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L andtb ruksakademiens förste d irektör. 

Minnesteckning 
av 
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Abraham Niclas Clewhc rg, sed erm e ra adlad m ed namnet E delcrantz, 
föd des i Abo den 29 juli 1754. Fö6ildrarna voro linguarum, sedermer a 
teologie professorn vid Åbo uni ve rsite t Carl Abraham Clewberg och 

1 Förevarande skrift arner icke att liimna nllgon utförlig biografi över den fram
staende person, som utgör fö remålet för denna minnesteckning, utan endast att t ill 



hans huslrn Agala Charlotla Fahlenius, dotler av biskopen Jonas Fah
lcnius oeh hans maka Sara Charlotta Tcppati, på fäclernel härstm11-
mande frfrn llalicn. Prol'cssor Carl Abraham Clcwberg yar son :w 
prosten i Bollniis ~ icolaus Clewhcrg och Barbara Aurivillius saml son
son Lill hiirad sclomarcn E rik :\Tilsson, ägare av det i Alunda socken i 
Uppland lwlägna hemnianct Clew, varav släktnanm ct tagits. 

t.:niYcrsilctct i Aho hade Yicl medlet och under senare delen av 1700-
talet sin egen miirkYiirdighet, och då vistelsen vid denna h ögskola ut
övat del stiirsla inflytande på utvecklingen av anlagen hos denna min-
ncsteclrnings förrmål, torde n ågra ord om nämnda högskola hi:ir vara på 
sin plats. \'id universitetet s luderacles företrädesvis naturalhi storien 
oel1 ckonornien. Helccknandc iir, att biskoparna i Abo Brovallius, i\fc

nander och Gadolin had e, i nnan de hlivil biskopar och di.irmecl prokans
lerer för universitetet, alla tre varit professorer i fysik. Bland profes
sorerna rn :cirktes vid dl:111rn tid den framstående naturforskaren Leche, 
professor i m edicin, men "b:oitlrc hemma i naturalhistorien ~in i met..lici-

11t·n"; vidare Kalrn, s·om i brev till den kände Hirdomshistori kern Gjiir

\Ycll förldaradc sig hava den kätterska tron, alt "naturhistorien al
lena, då man ej sammanfogar nyttan i mänskliga levernel, är bara gr~1 l 
och ingen bit hättre än en hop m etafysiska dårskaper"; Pehr Adrian 
Gadd, den kände kemisten och ekonomi ska skriftställaren, vars för
n~irn s la arbete torde vara "'Försök till en syslcmatisk inledning i sven

ska landtskötsein"; professorn i vältalighet och poesi Henrik Hassel, 

en sådan lämna ett anspråklöst bidrag, med särskilt syfte att insliilla liildcn i den 
belysning, sorn behöves fö r att förstå <len mångsidige mannens förhållande till lan t
liruket och lantbruksförval tningen i Sverige. Det var nämligen han, som uppgjorde 
fö rsta förslaget till Landlbrnksakademiens inrättande och blev <less för$le direktör. 

Den utförligaste .biografi, som hittills finnes över E-lelcran t r., är författad av Jenny 
af Forselles under titel ))A. ~. Clewberg-E<lelcrantr. och hans omgivning}), t ryekt i 
llel~ingfors 1900 och fö rsedd med en Yidlyftig b ibliografi, upptagande t ryckta och 
otryckta källor. Denna ntmärk.ta biografi innehåller dock endas mycket knapphiind iga 
notiser om EdelcrantY- banbrytande ekonomiska verksamhet. 

Det nya, som denna skrift innehåller, förntom bildens inställande för rä tta fö rslil
endet av Edelcrantr, betydelse för lantbruket, utgöres huvuds:ikligen av en utfö rlig 
redogörelse fö r <len högst märkliga, av Eclelcrant r, på offentligt uppd rag unde r /\ ren 
1801- 1804 företagna resa till utfandet i allmänt ekonomiskt syfte, vilken resa, varorn 
förut icke torde finnas något ntfö rligare i tryck meddelat, kan anses bilda inledningen 
till hnns senare ve rksamhet för lantbruket och de övriga näringarna inom Sverige. 
DJrernot innehåller forevarande skrift icke någon närmare fr.unställning om Lan<lt· 
brnksakademiens inrii,ttaude och Edelcrantr. verksamhet inom denna, <lå utförliga 
underriittelser hä rom intagits i författarens samtid ig t med denna utkommande skrift 
om den Svenska lantbrnksförvaltningens utveckling, ti ll vilket arbete därför i före
varande skrift i sådant ,wseende hiin vis3 ts. 

