthushålJningens utveckling. Två år efter bildandet
inrättades Akademiens Centralverkstad med
uppgift att tillverka nya redskap. Genom internationella kontakter fick Akademien förslag,
ideer och exempel som man viJle omsätta i praktiken och förmedla ut till de i snabb takt bildade
hushållningssällskapen och till allmogen. Resultatet av denna utvecklings- och innovationsverksamhet blev förutom skrifter och artiklar
också en mängd föremål, redskap och maskiner:
grunden till en museisamling. Men det var ingalunda fråga om a ntikviteter. Det· var nyheter till
lanthushållningens upphjälpande.
Men även de mest moderna ting blir s nabbt
nog historiska dokument. Akademien övertog
1826 Kungl. Modellkammarens modellsamling
och år 1849 även Patriotiska Sällskapets, dessutom hade man den förs ta presidenten A. N.
Edelcrantz' samling. Detta innebar att en aktningsvärd gru nd lades tiU e n agrarhistorisk föremfilssamling. Akademien - ständigt på.jakt efter
nyheter över hela världen - tillförde hela tiden
Skogs- o. Lantbr.-akad. Tidskr. 122 (1983)

samlingen nytt material, s ede rmera gjorde även
enskilda givare det. Snart blev dock de stora
lantbruksutställningarnt1 den viktigaste förmeraren av den. Föremål från den sjuda n(le utvecklingen vid 1800-calets mitl är därför särskilt
rikt företrädda.
Strax efter seklets mitt dyker läraren, pedagogen och samlaren Artur Hazelius upp. Han finne.r et1 helt kulturarv på väg ut pa sopbacken på
grund av de o lika. starka förändringar som bröt
igenom i svenskt samhällsliv, det vill säga i
landsbygdens liv och Lraditionsmönster. Artur
Razelius var en av de fä som insåg vad som hölJ
på att hända. Han tog till sin livsuppgift att från
glömska och förgängelse rädda undan det som
av hans egen samtid betraktades som uråldrigt.
omodernt, det som man vände ryggen åt. Det
var hos landsbygdens folk han samlade. Det var
där förändringens vindar blåste starkast. N äringsfriheten var ett faktum, Laga skiftets uppbrytning av byarna pågick runt om i landet,
ståndsriksdagen var upplöst, folkskolcstadgan
införd - för att bara nämna några exempel. Hazelius samlade del gamla , t raditionsbundna, det
hemmati.llverkade, just det som utvecklingen, de
nya redskapen och maskinerna höll på att ta död
på - och där Akademien och hushåUningssällskapen varit en pådrivande och initierande kraft.
Det är sålunda på ett alldeles ovanligt spännande sätt som Akademiens och Nordiska museets samlingar kompletterar varandra och kan
s kildra den agrarhistoriska utvecklingen i Sverige ända sedan 1700-talets mitt och fram till vårt
sekels början, I dessa samlingar kan vi verkligen
uppleva klyftan mellan ambition och verklighet,
mellan innovatö ren och den traditionsbundne
la ntmannen.
År 1970 förenades dessa båda samlingar till en
genom att Akademien s om donation överlämnade sin del till Nordiska museet, efter det alt
Lantbruks- och Fiskerimuseet i Frescati från år
1904 måst utrymmas för det nya universitetet.
Det var i själva verket s lutet på en trettioårig
utrednings- och diskussionsperiod, u.nder vilken
Akademien letat efter bättre lokal och i samverkan med Nordiska museet skissat på en förnyelse av utstäUningsinnehå!Jel. Museet i Frescati
var i s tort behov av förnyelse. När univers itetet
och därmed staten övertog mark oc.h byggnader
i Frescati hade planerna för Jantbruksmuseet
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Fig. I. Centralmagasinet på Juli ta. Här förvaras bl. a.
de stora lanrbrukshistoriska samlingarna. Det nya

lantbruksomseet kommer att uppföras i an&lutning till
den bortre delen. Foto Nordiska museet 1982.

ännu ej klarnat, men tapken på en flyttning till
Julita hade allt oftare diskuterats. Nu blev situationen akut ocJ, behovet att skaffa magasinsutrymme den primiira uppgiften, viktigare än att
bygga ett nytt musewn. Delta blev incitamentet
till Nordiska museets utbyggnadsplan för ett
stort cencralmagasin på Julila. Efter a lla de
många bekymmer och bedrövelser som följt
Akademi.ens samlingar under 196O-talel blev
detta till sist en klok och förnuftig handlin,gslinje: att först skapa lagringsutrymme och sedan
planera vidare för ett åternppståndet museum.
Därigenom har Nordiska museet blivit det första
i landet som byggt magasjnslokaler innan själva
utstäUningsutr,y mmena uppfärts.
Det befintliga centralmagasinet på Julita (fig.
I) består av en tvåvånig lagerbyggnad uppförd i
betong och tegel, utvändigt klädd med faluröd
träpanel för all ansluta till de stora ekonomibyggnadernas tradition. De I LSOO kvm är fördelade på 20 enhetliga celler. De lant:brukshistoriska samlingarna inryms i fem sådana celler i
bottenvåoi:ngen, vilket betyder att de tilldelats
en yta pä nästan 3 000 kvm . l övriga delar av
magasinel förvarar museet a ndra lyper av föremä.lssamlingar såsom möbler, textilier osv. In-

dustrins moderna lagringsteknik och varuhantering har fått vara förebild för magasineringen
av föremålen. De förvara s på Europapallssystem, i lagerbackar eller compactushyllor, hanteras med eltmckar och andra moderna lyft- ,och
transportanordningar.
Centralmagasinet. är
brand- och stöldsäkert och försett med automatiserad klimatstyrniog.
Själva föremä.len och mängden av data kring
och om de m utgör museernas själva raison
d 'etre. Genom tillkomsten av centralmagainset
på Julita bar denna grundsats kommit till konkret uttryck. Kontrasten mot förr är koJossal.
Utrymmen, s0m ratades av andra, var förr det
som erbjöds museerna att förvara sitt kulturhistoriska material uti. Sådana utrymmen gick det
nästan inte att låta någon forskare komma in i frånsett det faktum att föremål och personal tog
skada. På Julita är det svårt att få en besökare
all' inse att ban inte kommit in i det nya Jantbr.uksmuseet, då ban går utmed raderna av prydligt. ordnade maskiner och redskap (fig. 2). Men
det är inte något museum_ utan bara ett lager
eller ännu hellre ett föremålsarkiv, ur vilket man
skall ta fram föremål för visnll)g eller studium.
Det egentliga lantbruksmuseets program är
Skogs• o. Lantbr.-akud, Tid.,kr. /22 .(1983)
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Fig. 2. På en yta av nästan 3 000 kvm i centralmagasinet ar de lantbrukshistoriska samlingarna lagrade.
Föremålsgrupperna är klart och översiktligt uppord.-

nade Lill nytta för både museets personal och forskare .
Foto Nordiska museet .1982.

klart sedan flera år. Det ingår i den utbyggnadsetapp som närmast skall föUa på Julita. Ärendet
Ugger på regeringens bord sedan ett och ett halvt
år tillbaka med begäran om projekteringstilJstånd. Etappen omfattar förutom själva museet
lokaler för en mycket viktig funktion : den tekniska verksamheten för vård och konservering,
behandlings- och bearbetningsrum och -tjänstelokaler. För forskning och populärvetenskaplig
undervisning kommer det alt finnas visningsrum, studie- och grupprum med riklig teknisk
utrustning. Här kommer utbildning och undervisning av lärare, studieledare och studenter att
äga rum.
Utbildningen kan ske i traditionell föreläsningsform, men det kommer nog att bli undantag; snarare blir det stuilier i grupp med videoprogram, publicerbara grupparbelen eller färdiga studiepaket som resultat. Verksamheten
avses ske i direkt samverkan med folkbildningsförbundet och därmed komma en bredare all-

mänhet till del genom kursverksamhet runt om i
landet.. Men vi planerar också för de-n dag då
lantbrukshisloria skall återfinnas som ämne på
lantbruksuniversitetets schema, något som både
bör och måste komma.