Det vore önskligt att E,{elcrnntr. övriga ekonomiska verksamhet gjordes till före
mål för forskning,u-, iivensom att sammanfattande ·upplys,\i ngar härom bleve i tryck 
tillgängliga. 



bland ya rs lilteriira produktion kan nämnas en disputation: " T :tnkar 
om lanclthu shållningens fiirhältrande i Finland" och Yi lke n a\' ko ns isto
rium erhöll elen inslruklion, all "i ngen annan eloq uenlia bör liiras iin 
den, so m uti å ts killi ga iimbelen och det alllllänna ldwrncl ha r s in 

nytta, hva ral' följ er , clcl cloq uenlitcp rofessor åligger u nde rvisa ungdo
men all skrifva lydeli ge n, hcskedclige n och med godl salllmanhang hå de 
latin och syenska, så allt få fiingt o rdprång liimnas, hYilket är dl foster 
af pedanlisrncn och Lill intet duge r." 

Den unge Abraha m l\ iclas Clcwberg rrhöll s in förs ta unden ·isning 
i hemmet av fad ern, fö r vilke n Gjörwcll siigcr s ig icke kunna underlåta 
all laga hallen aY, e när han vore en av i\bo akade mi s frii111sl:1 liirarc, 
som iigde m ycken g runde lig lii rdo lll och som :lY al la, Yilka han chi r r a 
kat, iigcle de n biista insikten i den nya re liird o m shislorien, so111 han til l 
s törre delen föryiirval på sina ulliind ska resor, vi lkrt allt förädlades av 
en särdeles scdighcl i hela hans våsende. 

Professor Glewberg avled e rneller l id red an den 23 juli 17G:i, då so-• 
nen yar end asl elYa år g:un1nal. 1 någon sk ol a eller på n:igol gymna
sium syne-, den ne icke haYa gåtl, då h a n å ret d iirpå eller å r 1766 Yid 
tol\' {1rs {tider inskreYs Yid akademien. 

Hans int ressen s~·1rns cli.ir harn delats m ellan de h11manistiska uelc11-

skopcrna oc h naturvctenskapernr,, siirskill /ysikcn , och på samma gång 
han rönte inflytande :w den prakliskl anlagclc Gadd, som var gi fl m ed 
hans 11nster, ålnjöl lian unde r visning av his torike rn Billllark och den 
herömd ~• Porllwn , cW docenl i Yii lta lig hel. Tillika fiirslrnffade han sig . ' 
slor färdigh e l i fran ska sprakel, Yilkel senare i li Yct skull e komma h o-
110111 Li 11 stor ny tta. 

Han di sputeraclc rö r g rad en den 18 juli 1772 m ed e n av honom sj iilY 
fö rl'a tlad avhan dl ing i optiken . Bland hans promotionskamralcr voro 

sk:dden .J ohan Henrik J(ellgren sarnl N. G. Schultcn. Clcwherg och 
Schultcn voro j iimngoda i helyg, va rför de tiivlacle om första rummet 
Yid prom otionen. Fakullelen b estämde, all iollning de m emellan skullP 
äga rum , m en Clewher g avsade s ig hede rsrunnn e l till förm ån för s in 
medläYl in;e. 

Efler all hava utgivit e n disputation ÖYer ett litteraturhistoriskt 

ämne utnämndes Cl1•wberg [1r 1773 vid Hl års ålde r till docenl i natur-

1.:unnighet och litteraturhistoria eller såsom han sj iil v ka ll ar sisln iimnda 
ämne hirdo111shi s toria. 