Skogs-o . Lantb.r.-akad. Tidskr. 122 (1983)

Det nya lantbruksmuseets innehåll
Det egenlliga lantbruksmuseet beräknas omfatta
2 500 kvm i en byggnad som på o_Jika ställen skall
ge utblickar mot det l.evande odlingslandskapel
utanför. Entren når man genom Hästhagens välhävdade hagmark med järnålderns bygravfäH
som ett historiens första grundackord för besökaren (fig. 3), Den permanenta utställningen i
museet skall skildra det svenska lantbrukets utveckling och betydelse f'rån äldsta tid till våra
dagar, visa hur bonden tagit ti.11 vara de förutsättningar som naturen erbjuder, förmågan all
skapa och utveckla tjänliga produktionsredskap
och förbättra boskapsskötsel och växtodling.
1 skilda delar av Sverige är naturförutsättning-
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Fig. 3. Entren ti ll det blivande lantbraksmuseet kommer att ligga intill det bygravfält från sen järnålder som
ligger i hagmarken ovanför centraJmagasinet. l .för-

grunden gravfältet. där bakom magasinet med dess
ventilations- och klimatanläggning placerad på taket.
Foto Nordis ka museet 1982.

arna olika, viJket har medfört kulturella olikheter. Genom a tt i varje tidsperiod skildra en
särskild del av lande1 visas dessa ekologiska
skillnader. Speciellt viktig blir denna aspekt i
marginalekonomier såsom skärgårdsbondens
och den norrländske kronotorparens . De redskap bönderna utvecklade var väl anpassade för
sina ändamål. Detta visas genom att den funktionella aspekten tas fram. Alla de viktigaste
arbetsmomenten i lantbrukets årsrytm skall vara
med i utställningen för att ge en så fullständig
bild som möjligt. En grundtanke i utställningen
är att arbetet och produktionsmedlen utgör basen för den övriga kulturen. Det ligger i sakens
natur att den sociala aspekten på lantbrukets
utveckling måste få sin särskilda belysning. För
a tt rätt kunna beskriva detta måste man ta hänsyn till den sociala skiktningen och samhällets

o rganisation . Äveo för de rent tekniska föränd ringm11a har den sociala aspekten betyde lse.
Med detta vi.Il j ag ha understrukit de fyra
grund läggande aspekterna som utstäl!J1ingen
skall bära fra m, nämligen den his torisk/kronologiska, den ekologiska, den funktionella och den
sociala.
När l;lesökareo anträder sin vandring i tid och
rum genom det blivande lantbroksmuseet möts
hän av en introduktion om naturvariationer ,
växttids längder. nederbördsförhåJ landen och
viktiga kulturgränser som utbildat s i vårt land
från norr ti ll söder, öster till väster. Detta presenteras med olika media: bildspel , videoprogram och texter.
Förhistorien j i·ån stenålder fram ri/I1000-ra.ter
får av förklarliga skäl en översiktlig beskrivning,
men viktjga förhållanden måste där lyftas fram .
Skogs- o. Lantl>r.-akad. Tldskr. 122 /198})
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Tiden omkring år 1200 exemplifieras med en
gotländsk bondgård. Mall ser en ladugård. en
skvallkvarn och en fåtahcrde i bakgrunden. Vårbruket är i g/\ng och åkern bearbetas med spadar. 1000-1 200 är ett avgörande skede i vår lantbrukshistoria. Plogen börjar då tränga ut åtdret i
Skåne och Västergötland. Den järnskodda spaden slog igenom. Skvaltcn avlöste handkvarnen.
Tack vare den tekniska utvecklingen skedde stora nyodlingar. Träldomen böi:jade försvinna,
□
kyrkoorganisationen växte sig stark, adel
träder in på arenan.
1300-raler belyses med cistercienserklostret
Saba i Sörmland. Åkerbruket gick in i en allvarlig ekonomisk kris med sjunkande produktion
och nedläggning av åkrar. Cistercienserorden
var och är specielll inriktad på lantbruk, skogsbruk och lTädgårdsskölsel. Denna orden hade
varit med om det stora uppsvinget ute i Europa,
men klostret Saba i Julita fick nu uppleva den
ekonomiska krisen från 1300-talets milt och ett
hundratal år framåt.
Nästa scen skildrar 1500-talets början i södra
Uppland. Nu möter en ny framstegsperiod i
J,ancbrukets historia. Utvecklingen av den I.älta
högplogen, som troligen nu ägde rum. gjorde att
plogen kunde spridas till de norra delarna av
Sverige. Harven med järnpinnar och vältcn
nämns för första gången. I Uppland började man
skära säden med lie . Nedlagda åk.rar ätcruppodlades. Levnadsstandarden höjdes och statsmakten stärktes. Upplands slättland blev i huvudsak
spannmålsodlande och försåg den växande storstaden med brödsäd. I inventarier från kungsgårdar. i domböcker och hushållsböcker skymtar uppgifter om vardagsliv och redskap. Detta
skede illustreras med en scen som visar höstärjning i lövängslandskap med betande kreatur,
en dikesgrävande man och en mjölkande kvinna
framför gärdesgårdar och en sammangyttrad
byklunga.
1600-talet. Utckö i Västergötland. Adelns
egendomar nådde nu sin största utbredning.
Storgods !:i.de rnångenst.ädes om driften till boskapsskötsel i stor skala. Men på det jordbrukstekniska omtådet stod utvecklingen relativt stilla. Västergötland var ett boskapsrikt landskap.
Oxar drevs upp till Bergslagen för att bli kött
och korv och läderrep i gruv- och bergshantering. Läckö slotts ägare satsade på boskapsskötSkogs- o. lrml/;,r.-11knd. Tid.<kr. 122 (/983)

se!. ÅJ...Tarna producerade havre lill foder i ett
extensivt bruk utan direkt gödsling.
1600-talet måste också få beräua en a nnan del
av historien - den om de finska småbrukarnas
svedjebruk i skogsområdena i mellersta Sverige
ocb södra Norrland. Invandringen under slutet
av 1500-talet och böi:jan av 1600-talet var betydande. Finn bygdens lantbrukskuHur, särskilt
-stark i. norra Värmland under 300 år, ger en bild
av det finska jordbrukets ställning omkiing 1600.
Mycket material från Mangskogs socken som
kan belysa svedjebrukets förlopp och rytm finns
samlat.
Nästa sceneri visar 1770-talet i Leksands socken. Här får fä,b odväsendet. som dominerade
den materiella kultu ren i norra Sverige, sin belysning, men även skördearbete t i byarna. U nder detta å rhundrade infördes en rad nyheter
som förebådi!-de den agrara revolutionen: den
svängd_a vändsl:<ivan, lindbrukct som föregångare till växelbruket, tröskvagnar, tläktvannor
osv. Dalarna och Norrland ledde den tekniska
utvecklingen. medan Mälardalen och Skåne med
adelns storgods snarast släpade efter.
[800-lalets första hälft visualiseras med
scener från Ske.grie socken i Skåne. Det stora
genombrottet för engelska och amerikanska plogar, klösharvar, mullskopor rn. m. åtföljdes av
stenröjningar och utdikningar i stor skala. Potatisodling, vallodling, kreatursavel, snabb befolkningst.illväxt och ännu snabbare nyodlingsverksamhet är byggstenar i den agrara revolutionen
som i s in tur bildar förutsättn ingen för den industriella. I Skåne var omvandlingen starkast. När
den obegränsade dagsverksskyldigheten avskaffades på godsen försvann också den stora bju.Lplogen, enskiftet infördes och Skåne blev snabbt
ledande landskap på det jordbrukstekniska området - och Sveriges kornbod.
Den mångsysslande skärgårdsbonden med sitt
Ciskcjordbruk på 1890-talel utgör nästa scen.
Museet har ett fylligt material från Långvi.ksskär
i Stockholms södra ytterskärgård, som får berätta om boskapsskötscl och för hand brukade
smååkrar.
Sekelskiftets storgods med stat.system exemplifieras med Julita i statsystemets klassiska landskap Sörmland. Skörd och tröskning hade blivit
flaskhalsar i produktionen sedan jordbruksutveckJingen satt fru1 och var ett faktum. Ett st-a-
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tionärl tröskverk med Iokomobil och arbetslag
åskådliggör skedet. men det berättas ocks1l om
statsystem och lantarbetarrörelsens framväxt.
industrialism, folktillväxt. emigration, egnahemsrörelse, skogs- och kronotorp - i de begreppen ryms väldiga förändringar i svenskt
samhällsliv. Depressionen kring 1920 förde fattiga industriarbetare från Mellansverige till norrländska myrar och skogslandskap. Vilhelmina
socken i Västerbotten får bilda utgångspunkt för
skildringen av de jordlösas slit på myrmarker
och kolonal och om en statlig lokaliserings-,
skogs- och jordbrukspolitik som har en berättigad plats i den historiska exposen .
1940-ralets bild tecknas med hjälp av Altsjö
by i Småland. Mekaniseringen hade tilltagit.
Även småbruken började använda traktorer och
självbindare. Mjöl.kmaskiner underlättade uct
tunga ladugårdsarbetet. RLF växte sjg starkt
under 30-taJet. Bönderna fick ett riksavtal med
stat.en. Arbetstidsåtgången i det gamla självhushållet jämfört med den i nya maskinella jordbruket är fakta som får belysa vikten av förändringarna.
FöUande decennium innebar en allt kraftigare
omstrukturering av de,t svenska lantbruket.
/960-talets jordbrukspolitik satte s ina spår. Specialiseringen d.r evs alle längre. Växtförädling och
avclsarbete ledde till ett allt starkare beroende
av kraftfoder och kemisk gödsling. Familjejordbrukets stora dominans i svenskt jordbruk ger
fog för atl som sista sceneri i utställningen presentera några småbruk i Oviken i Jämtland vid
mitren nv 70-talet. Här berättas om KR-bonden
mo:d mjölkproduktion som huvudnäring. Rationell hantering, slrulltorka:r, mekanisk utgödsling
och branschorganisationernas förädlingsindustri
far blida konkreta åskådningsobjekt.
Efter denna vandring i tid och mm kan den
intresserade söka sig till en verklig skattkammare, även mätt med internationella mått. Det
är modellsamlingen med ett tusental modeller i
trä och met,LII, alltifrån Kungl. Modellkammarens och Patriotiska Sällskapets modeller från
1700-talet till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens egna från 1800-talets början och mitt.
Här kan den teknikhisto1iskt roade verkligen
frossa i detaljer.
Till lantbruksmuseet kommer också att höra
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en sal för tillfälliga utställningar på 200 kvm. Här
kan spccialternata och dagsaktuella, även debattinriktade, utställningar presenteras och därmed
göra lantbruksmuseel till ett skyltfönster för vad
som är i tiden.
Det kanske ändå mest verkningsfulla är att
lantbruksmuseet kommer att ligga i en levande
jordbruksbygd. i ett sörmländskt odlingslandskap. Där kan man läsa landskapet som en bok
och se dess av mänskJig påverkan åstadkomna
förändring från järnålder fram till dagens högmekaniserade lantbrnk. Själv.a landskapet är en
miniatyr av Sormland. Sjöar, strandängar och
åkerslät.t med kraftiga lerjordar övergår i ett
småkuperat. landskap och hagmark och val.lodling. Det fa,;nnas i s in tur av skogskanter med
småjordbruk och torp som övergår i storskog
och höjdryggar. Julitagodset rymmer i sig utomordentliga förutsättningar att kunna belysa skillnaden mellan gammalt och nytt, att göra dagens
förhållanden förståel iga för den enskilde besökaren och förklara de historiska förutsättningarna och bakgrunde n.
Redan de faktiska förhållandena i.nnebär storartade förutsättningar. Godset, som genom e n
generös donator kom i museets ägo 1944, består
av 2400 har, varav 400 ha r åker och vaU, 2000
har skog. Huvudgårdens jordbruk är utarrenderat och drivs på ett föredömligt sätt med
rnjölkproduktion som huvudinriktning. Besättninge n av SRB, journalförd sedan l870-talet,
uppgår till 400-450 djur, varav 179 i mjölkproduktion. Vallar och hagmarker behövs för driften, ungdjursflockama rör sig i markerna.
Skogsbruket ocb viltvården drivs av museet i
egen regi. Godsets byggnadsbestånd uppgår till
250 hus, som i sig utgör en raritet idag när snart
a lla överloppshus är eller blir bortröjda på andra
lantgårdar. Godset kan på ett fascinerande sätt
berätta OJ!1 sekelskiftets lokalsamhälle, storgodsets självhusbåll i alla dess olika detaljer: om
spannmfilsodling, mjö lk-, smör- och ostproduktion i gårdsmejeriet och svinuppfödning på vassla och matavfall. om malning av mjöl och gröpe
på väderkvarnen, tegeltillverkning i tegellada
och bräoougn , kalkbränning på markgödning,
ladugårdsmä.lning ocb husbyggnad, sågverk, tobaksodling och torklador, om köksträdgård.a r,
orangeri och fruktträdgårdar, om statare, småarrendatorer, dagsverkstorpare och fiskearrendaSkog.,- o . Lan1/,r.-t1kad. 17d$kr. 122 (19{t3)
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Fig. 4. Djupanboda småarrendegärd. Det vitrappade

bostadshuset är inrett så som arrendatorn borde ha
haft det år 1930. Det panelade huset utgör bostad för
dem som lever och arbetar på gården under sommaren, då besökare tas emot och får be1,e gården. Det är

torer oc4 ,om adelsfamiljens patriarkaliska omsorg om godsets undersåtar bl. a. i form av skolhus och fatligbus - och Lill sist om godsherrens
ståndsmässiga tillvaro i Stora lu1set. Alltifrån
1600-talet kan gårdsarkivet år för år berätta om
utgifter, inkomster. dagsverksskyldigheter och
arrenden.
I detta hen·gårdslandskap kan besökaren röra
sig tämligen fritl, redan det en tillgång som inte
minst utlänningar blir högeligen förvånade över.
Utmed markerade vägslingor eller längs fägator i
hagmarkerna kan de!] enskilde besökaren eller
grupperna vandra eller åka. Det söm pågår. odlas eller produceras i mark. skog eller byggnader
beskrivs och förklaras. Här är det fråga om den
moderna verksamheten. men på något ställe har
museet valt att även presentera ett stycke musea l verksamhet. Man kan exempelvis besöka en
småarrendegård i kanten av det stora åkerbruksSk<,9sc o. l,w,tbr.-akad. Tidskr. /22 (1983)

inte fråga om regelrätta visningar utan man samtalar.
berättar och förklarar. På gården odlas vanligen
svarthavre. lin och grö'n saker. Här plöjs trädgårdslandet. Foto Nordiska museet 1981.