Oaktat Clewherg d~i iinnu icke utvecklat n ågon s törre poetisk produk
tivitet, utsågs han till promolionsskald vi d promotionen 1775, vi d vi lken 
kon ung Gu staf !IT var n iirvarancie, och dessuto m Lill försle opponenl vid 
den di spulalion, som vid sam ma höglicllighel skull e h å llas över de l sp c
ci men, som författat s av akademiens dåvarande r ekto r professor Gadd 
och hade till tilc l " Strödda lankar om k~irlcken till fiiderncslande l och 



dess utiifn ing". Såväl de l ena som det andra uppdraget l'ullgj orde 
Clcwherg till allmän be lå ten he t, om också den störs ta vinsten för den 
21-å rige sk a lde n torde hava va rit, alt han därige nom blev på e tt fö rdel
ak ti gt siitl känd av konungen och de inflytelserika persone r, som vid 
delta tillfälle om gåvo denne oc h bl a nd vi lka kunna niimnas akademi ens 
kansler greYe Ulrik Scheffer , L a rs Y0n E ngcströ m, Eli s Sshröde r lwim 
och Gustar l\faurilz Arrnfelt. 

Det dröjde icke h eller länge. inna n Clewbe rg drages frå n den lilla 
ensamma finska universi tetsstaden till ell li v, som kundr inne hiira mera 
utsikter för hans framtid , Ly redan samma å r e lle r 1775 - han va r då 

·21 å r gammal - finn a vi honom i Stockholm, dock till en början utan 
a nsliillnin g, sysse lsatt m ed studier, korrespondens och kommissioner så
vä l för s ina vänner i Åbo som fö r un iYersitelsbibl iole kel därstädes. Han 
intages va ren 177G i siillskapet Uti lc Dulei saml hesi>ker ofta teatern, 
om Yilken han siirskilt korresponderar m ed I<ellgre n och Porlhan. Ge
nom Clewherg erhå ller K(•llgren e n kondition i Stockh olm. 

P :'.1 förord av Gjörwe ll får han på sommar en 177u uppcl ragel :1tt ord na 
Konungens handbibliotek, men r edan i m edlet <w augusti h a r han hun-, ,, 
nit återvii nda till Åbo. Här s tanna r ha n hela hösten sysselsatt rnecl 
fö re läsningar ÖYer läran 0111 eleklricilet och magnetism 111 cn iiYen i lill<'

ralu rhisloria. Tillika författar han ell a rbe te på latin, avhand lande en 
gren av lärdom shi s lorien, varvid han framh å ller betydelsen av en hi st o
ri sk frams tällning av uppfinningar och upptäckter. 

Under [1 r 177 5 in togs i ~ u roraförhundcl s lid ni ng e ll bidrag av Cle w
hcrg, n äml igen en sedc lärandl' herii lle lsc, kal lad Den behagsjuke, och 
år 177G ett a nn al hid rag Oscu r , ell er sisk t s kaldeslycke. ~Ian ser huru 
han a lltjä mt ch:ages m ellan den prakti ska vetenskapen och li ttcrature11. 

I janua ri 1777 å te r vänd er h a n till Stockholm, där han nu ful lgör 
eller fullfö ljer n1 ollagel. uppdrag all kata logisera det kungliga h andhib
liole ke t. Hela å ret ] 777 s tannar h a n i Stockholm och i npå å ret 1778. 
Sis tnämnda å r h å lle r han i säl ls kapet Utile Dulci den 13 j anui1ri ett fest
tal på vers till firande av Gustaf IlI :s födelsedag, vilket intogs i fj iirde 
de le n av s[il ls l~ape ls Villerhelsn öj en . 

Nu m åste han e mell ertid återvä nd a till Abo och akade mien , vid vil 
ken han den 1(j oktober ]778, a lllså vid 24 å rs å lder , utnä mndes til l c. o. 
fil osofi e ad junkt, dock utan lön, och chir han k vars tannade lill efter 
s lulad vå rtermi n J 779, då han på akade111ien s uppdrag för all besl~illa 
/ysikaliska instrument å nyo h cgav s ig till Stockholm. Här uppehöll 
han s ig, oaktat han r ek lamerades till Akade mie n vid äventy r av för lust 
av framtid a befordran, å ny? ctl å r. Under denna tid lämnar han bidrag 
hl l Stockholm spos ten, roar sig m ed experiment r ör a nde elektriciteten 
och är en intresserad medlem av Utile Dulc i, där Kellgren blivit sekre
tera re. Under denna sin bortovaro från Åbo utnämnes han till bihlio-



Lekarie vid akademien e fte r P orlha n , som ulnärnnls till professor i Yäl

laligheten. 
Till Åbo ålcrviinde r han somma ren 1780 och stannar 1111 där iincla til l 

1783, unde r vi I ke n Lid han utövar sin bib'liolekariesyssla, n ten hin ner 

m ed all s krin1 a rtiklar i Slockholmsposlen och und e r e ll k va rtal vara 
redak tör fö r saml e ll f1r rn cdarhl'larc i Äho t idningar, diir ha n infiir 

av honom själv fii r fall:idc artiklar p.:1 såvii l ver s som prosa. 
Den Hi juli 1782 avled dro ttning Lo visa l j lrika och Äho akadem i he

slöt all m ed anlednin g därav fi ra en sor gcfes l d e n 30 oktobe r 1782. 
Clewber g erhö ll uppd raget all vid d e t högtid liga lillfall c l o re ra på sve nsk 

vers. Han lyckades förldiffli gt. Takt trycktes på akademi e n s bekost

nad och , då Cle ,Ybe r g i siillskap m ed professor Gadd i apri l l 783 anlän
der Lill Slockh olrn, hälsar Kellgre n h o n om i Stockholmsposle n m ed ett 

särs ki lt Clewb er g iignal kväde, vnrefler K el lgren i samma tidning låter 

inflyta en av h on o m för fattad r ecension av tale l till Lovisa Ul rikas iira , 

i vilke n r ecen sion talet i högsta grad p risas och var i säges, all bilderna 

i tale t äro b land d e s ublimas le rceensenlcn sell hos någon poel. Om 
Clewber gs förh å llande till 1, e llg r cn och h a n s inflytt1nde i andligt av
seende å d enn e hänvi sas för ö_nigt till Seh iicks oc h \\' a rburgs a rbe te 
Huvuclragcn av S\'eriges littc ralur, a ndra avd., s id 17G och följande . 

Nu va r Clewhergs lycka gj or d. R edan den 25 juli ] 783 Li ll e r kii nclcs 

h onom Lur li 11 p rofessors lön inom l'ilosofi ska fal< u I le ten för h i hliotc

ka riesyssla n. På hösten ulniirnnrlc's han till prolok ol lssek rclerare i 

Konungen s oeh r ike ts ka n s li , förvalla r c av Ronungens hand lrnssa och 
andre dire ktö r v id de kungli ga spektak lcrn ,1. 

\' id 2H å r s å lder m o l log alilsa Clcwberg d cll egcn lliga ledningen a,· 
teatern, som han skul le he hålla iintl a till å r 18 10 e ll e r i 27 å r , frå n 180:3 

i egen s kap aY förste direkliir och c hef. Om del utan tv ivel alltid m åste 

anses vara e n synne rli gen s vå r uppg ift all leda en nationa llealer, m åste 
del unde r Guslaf 111:~ Lid varil d el i hiigsla grad för e n persern, v ilken 

såsom Cle\\'berg sak nade hö rd och reb1Li o ne r. Han löste e m ellertid upp

gifte n p å ctl sätt, som \'iltn nde om lika s lor lrnnsln iirli g so m admini

strativ fö rm åga sa111l e n ick e r ing a gra d av sm id ighet, h e lst h a ns hcfo
genheter såso m andre dircklii r voro s kälige n o bestä mda. Såsom fii rsk 

direk törer u nder Clcwbergs lid fu n ge rade cflc r varandra g reve Carl 

Fersen och Armfe lt unde r Gu s taf 111 :s tid och därefte r stallmäs ta ren 
frihe rre Claes Rålamb och greve Hu go H a milto n. D e l to rde vara obe

stridligt att, oaktat del s tora intresse Gu s laf 111 visad e fö r teate rn , d el 
iiven unde r ha ns l id va r Clewberg, v il ke n fi ck sö rj a fö r all d e t h e la sam 

manhölls. 

Oå Clewbe r g år 1783 ut nii.mndes Lill andre direktör vid d e kungliga 

.!- pektaklerna , läm n ade han för a lltid Åbo ak ad emi, dår han d ock n om i

nellt bibeh ö ll bibliotekari esysslan till å r 1794, då han lar avsked frå n 



densamma, sedan han erhållit annan ordinarie befallning i Sloekholrn. 
r septe111ber 1783 anträdde Gustaf III sin bekanta resa till Italien och 