området. Stfillet heter Djupanboda (fig. 4) och
har en gårdsbebygg~Lsc som sträcker sig □ ed till
tidigt 1700-tal. Allt är i0rdningstä.llt och bebott
av en sommarfamilj som skall odla och leva på
1930-talsvis. Stugan .är möblerad och iordningställd för året 19]0 så exakl som det gått. I fähus
0ch påjordlotter möter man då tida förhållanden.
Ur gårdsarkivet går det att i detalj redovisa levnadsförhållanden ocb situation för Djupanbodagårdeos inbyggare.
Sådana här mycket realistiska åskådningsobjekt har en uppskattad marknad bl. a. i USA. De
kallas Liviog historicaJ farms och är ett slags
friluftsmuseer som vill beskriva, levandegöra
och förklara JantbruksmiJjön på olika platser i
staterna fram till vårt sekels bqrjan. Oftast handlar det.där om rekonstruerade miljöer. medan vi
på Ju lita har möjlighet atl in situ och med arkivaliska fakta och levnadsuppteckningar ge en rea-
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listisk och mycket suggestiv bild av en småarrendator för 50 år sedan. För många medelålders
besökare väcker detta starka minnen till liv - för
de unga blir allt det som mor- och farföräldrar
berättat om här åskådligt.
Även på andra sätt ges besökaren möjlighet
att studera historiskt material. Jag åsyftar här
<len s. k. Julitaåkern, som sköts i nära samarbete
med lantbruksnä mnden i länet. Här kan besökaren få studera gamla svenska lantsorter odlade sida vid sida med moderna. Det är olika
sädesslag, balj- och rotväxter. Här visas inte
bara växtförädlingens resultat utan också gödslingens och ogräsbekämpningeos effekter. Med
hjälp av sakkunniga ciceroner får besökaren iostrnktiva inblickar i en viktig del i lantbrukets
utvecklingshistoria.
Som jag tidigare fra mhållit är museernas primära uppgift att samla, vårda och bevara men
också att förmedla sitt kunnande. Det är därför
logiskt att Nordiska museet också tagit aktiv del
i det viktiga arbete som innebär att bevara kulturväx te rnas hotade arvsmassa. Det handlar o m
att skydda ett kulturarv som i egentlig mening är
ännu me ra levande - och därmed skört - än det
som utgörs av de av människan tillverkade artefakLerna. Domesticerade och kultiverade husdjursraser ocb växtslag från äldre tid har inte
bara betydelse för det framtida förädlingsarbetct. De utgör helt enkelt e n del av vår kulturhistoria och bör om möjligt bevaras. I ett avseende
har Nordiska museet redan e ngagerat sig i denna
uppgift. Det gäller de lokala fruktsorterna i Mälarbygden . F lera av dessa äppel- och päronsorter börjar nu nästan belt försvinna. H errgå rdarnas och slottens gamla trädgårdar röjs bort
eller har redan blivit betes hagar. Den södra Mälardalen har ända sedan Gustav Vasas och Hertig Karls dagar varit ett fruktodlardi strikt. Efter
30-åriga kriget slog s ig adelsfamiljer ner i Sörmland och på många gods ägnade man sig åt bl. a .
trädgå.rdsanlägga nde och fruktodling. Slirmlands
milda klimat och ett utbrett intresse för fruktodling hos adeln - och dess trädgårdsmästare - har
gjort a tt Sörmland intar rangplatsen när del gäller antalet lokalsorter av äpple och i någon mån
päron. Alla känner ju Li1l Åkerö och Säfstaholm
som namn på allmänt odlade äppelsorter. Men
det finns ytterligare ett tjugotal sorter som bär
namn efter sörmländska slott och herrgårdar så-
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som Fiholm, Gimmersta, Fågelsta, Hörningsbolm, Kesäter, Mälsåke r, Rossvik. Äs och Ökna
osv.
I varu huskedjornas och varuhanteringcns speciaJiserade och konkurrenshårda klimat har dessa fruktsorter ingen chans att hävda sig. Yrkesodlare vill ha få och väl anpassade sorter som
uppfyller hårt ställda odlarkrav. Lmportfruklcn
konkurrerar i sin tur ut de flesta av våra fruklodlare. Svensken vet därför snart inte av annat än
alt ett äpple skall vara hårdskaligt. helt grönt
elJcr helt mörkrött. hårt att bita i - och smaka
sockervatten. De lokala sorterna har däremot
smak- och luktegenskaper som ofta är överlägsna . D e har också visat sig härdiga nog att
motstå del svenska klimatet i långa tider . De kan
i olika avseenden också vara resistenta mot
sjukdomar osv . Men de tål irHe den hårda hantering som nutida varudistributio n fordrar. För det
framtida föräd li ngsarbetet kan emellertid vissa
egenskaper som de bär på, gömda i arvsanlagen,
möjliggöra utvecklingen av nya fruktsorter, som
för v idare dessa förträffliga egenskaper.
Det är alltså ur nera synpunkter viktigt all den
genetiska variationsrikedomen inte utarmas.
För Nordiska museet utgör den kulturhistoriska
aspekten emellertid den primära.
Julitas fruktträdgård var gammal ()ch till stor
del utgången. Den behövde restaureras för alt
herrgårdsmiljön skulle behå lla ett av sina vt1rdefulla inslag. I samarbete med Nordiska Genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter satte museet 1979 igång ett räddningsarbete för att inventera och ta vara på Mälardalens må nga lokalsorter av fruktträd. Resultatet blev att ett 50-tal
äppel-, päron- och plommonsorter räddades. De
gamla sorterna har ympats på grundstammar
och i dubbla exemplar (av säkerlletsskäl) har
dessa planterats ut i JuJitaträdgården.
P å detta sätt har godsmiljön restaurerats. Nya
besökargrupper kommer att uppmä rksamma Julita - det blir ett pomologiskt Mekka . Samtidigt
påtager sig museet e n livsviktig bevarandeuppgift under Nordiska Genbank,cns hu vudmannaskap genom att hå.Ha detta kJonarkiv i stånd.
Även på husdjurssidan bar museet planer på att
medverka, om ock i blygsam skala, för att bevara de gamla svenska lantraserna.
En kulturhistorisk miljö som den på Julita
uppsöks av över 100000 människor varje somSkogs- o. L1i111/,r.-akml. Tidskr. 122 ( 1983!
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Fig. 5. Jullta gårdsmejeri. Uppfört 1884 och i d.rifl till
1929. Smörproduktionen uppgick lill I dritt.el/dag om
52 kg. Skummjölksosten var vida berömd. Man tillverkade upp till fyra ostar om ca 14 kg per dag. Mejeriet

stillldes i ordning av SMR som mejerimuseum och
återinvigdes jämnt 50 år efter det at.t det stängdes .
SMR/ARLA svarar för visningarna under sommarsäsongen. Foto Nordiska .museet 1982.

mar. Antalet växer för var:je år. Här kan allmänNordiska museet kräver av sig självt att verkheten i iatresseväckaade och konkret form stifta samheten bedrivs på ett professionelll sätt. Därbekantskap med många o lika s idor av kulturbe- för kan den inte hanteras av museet ensamt. Här
varande. För jordbruksaäringen är della inte måste andra myndigheter, institutioner och oroväsentligt. När det gäller bevarandet av den ganisationer samverka och ta sin del av ansvagenetiska varialionsrikedornen är det nödvän- ret. Sedan några år tillbaka har därför museet
digt att skapa förståel se hos a llmänheten för knutit till sig en referensgrupp med representandenna livsviktiga sak.
ter för Akademi.e n, l.antbruksuniversitetet, la nlMålet för verksamheten på Julita är sålunda bruksstyrelsen. LRF, Lantarbetareförbundet
att där skaH utvecklas ett i ordets egentliga be- och Svenska Mejeriernas Riksförening. Ju närmärkelse levande lantbruksrnuseum med ett rikt mare vi kommer förverkligandet av det levande
varierat innehåll. Men museet måste beakta att lantbruksmuseet på Juli ta desto nödvändigare. är
det som museets expertis kan bemästra är kul- det att engagemanget ökar. Det gäl.ler också
turhistorien. Daiför måste flera vetenskapers branschorganisationer, landsting och komexperter såsom agronomer , veterinärer, skogs- munen. Det måste, oavsett att statsfinanserna
folk och växd'örädlare samverka i prese nta- j ust nu sviktar, vara e n angelägenhet för lanttionen av lantbruksmuseets verksamheter inne i bruksnäringen att medverka till att det kommer
utställningen och ute i landskapet. Som exempel till stånd ett livaktigt undervisnings- och inforkan nämnas au mejerinäringen sedan några år matjonscen.trurn för att sprida kunskap om och
ansvarar för sakkunnig demonstration av gårds- förståelse för jordbruksnä,ingens historia och
mejeriet på Julita (fig. 4). som Svenska Mejerier- betydelse i dagens svenska samhälle . Sverige är
nas Riksförening bekostat io rdningställandet av. ett av de länder i Europa som för närvara nde
S ko1,1s- o . 1,ant/,r.·akad. Tidskr. 122 (1983)
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sakaar ett stort lantbrnkshisroriskt museum. Det
manar till eftertanke och haadling.

SUMMARY

0 11r af?ricultuwl heritage
First of all I like lo point o ut that the c ultu ral
heritage not is somc thing sta tic. Cha nges a nd
additioas a re constantly taking place Whic h must
be observed by both Nordiska museet and the
Academy.
Nordiska museet, which isa national museum
of ethnology, is for example coordinating a continuous docurnentation of lhc agriculturaL forestry- and fishing ind us try can-ied o ut by thirteen different museums in Sweden.
The agricultural heritage is a very important
factor when il comes to cxplaining the national
ideatity and the Swede's o wn identity. For us of
a more mature agc tbe living conditions in the
counlry-s ide very often are self-evident, but t his
knowledge does n ot last a ny longer tban the
living span of thc individual. Yourig generations
grow up and do not know about this conneclion
buL searc h t heir roots a nd identity. Seen fro m a
Europea n point of view Sweden was an agric ultu.ral country which very fast changed into an
industrial an d a welfare country. Out of this
perspective it is important to focus a nd explain
the agricultural sjgnificance for the wbo le of Llus
development.
The Academy and Nordiska museet ha vc extraordinary possibilities to portray this historical
course of events through the coUections which
s ince 1970 make an e ntirety. In addition it is one
of Europe's la rgest a nd mos l exclusive collections of agricultm-al history. It reaches as far
back as Lhe middle of the 18th century and culminates with tbe large agricultw-al expansion
<luring the middle of the 191h century, whieh in
lura laid tbe fou.ndation to industrialis m a nd tl1e
progress of lhe welfare state.
The collectio n is now at the museum's ma nor
in Söderrna nland, Julita, do nated to Lhe museum
in 1944 a nd consisting of 2 400 hectares forest
and arable land. There is also a modern dai ry
farm and a living c ultural la ndscape whicb constitutes a framework full of contrasts a nd fantasies for thc presentati.on of the history of the
Swedish agTiculture.
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The !arge collectio n is nowadays kept in mode rn storage rooms, where modern storage techniques have bcen used. The AgriculturaJ museum to be. will be located immediate to the s torage rooms and aims at describing the development from the beginning up to our own days. To
illustrate tbis. di.fferent m.ilieux and sceneries
s howing the historical, ecological, func tio nal
and social ctevelopment wjJJ be built. up.
A very important factor is that Lhe visitor can
study a nd compare the history as preseatccl with
the modern farm work outside the museum. The
visitor can walk aro und the re and study by himself thc kind of activ ities which is involvecl in
modern farming.
Final.ly I like to stress that il is an important
mutual duty for everybody within the s phe re of
agriculture that this museum can come to life
a nd be of use. ln many European countrics agricultural museums are importanl establishments
which fulfil important pedagogical tas ks. A year
a nda half ago an application to project and build
this museum was presented t.he Governme nt.
DISKUSS10N

Ag1:011om Anders Gustafsson: Det bö1jacle e n
sen kväll innanför de metertjocka gråstensväggarna i vårt kårhus . Vi var några kå rfunktionärer som satt och diskuterade vad som var
viktigt i laatbruksutbildningen.
Vi kom in pä agrarhistoria.
Vi tyckte det var viktigt med agrarhistöria !
Hur kunde det komma s ig att vi tyckte det var
viktigt med huma ni.ora?
Hur kunde det komma sig att utpräg.lade naturvetare, till råga på al.It jordbundna, fa nn det
svunna och abstrakta intressant?
En paradox?
Nej, det började nog inte den där kvälle n innanför de kal.la stenväggarna. Det böljade kanske med att vi, vår generation, växte upp i en
annorlunda brytningstid.
För är det ändå inte så att man präglas mer, är
me r mottaglig och fl exibel i sina ta nkar under s in
ko rta uppväxttid , ä n unde r hela resten av sitt
Li v?
En brytniagstid var det, som bland a nnat innehöll följande:
- e n »evi.g» högkonjunktur vacklar i grunden
Skog•· o. f.cm1l;r.-nknd. Tid.<kr. 122 (19/13)
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- tron på att naturvetenskapen/teknologin
kan förklara/lösa a lla problem börjar ifrågasättas
- rn.agsaml börjar man inse att jorden inte är
oändlig, utsläpp av föroreningar kunde beröra
även oss själva, personligen. När man Likt farfarsfar, farfar och far metat abborre i skogssjön
och sjöa plötsligt är död av försurning. då är det
l1ög tid all börja tänka - ocb handla
- så även jordbruket
- ,,rationaliseringar» gav ödebygder och därmed utarmning av kulturen
- kvicksilverbetat utsäde dödande gulsparven
oeh därmed sparvhöken - en tyst vår?
- svämutgödsling med returspolning gav
människors och grisars död , vi var några som
kom undan med näpp och nöd.
Rådgivarna, experterna , de utbildade, deras
förträfllighet ifrågasattes. De var inte alltid bildade. Detta var i sanning en märklig brytningstid. Kanske var det dessa erfarenheter som
gjorde att vi studenter reflekterade över svunna
tiders tankars värde, kulturens betydelse; där vi
satt i vårt stenhus från 1800-tal.et - ett gammalt
stall.
Agrarhistoria - en abstrakt humanistisk tanke
eller, konkret nyttigh.c1 för jordbruket och jordklotet? För mig var det sistnämnda det som var.
och är, drivkraften.
Nyttan , värdet.
Cirkeln är sluten !
Paradoxen vänd till ett axiom!
Naturvetaren, i synnerhet den jordbundne.
måste a..- nödvändighet, för helhetens skull, se
det svunna och abstrakta som en konkret nyttighet och resurs.
Ell helhetsperspektiv.
För nog hade väl mycket av sociala och biologiska tragedier pf1 jorden kunnat undvikas om
man inte blint hållit fast vid den förbärs.kande
doktrinen: »Allt nytt är bra och allt gammalt är
då.ligt.»
Drivkraften för en kurs i agrarhistoria fanns.
Kursens långsiktiga mål skulle vara all ge morgondageas forskare och jordbruksrådgivare en
mer ödmjuk inställning till kultur och gammal
kunskap, till biologiska och sociala värden , till
allt levandes rätt att få fortleva och bestå; djur.
människor. växter, aJla med samma rätt.
Berättelsen om arbetet med kursförslaget kan
göras lång och mångordig, men den kan också
Sko11,r- t/. Ln11lbr.-akad. Tidskr. 122 ( 1983.)