Frankrike, varifrån han återkorn till Slockholrn först i augusti 1784. 
Pnder hela d enna resa meddelade Clewberg i dagboksform under be
nLimningen Nouvelles de Th<'.-:'.1lre för Konungen bestämda underrät
telser om teatern, m ed vilka liksom mecl Clewbergs åtgi:irder för denna 
konstanstalt under l{onungens bortovarn denne synes varit he lålen. Att 
niirmare skildra Clewbergs verksamhet såsom ledare av tealern vore all 
skriva den. svenska teaterns hi storia under samma lid. 

l\'u närmade sig viindpunkten i Gustaf III :s liv. Han hade nyss in
stiftat Svenska Akademien, då 178(i års Riksdag sammanträdde. Vid 
denna skulle del bliva klart för Konungen; all hans undersåtar icke 
lii.ngre trndlle på honom. Billerhelen hiirav kände Konungen djupt. 

Det var cltt Clewberg diktade sill kanske m est berömda cliktvcrk 
Ode till svenska /o/kel, i vilket Gustafs förtjänster 0111 sitt land vältaligt 
framhållas. Även årsdagen samma år av 1772 års revolution giver 
ClC\Yhe rg anledning till en dikt. 

Clewherg valdes k ort därefter lill ledamot i Svenska Akademien ef
ll'r greve C. F. Sehefrer och tog sitt intriide i Alrndemien den 2 decem
ber 178H med ett tal över sin företrädare. Vackert och bl'leeknande 
för honom sjiilv är det, när han i detta tal med hänsyl"lning på Scheffer 
·siiger: "Beklagansvärd ~ir den, som inskränker sina skyldigheter inom 
kretsen av de titlar och den föreskrift, som ett shimplat papper utstakar, 
som tror sig gjort nog emol ko nung och fiidernesland, n iir han p å egen
nyttans våg lagt i jiimvikl sill nil för de ras tjänst m ed de n vedergäll
ning han årligen på vissa tider upphiimtar." 

Snart skulle Clewhergs energi saml praktiska förmåga ställas på ~in 
svårare prov. Gustaf HT hade länge varit beUinkt att inri:itta en svensk 
talscen av m era gedigen halt, motsvarande Comedic Franeaise. ])en 
dramatiska författaren Adolf Fredrik Ristell upprättade en sådan, och 
Konungen, som var nöjd med företaget, medgav, att den fick kallas 
"Kunglig teater", med särskild benämning av "Svenska Dramatiska 
teatern" ellcr "Mindre Rungl. T ea tern". 

Teatern, som sbilld~s un°der Svenska Akademiens överinseende, öpp·
nades de n 2 juni 1787. Clewberg skrev för densammas räkning ~tl 
proverh i 2 akter under titel " För att vinna tiden", vilket uppfördes i 
speternber 1787. Emellertid bar sig icke företaget och Ristell måste 
liimna !andel. Då beslöto skådespelarne att på egen risk och ansvar fort
siilla detsamma och Konungen Eimnade hifrlill sitt bifall, under villkor 
;1lt högsta ledningen skulle handhavas av den kungliga spektakeldirek
lionen. Förslag till reglemente uppgjordes av Clewberg sam~ överläm
nades undertecknat av denne och Armfelt med dagteckning elen 16 maj 
1788 till Konungen, som med vissa ä_ndringar godkände detsamma. 



Slraxl hä rpå resle Konunge n, ä lfö ljd a\' fö rsle clirck lö r : n .\ rn1fell , ul 
i kriget, övcrhimnande ål Cicwberg, lill v ilkens övriga befallningar sedan 
1787 lagts lecla m olskap i flllldirekl ion('11, all under dessa iiwn i ckono
miskl avseende mycket brydsamma förhållande n föra spiran över dl' 

kungliga lcalrarna oc!1 dess oroliga pe rsonal. 
Uli brev lill Kon ungen av den 26 april l 78U erkiinnc r A rrnfcll, so111 

då var fö r sle direklör fö r Lcalrarna, Cle\',bergs förlji.ins le r o m lealrarna 
och säger , a ll han h:'l.llil a llt lillsa mma ns unde r de kritiska liderna, sa ml 
förcs lt1r honom till erhållande :iv någon utmärkelse. l\onungen bi föll 
frarnstiillninge n och samma dag som 178H a r s s tormiga Hiksdag avslu
lades elle r den 28 a pril l 78U upphöjdes Clcwhcrg i ad li gl slå nd rnccl 

na111 net Edckrantz. 
Gustaf JII :s h åg fo r tealern rninskacles icke genom k r iget och de 

svara förh t1llanden, so111 m ed och efter della inlriill. Snarare tYiirlo111. 
,\nspr:1ken på l-:dc lc ranlz för måga och intresse stäl ldes allL hiigre. P a 
uppdrag a \' sin Konung fördog Edelcrantz å r l 7H0- I 7\J1 l ' II rcs:t t ill 
E ngland , Frankrike, Tyskland oc h Danmark fii r all s ludera leakr fiir
hållnndena d iirs lädcs m en iivc n för all förmå fram s tående dramatiska 
arlisler att mottaga anställning i Sverige samt göra uppköp fiir Ko
nungens riikning av cslampe r, hronzer 111. 111. Xve nlccles borde han 

söka lä ra kä nna slriimningarna inom det p oliti ska och sociala liwL 
del rcko111me1Hlalionshre,· fö r Edelcrn n tz, som Konungpn den -l april 
1790 s krev till svens ka mini s lern i Paris baron Stacl ,·on Holstei n , siigcr 
Konungen 0111 Eclelcranlz, all han vore en m an m ed solid hegavning oeh 
ordningssi nnc ~amt full av kunskaper, all han heh e rsk:1_dc i g rund de 
lärda sprftken, m en YOI'l' fri frr111 a lll s ko lpedanteri , samt a ll han hade 
haft la lan ge n att f1s laclk o111111a (' Il så god hu s håll ning Yid Ko nun ge n s 
teatrar, all alla operans skulder k unnat hd:_tlas unde r kriget, pa s:u nma 
gång han gjorl föreställnin ga rna hiittrc iin fö rul. 

;\led kritiska blickar studerade Edelcrnnlz under resan saYiil Lcat
rarn:1 son1 de poli liska oeh soei:1la förhållande na ino111 de liinder han be
sökte oc h fil t· rkom till Sverige m ed vidgade vyer i båda dessa avsce ndt•n. 

;\led Gu!>laf 111 :s död inlriidde ett nyll s kede i Edelcran lz' li,·. lia n 
hade vari l denne 1<i:onu ngs vi Llre och lala ng fu I le m edhjii lp:ue Yid led
ningen av de kun gliga leal rarna. i\l cd en viss m edfödd stelhet hade 
han dock a ldrig bli vit någo n lysnndc ka valj er vid ltovel. N~\gon Ko
nu ngen s gu ns tling hade han aldrig va rit. Ej helle r had e han t:igil na
gcm aktiv de l i polilikcn unde r Gustaf 111 :s lid . De l praUiska s inne, 
som var h onom m cdfö ll, had e sagl h o nom , :1tt c ndn sl i Konung~ ns n ii r
lte l och m ed h a n s bis tå nd kunde ha ns egenskaper ko 111 111a till anviind
ni ng. Endast vissa av dessa togos doc k a v Guslaf 111 i anspr~1k, n iimli
gen hans vittra gåvor, som tillsa mma n s m ed hans a llmiinna prakliska 
liiggning utny ttjades av Konungen för ledningen av hans teatra r. 



Del kan icke bestridas, all Edclcrantz genom denna sin verksamhet 
utförde d l för elen sve nska od lingen YildigL viirv, m e n det ras tlösa och 
uppslilande i denna verk samhet hindrade h onom frå n att i högre grad 

kunna iigna s ig åt cgel för fallarskap O('h all för ele n sven ska ska lde
ko nsten fulll hli va vad h a ns stora ska ldegåvor säkerl eljcsl medgivit. 
Vi d nu slav JII :s död hade Edelcranlz uppnå tt e n ålde r av 38 å r. Hans 
Jlr.tklis ka t'gcnskapc r hade nu vunni l överh a nd. Det var också dessa 
senare, som sk ull e sk iinka h onom en lw lyde nhel, lå ngt s törre ii n de n ha n 
såso111 skald vunnit. 

Efter Gu s ta r 111 :s död sö k le Edcleranlz atl göra de nya s tyrande s ig 
l>cvågna, vi lk et iiYen lyckades. Han få r den G november 1793 sin lön 
sasom a ndre direktör ökad, de n 12 i sa mma månad erhålle r han Jrn n
s lirå d s namn, hede r och värdighe t samt ell [1r därel'lc r o rdina rie leda
molskap i lrnns liel. 