göras kort: in:formationsinsa.m)ing - kontakter utkast - kontakter - förslag - diskussioa - färdigt förs lag - AVSLAG. Avslag skedde av besparingsskäl. trots a.ll studentkåren föreslog
borttagande av andra kurser till förmån för
agrarhistoria.
Avslutningsvis vill jag delge er tre pos1t1va
erfarenheter från arbetet med kursen.
- Det positiva och målinriktade intresset från
Nordiska museet.
- Många lärare och forskare på SLU har någoa form av jordbrukshistoriskt intresse vid sidan av sitt vardagliga värv.
- Ett klart deklarerat stöd för och positiv inställning till kurs i agrarhistoria från en av dåvarande ledamöterna i Linjenämnden när ärendet
behandlade~, nämligen ledamoten Carlsson.
Jag vill passa på tillfället· att framföra ett senkommet mea uppriktigt tack till denne ledamot.
T ack, Mårten Carlsson. Sedan dess har Du blivit vår rektor. Jag tror och hoppas att vi har en
professur i agra rhistoria på UJtuna i god tid innan Du blir emeritus.

Summary. Agrarian history s.hould be a part of
the agronomist education at lhe Swedish University of Agriculturnl Scicnces (SLUJ. A proposal on this theme was presented by the Student' s unioa (LHS) in 1980. Many people at lhe
uaiversity supported the suggestion but the proposed course was rejected of economic considerations.
Ma.ny serious mistakes in Swedish agriculture
during the last decades possibly could have been
avoided if advisers and scientists had a more
liumble view on the social and ecological effects
of modem technology. A bumanistic course
among lbe scientific courses would be of use to
society in this se.ose. The aim of tbe education in
agrarian history would be to offer the students a
sense of when a new method or system could
have predominant advantageous or disadvanrageous etfects on agriculture and the environment.
Herr Moberg: Föredragshållaren framhöll med
all räl! att »idag imorgon är igår». Det ger mig
anledning att fråga hur N i bedömer möjligheterna med hänsyn till ekonomiska synpunkter, till
utrymmesbehov osv. att i tillräckligt signifikativ
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grad samJa. vårda och bevara dagens maskiner
som ju blir aill större.• allt mer komplicerade.
Herr C11rma11: Det vore intressant om vi som
slutresultat av den här kväJlen kunde få fram
någon lantbrukshistorisk målformulering för
akademien. Vj skall j u inte konkurrera med de
historiska institutionerna vid våra unjversitet,
men vilka insatser på det lantbrukshistoriska
området kan vi göra?
Professor Ö1jan Lindherger: Som en komp.letteri ng till vad föredragshållaren nämnde om ett
levande museum på Julita vill jag tala om att
Vitterhetsakademien har två levande agrarhistoriska museer. nämligen Stensjö by i Småland
och Borgs by på Öland. l en.ligbet med clonationsbestämmelserna sköts de enligt principen,
att jordbrukets former skall vara som de var i
rnjtten av 1800-talet med bevarande av det dåtida odlingslandskapel. Men detta är dyrt, alldeles som på Julita, även om vi inte har det speciella problemet. med stora maskiner, och ju mer
lönekoslnadema stiger, dest:o svårare kommer
det att bli att finan siera driften.
Styresman Sune Zachrisso11: Det är en omöjlighet att i originalmodeller samla på sig allt som
produceras idag av gigantiska maskiner. Vi har
exempelvis en CaterpiJJer skördetröska från
1932, en av de två första som togs i bruk i
Sverige. Den upptar åtskilliga m 3 i magasinet.
Numera måste vi försöka få skalmodeller, bilder, prcstandauppgifter och film upptagningar.
som i en framtid kan ge besked om hur dagens
maskiner fungerade. TiUväxten i de svenska museernas magasin är ett stort problem. Varje erbjudande borde egentligen besvaras med ett nej
tack. Elt donerat föremål måste nämJigen forslas
till museet, registreras, fotograferas , alla fakta
dokumenteras om fabrikat, ägare, användningstid , överhuvud taget allt som går att få fram av
uppgifter måste dokumenteras. Detta skall lagras på ADB och dublettlagras på annat sätt.
Föremålet skall sedan få en plats i ett föremålsarkiv in till evighetens morgon, under tiden noga
tillsett och vårdat så att det inte faller samman.
Sarntidsdokumentationen som jag inledningsvis
berörde i mitt föredrag innebär också en samordning mellan museerna av insamJandet. På så

145

vis kan vi förhoppningsv is samla de representativa föremålen och undvika dubbelarbete.
Jag vill slutligen kommentera pro[essor Örjan
Lind.bergers inlägg om Yitterhetsakademiens
anläggning Stensjö by. Den är en utomordenlJigt
fin miljö. Den oskiftade byn med ett 40-tal hus
ligger i ett odlingslandskap som hävdas på gammalt vis. Närmast byn små åkerlappar, hägnade
med stengärdesgårdar, fållor och öppenhet. Successivt Lätnar landskapet och övergår i mörk
storskog. Allt är föredömligt skött. Varken handelsgödse l eller kemiska bekämpningsmedel
kommer Lill användning. Årlig skötsel och fårbetning har pågått sedan akademien tog över
den oskiftade byn som donation. Men bristen på
naturgödsel gjorde sig mer och mer märkbar.
Jag besökte Stensjö för ett par år sedan och blev
minst sag1 häpen. Fåren var borta. Det stod kor i
ladugården, men storn klunsar med rumpan
halvvågs ut genom ladugårdsdörren . Vitterhetsakademien hade skaffat utländska biffkor i stället för att i denna kulturhistoriskt välansade miljö hålla en hederlig svensk lantras. Småland skon
år ju tyvärr utdöd sedan länge. Rödkullan var
vid det tillfälle då jag besökte Stensjö allvarligt
botad till sin existens. J ag tror att det då fanns
19 individer kvar i landet. Min hälsning til1
preses i Vitterhetsakademien är: Sälj biffkorna
och skaffa å.Lminstone hederliga SRB!
Herr Hjorrh: Här har talats om det lantbrukshistoriska arvet. Nu vet inte jag om i del sk.all
rymmas också skogsbruket. Men eftersom den
här akademien också sysslar med sk.ogsbrnk så
ställer man sig omedelbart den frågan, har man
på samma sätt som inom lantbrukets område
försökt att även på skogsbnikssid.an se efter vad
vi har ifråga om olika former a.v museer och
samlingar. Vi vet ju att det finn s en del här och
var och jag tror att det finns mycket i de små
hembygdsmuseerna ute i socknarna. Har man
gjort motsvarande arbete där för att försöka
samordna och se efter vad som finns och vad
som fattas och vad man eventuellt skulle kunna
plocka fram. Det är den ena sidan av saken, vi
kan kalla den den museala sidan och därmed
också den pedagogiska, upplysande sidan.
Sedan skulle jag vilja anknyta till en tidigare
talare och säga att vi har ju precis samma problem pä den skogliga sidan nä1· det gäller den
Skogs-
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historiska bakgrunden. l de t här landet. som
ändå litar till skog ocn skogs näring i sådan ofantlig o mfattning, så har vi ju ingenting som kan
kallas för sk ogshistoris k forskning. Jag brukar ta
som exempel Unge rn, där man inte har så förs kriickligt många träd efter vårt sätt at1 se, där
har man e n professur i skogshistoria, men i Sverige har vi knappas t e ns någon som bryr s ig om
au s tudera skogshistoria, annat ä n i den bemärke lsen att man studerar skogens växthistoria.
Men s kogshistorisk forskning i betydelsen t. ex.
s kogspolitiska, institutionella och a ndra saker
fin ns mig veterligen inte och någon skogshislOrisk utbildning finns inte. Jag skulle me na att där
finns något för SLU:s skogliga fakultet att tänka
på. En bättre förståelse för vårt tidigare skogsbruk underlättar en riklig kontinuitet i skötseln
av skogen, med dess långa omloppstid.