T e.1ll'rn hade dock nu m era icke sam ma betydelse som under Gustaf 
111:s lid. Må nga av Konungens vänne r h] cvo undanskj ulna, m en Edcl
c ranlz förstår alt hälla s ig uppe. Svenska Akademiens Lillfiilliga sus
pension I 7U:'j--- l 7H6 m edförde för Ed elcrantz, som doc k vid denna tid 

li vlig t d eltog i dess arhc len, icke några m enli ga följde r. Det var också 
han , so m i egenskap a v kan s ler öppnade sa11111rnnkom s ten den 20 dc
<"t'mhc r I nH-;, då Akademien å nyo fi ck hiirja si n verksamhet. 

Såson1 villcr förfallarc uppträde r Eclclcra ntz e fter den lide n icke 
111 c m , c hurn ha n allljiimt dellager i Svenska Alrndemi en s nndrn arbe
ten. 1 s liillcl bii rja nu s lag i slag de ekonomi sk l-pra kl iska arbeten, so m 
s k u I le g rn ndl iigga hans s tö rsta beröm m clsc. 

[ augus ti 179-i hade fra nsllllanne n Clrnppc inrättat e n opli sk te legraf 
mellan Paris och Lille. J oktober sa mma år an lades e nligt e tt av Edel

n antz uppfunnet syslem en dylik telegraf fr:i n Stockhol111 till Drotl
n ingholm och snart dä refte r dy lika frå n Stockh olm Lill Carlbcrg och 
\ 'ax holm saml Lill .-\ land. Skillnade n m ellan det aY Cha ppc och del aY 
Edclcrantz uppfunna sysle m el hcslod diiri , att de för te legrafe ringcn nö
diga tec kne n hcslodo e nligt det förra syslcm e l av r ö rliga armar, vilka 
inlogo olika s liillningar till varandra, m en enligt Edelcrantz' system 
av tio luck or , v ilk a, fiislad c på rörliga axhrr, kunde ställas horisontalt 
dler Ye rlikall och chirigenom bliva synliga elle r osynliga. 

Är 179G förfalladc Edelc ran lz en liird Avha nd ling om telegrafer och 
fö rsök Lill en ny in riitlning di.iraY, som väckte cll be riittigal uppseende. 
Aret d iirpå in va ldes han ti ll ledamot i Vetenskap saka demie n, till vars 
handlingar han därefter lid efter annan lämnar bidrag. 

E delc ranlz h ade under sin barndom och första ungdom mottagit 

<lj upa intryck av den fin s ka n aturen. I hans skaldestycken framträda 
oc kså på m å nga ställe n vackra nalursk ilclringar, vilka vittna om h ans 
s inne för n alu re ns skönhet. I umgii ngct med den i det föregående om-



förmälde P ehr Adrian Gadd hade också h ans inlresse viic lds för lant
bruket. 

Edelcranlz h a de Yid de n lid, varom nu ä r fråga, genom köp och ar
rende på n orra Djurgt1rden i n iirhe ten av Fi ska rtorpet, .således i e n 
nejd, som vid niimnda lid, då Sa ltsjöns vallen h ii r änn u ringlade fram. 
var lå ngl fa grare ä n i våra dagar, förvärval lägenheten Storn Skuggan. 
Hiir byggde han s ig e n villa , som ä nnu finnes kvar, här idkade han j ord
bruk och l rädgårdsskölsel, h iir a nl ade han en tddskola och en försöks
gård. Lägenheten, som han beh öll så _ länge han levde, var honom oek 
en kiir fri s lad under hans av a rhctc uppfy lld a liv. 

P å dclla säll och frå n denna Lid hl ivcr iive n la ntbruket dl :w de nne 
underbare man s livsinlresscn. 