Herr Olle Johansson : Jag kanske kan passa på
all efterlysa lägel inom ett speciellt område. Vi
hörde ju bär av Sune Zachrisson att det finns
dubble ringar på vissa områden oc h luckor på
andra. Det område j ag tänker på är forskningsoch laboratorieutrastning på lantbruksområdet,
forskningsapparatur och sådant. När den la ntbruksvetenskapliga fak ul.teten firade jubileum
helt nyligen plockade rnan fram en del gamla
laboratorieutrustningar, me n jag är tveksam om
de t finns någon systematisk ordning inom det
området. Det ä r något som jag skulle vilja efterlysa oc h det iir kanske hög tid, om det inte är
gjort, att man försöker få en bevakning även
här.
Förs1e intendent J onas Berg: Jag skall försöka
svara på två av de ställda frågorna. Den ena
gäUde undervisningsmaterial från högre undervisning och vem som rar band om det. fag kan
berälla all Kulturen i Lund har förklarat att man
betraktar del som en av s ina uppgifter att dokumentera just den högre undervisningen och detta
åtagande omfattar r imligen tekniskt material vid
högskolor och liknande. Den a ndra frågan gäJJd.e
ett e ventuellt s kogs muscum. l fråga om ett såda nt bar strävandena tidvis varit mycket starka.
Silvanum i Gävle tillkom en gång som ett la ndsomfattande museum, ett Sve1iges s kogsmuseum. Men satsningen gick inte hem av o lika
skäl, och Silvanum har nu nedsjunkit till ett
SkogJ- o . Lurctbr.-ukud. Tldskr. 122 1.11183;

regiona ll museum för Gävleborgs län . Man ha r
en ganska omfanande verksamhet med många
s ko l- och gruppbesök, men man ha r inte längre
resur~e r att arbeta med hela landcL som bas.
Hyggliga s kogssamlingar finns också vid länsmuseerna i Växiö och Östersund och ett fint
friluftsmuseum är det i S iljansfors, me n det finns
fl era. På allra s is La tiden har också tillkommit ett
skogs muse um i Lyc ksele som är ganska brett i
s in upplä ggning och har e n etnolog som chef.
Milt eget museum har goda samlingar men inte
mycket utställt. l samband med avvec klingen av
fl ottningen i Dalälven kom vi at1 engagera oss,
tillsammans med Tekniska museet och Länsmuseet i Gävle och Sandvikens kommun, i ett nytills kapal museum kallat Dalälvarnas Flottningsmuseum i Gysinge. Museet finansierades med
överskottsmedel frå n avvecklingen som ställdes
till fö1fogandc av jordbruksdepartementet. Föremålen insamlades för ändamålet och tillhör
Nordiska museet. Museet i Gysinge har blivit
räu lyckat och jag rekommenderar ett besök.
Det tar bara upp ·flottningen , men gör det på en
bred nivå äV'en om exemple n kommer från D,11äJvsbäckcnct.

Herr Märten Carl,1·sor1.· Jag har själv a lltid varit
intresserad av framliden och det är därför jag
tyc ker historia är så roligt. Jag har mes t sysslat
med lantbruksekonomi och den kans ke viktigaste boken jag har läst i del sammanhanget är
Josef Nou's doktorsavhand1ing o m den doktrinhistoriska utvecklingen inom lantbru.ksekonomin. Den ger e n mycket bra belysning över hur
vetenskapen utvecklades . Vad jag själv har arbetat myckel med är hur skall man åstadkomma
förändringar. Om man försöker åstadkomma
förändringar uta n att känna människornas bakgrund. historia, värderingar osv. så är det mycke t stor risk att man miss lyckas . Det är därför
som jag tycker det ä r väldigt viktigt med kunskap i la ntbruks historia. Det som Anders Gustafsson tar upp här om mitt intresse i linjenämnden för agronomer och hortonomer när vi behand.lade dessa frågor för e tt par år sedan det
finn s definitivt fortfarande kvar. Som han också
sade så var dei inte brist på intresse frå n linjenämndens s ida som gjorde att denna kurs inte
kom till stånd. Hindren var i stället brist på
pengar. Dessutom var det frågan om hur att få
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plats i sche ma t utan a tl förlänga undervisningen. från två sådana. Vid Statens maskin provningar
Någonting måste då plockas bort, och detta sk.i- satte vi av delarna ihop en komplett maskin. Där
par alltid diskussion. Vi borde kanske försöka står den kvar, till glädje för alla besökare, efterhiua nya medel och vi får kanske, för att inte som akademiens museum avvecklades. Vore det
spräng.i ramen för utbildningarnas längd, börja kanske lämpligt att akademien nu överlämnade
med en typ av frivillig kurs eller kurs som kan- den till vård på Ju.lita.
ske ligger på kvällstid för att klara det. Jag vet
att sådana synpunkter fördes fram av studenFru Ulua Ri11gden: Jag skulle bara vilja påminna
terna vid det tillfället. Det är kanske en lä mplig om a tt inom akademiens lokaler finns materia.I
början både för jord och s kog. Kanske s kulle
för agrarhistorisk forskning, nämlige11 ca 110
man som ett långsiktigt mål ha art få fram medel
hyllmeter a.rkivhandlingar. Akademiens stora
till lantbruksakademiens professur i agrarhis- protokollserier är fullständiga från akademiens
toria vid Sveriges lantbruksunivers iLet. Jag tror
början 18 l 3 och de ger en god inblick i vilken
alltså att vi dels får bö1:ia någons ta ns, dels också
betydelse akademien hade för det svenska jordha ett långs iktigt mål. Själv tror jag att det s kulle
bruket. Akademien var den myndighet, till vilvara en lönsam investering, att ägna sig nt histoken hushå llningssällskapen sände in s ina årliga
ria och jag tror också atl vi kan lära oss väldigt berättelser från .länen ända till 1890. då l.a otmycket av historien, sä all vi inte gör om missbruksstyn:lseo övertog administrationen. Även
tag som vi anna rs skulle göra. Personligen stölandshövdingarna sände under några årtionden
der jag mycket denna tanke och har alitid gjort
in sina femårsberatlelser till akademien. Dessa
det. Även när jag var student så diskuterade vi
berätteL<;er berörde såväl skogs- och jordbruk
de här frågorna och jag tror att en del av oss
som övriga näringar. Fran lantbruksläroverken,
läste på fritid och diskuterade »Bondens i Svede första tillkom på 1830-talet, inkom verksamrige historia» och andra a rbeten. Kunde vi desshetsberättelser. Även lantbruksingenjörema,
utom lägga e n vecka av denna kurs på Julita så
som reste runt i sina distrik"t och undervisade på
kunde det bli ganska fanrastiskt.
gårdarna, skickade in regelbundna rapporter.
Handlingar röra nde akademiens ExperimentalHerr Mnberg: Ett par korta upplysningar. Det fält med jordbruksavdelning, trädgårdsskoJa,
tidigare omnämnda vidundret är utomordentligt
centralanstalt och lantbrnksmuseum ingår även i
intressant. Det är nämligen s kördetrös ka nr 2 i
arkivet. Allt detta material bör vara av stort
Sverige. En amerikansk maskin, Caterpillar,
intresse för den agrarhistoriska forskningen.
som togs in av dåva rande ägaren till M ålhammar, August Treschow, hedersledamot i de nm1
akademi . Det gläder mig atl den finns kvar och Herr uon Segebaden: He,rr Hjorth tog upp den
skogliga sidan i det här sammanhanget. Där är
jag hoppas att den vårdas väl.
Det gladde mig än mera att höra om samarbe- det s11 att på det skogsbiologiska området och på
tet mella n museerna. Låt mig erima om att ock• skogsskötselområdet gör bl. a. de långaomloppsså skördetrös ka nr I är bevarad. Den står i det tiderna som vi arbetar med i skogen att de histotrevliga museet på Alnarp. Där finns mycket riska perspektiven naturligt kommer in i både
annat intressant, bl. a. en fullkomligt unik sam- forskning och utbildning. Mycket av detta finns
ling av mjölkningsmaskiner. Jag betvivlar att det dokumenterat i jubileumsskriften, »Skogshögskolan 150 år» (1978), som hade en idehistorisk
finns n!'tgot liknande på annat håll.
Sedan skulle jag vilja nämna att akademien uppläggning. På det s kogstekniska området är
äger en historis kt intressant traktor. Vi var t'ör däremot den oerhört snabba tekniska utveckmånga år sedan angelägna att, innan det blev för lingen som ägt mm under efterlaigstidcn dåligt
sent, rädda ett exemplar av den berömda trak- dokumenterad både vad gäller föremål och de
torn, elJer motorplogen, Ava nce från år 1917, en ideer som drivit utvecklingen. På det skogspoliav de första, verkligt brukbara svenskbyggda tiska området är det rätt dåligt beställt för närvatraktorerna. Akademien satsade, på min inrå- rande. Vi har där ett generationsskifte bland
dan, några hundra kronor på inköp av resterna våra forskare , och ingen av dem är i dag - efter
Skog.~- o. La111br.-akad. Tidskr. 122 (/983)
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vad jag kunnat finna - speciellt intresserad av
den historiska sidan. Det vore därför väldigt
värdefullt om personer av t. ex. herr Hjorths
kapacitet och stora erfarenhet på del här området kunde hjälpa oss.
De tre, fyra skogsmuseer som vi har i landet
har ganska stora driftsproblem. Det finn s heller
ingen total samordning som det talas om alt vi
har behov av, utan det är mer eller mindre en
lokal eller regional utställningsverksamhet. Vid
dessa museer bedrivs det ingen som helst forskning. l Norge finns ett skogs-, jakt- och tiskemuseum I Elverum. som jag verkligen kan rekommendera till ett besök när ni har vägarna förbi
där. Både när det gäller verksamheten som sådan och när det gäller den arkitektoniska och
utställningsmässiga mform ningen så är det det
bästa jag sett i museivärlden någons tans. Huvudverksamheten där är e mellertid forskning
och undervisning, och den rena utställningsverksamhete n är sekundär.

Lanrbmksråclet Nils-Erik Kasberg: Jag bar haft
den stora förmånen att ingå i den referensgrupp
för Julita som Sune Zachrisson talade om . och
har därmed kunnat följa den här intressanta utvecklingen under rätt många år. Vi har inte fått
fram medel för den sista utbyggnadsetappen och
först när vi har fått de m kan vi säga att Ju lita är
något så när färdigt. Idag diskuterar vi dels vad
vi kan göra för att vårda vårt kulturhistoriska
arv och de ls vad vi kan göra för att hjälpa Julita
med dess verksamhet. Vi har e n del organisalione r redan anknutna till Julita. Vi har SMR, som
har byggt upp sitt gamla mejeri där. Ett bra
exempel är också LRF, som är med och betalar
den guide som finns där på sommaren och tar
emol besökare och det finns säkerligen plats för
andra aktiviteter av del slaget ti.ll fördel för både
den egna organisationen och för agrarhislorien .
Det kanske finns andra organisationer som bar
rn..öjligheter all göra någonting på Julita? Sveriges lantbruksuniversitet kan också bidra till
verksamheten på Julita genom att förlägga kurser i agrarhistoria dit.
Vårt kulturhistoriska arv kan bedrivas pä
många olika sätt. Här har nämnts o lika museer
som finns ut.e i landet. men jag tror ändå att
någonstans behövs det ett centnlm för att vårda
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det kulturhistoriska arvet p å det här område t
och j ag tycker att lle lla centrum skall förläggas
tillJulita eftersom vi där har de allra bästa förutsättningarna för delta.
H err Tresclww: Jag har begärt ordet eftersom
herr Moberg avslöjl\de att det »monster;, sopi
inledaren talade om är skö rdetröskan nr 2 i Sverige, som - efter väJ förrättat värv - skänktes av
min far och i någon mån av mig till Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien, och den står
fortfarande inpac kad på Julita.. Det nämndes bär
all det blir sådana väldiga kostnader när man
skall taga in dessa stora maskiner, men vi i
Sverige är så kolossalt prestigebetonade ; allting
ska ll vara så perfekt. Alla byggnader måste vara
vinterbonade. Kan inte dessa stora stryktåliga
maskiner få en litet mindre välisolerad plats? På
gamla gård,u- brukade det fi nnas något som kallades hjälm ; det var i sto rt sett bara ett tak. och
u nder detta stod en del maskiner. Detta kanske
inte är genomförbart men ma n borde kunna resonera om aCL litet mer stryktåliga apparater
skulle kunna vinna en litet mindre prestigebetonad plats än mera känsliga och ömtåliga.

Styresman Sune Zachrisson: För en kulturhistoriker är det upplivande att här följa diskussionen om behovet och nyttan av agrarhistorisk
forskning. l Norge är lantbrukets historia ämne
vid deras högskola. Ämnet är inriktat på ekonomisk historis k belysning. Väsentligt är eme!Jertid all man - som framgått av diskussionen härbedriver fors kningen inom det naturvetenskapliga fackområdet och därifrån bryggar över till de
huma nistiska vetenskaperna och inte tvärtom.
T idigare nämndes att mycket histori.skt material
återfinns bl. a. i a kademiens a rkiv till belysning
av den histo.r iska förändringen. Jag vill ctå nämna att Nordiska museet sedan flera år tillbaka
såsom beredskapsarbete, håller på att göra register och söksystem över HushålluingssäUskapcns skriftserier. I dessa skrifter finns det. ett
oändligt stort material till belysning av J 800t.alets agrara utveckling i de olika landskapen.
Sådana ämnesordnade sök system kommer att
underl.ätta kolossal t för både museet och agrarhistoriska forskare.