I december 1801 erhå lkr Ed elcranlz Kun gl. ?-.Ia j :ts uppdrag atl fö re
laga en u trikes resa, som genom det 111 iirkliga siill, varpå uppdraget ul
fö rdes, skulle såväl för Edelcrantz s j iilv som för landet få en s to r b e

tydelse. l den av Kun gl. i\laj :ts de n 18 decembe r 1801 frå n Arboga ul
fiirdade ins truklione n fö r r esan siiges all, då kuns kapen a ll av siid och 
andra växter Lill vcrka bränn vin på flera utrikes o rter och sii r<leles Skott
land uppnått en ojämförlig fullk o111lighd e mol det sätt , som i Sverige vo1T 
känt, så hade Kungl. ,\laj :t i avsee nde på Edclcrnnlz heprövnde n it oeh 
hans g rundli gn ins ikte r i ke min, 111ale11rntike n och m ekanik e n m ed fle ra 

vetenskapl' r utselt Edclcranlz all göra e n utrik es resa ti ll de orter, han 
funne nödigt, och särd eles Lill Skottland, för att utröna och förvå rva sig 
grundelig ku n sk ap i deltn iimnc, så :1lt Jrnn efte r h emkom slcn kunde 
vara i s tånd atl efter en sådan l'öruällrad m e tod för Kungl. Maj :ts och 
l<ronans rä kning :1nlägga en hriinnvinsinrii ttning och på del m esl fö r 
delakti ga siitt ve rks tälla bri.innvinstill vc rlrning. \'idarc skull e h a n un
dersöka penn ingemarknad en oeh söka ulröna rnöjlighclerna alt erhå lla 
lån för Kronans riikning samt fiir uppköp av guld och s ilver. Då j~irn
Lillve rk ningcn, e nligt vad i i ns trn klioncn säges, 11 lgj or<l e ri kels huvud 
näring, vore del an ge l~igcl alt kiinna, i vad sbillning cl enn:1 näring vore 

i de lände r , där Sveri ge dillill s iigt stö r sta a vsä llninge n, och Edele rantz 
borde cHirf'ör under s irrn resor söka utröna, huru långt j i.irntillvcrk
ningen i Er~gland och Frankrike hunnil, om cl iirs tädcs funn es så vid

sl räckta malmfä lt och skoga r e lle r kolgru vo r, att farn vore, de t sam 
ma länders beh ov av svenskt järn avloge. Ändamå le l m ed resan borde 
enlig t instruktion en h å llas hemligt. 

Resan, som var avsedd att räc ka I O månader , a nlräd des den l de
cember 1801. m en avslutades först efte r 30 m å nade r, så ledes nära m edlet 
av å r 1804. Unde r denna tid besök tes T yskla nd, Holland, Frankrike och 
England. Att resan kom alt utsträckas öve r så lå ng lid t o rde l'örnäm 
ligasl hava bcrnll på E delcr ::mtz själv och h an s intresse att s tudera alll, 
som skull e kunna ·verksamt höja hu shå llningen inom han s fiid crnes-



land. Del bl ev h onom också wår l a lt ulbekomrna full crsäl l ning för 
,·iHI resan k ostat. Han hade under den samma ulgivil 14,-1-.J.(j riks
daler ha11Jbu rger banko, ,·arav 7,j.J:O riksdale r remillerals honom av 

stalsmede l oeh 6,HOG riksdal er erhål lits genom lå n och en skil d kre
dit. Ge nom ·nådig t hrev den a l maj 180u ordnades ersiillnin gsfrågan, 

och Kung l. Maj :t förklarade Sill synne rliga nådiga välbehag över det 
ulmä rk la nil, g rundlighet oeh skicklighet, YHrmecl Edeleranlz ull'iirl 
della angeliigna viirv. 

\ ' id s lutet av å r 180-:1 avgav Edeleranlz undercl :1 nig heriiltelse rö
rande den del av re~an. som fön:lagils ge nom T:\'skland, Holl a nd och 
Frnnkrikc. över å lerslode n a v resan, e ll er den genom England, torde 
n ågo n fullständig heriitle lse ick e hlivit avgiven. 

f en inledning till beriitlelsen redogör Edcleranlz för si n uppfall
nin g av lanl s kö lselns och niiringa.nrn s inbördes he lydelse för ell la nd. 
Ehuru en verksam viird, s~iger h a n, av alla dessa yrke n gc 111 ensaml 
~i r s:'t mycket m er nödyii ndi g, som en n a tion utan dem s kull e finna 
sig beroende av andra, så är dock Jantskölse ln elen angelägnaste, och 
da de nn a å l alla a ndra nä ringar och s lö jder hirnnar s in hj ii lp dels 
genom råiimnen för k on-; tflile 11 dels geno111 uppehiillc fiir arbeta ren, 
så liire r del höra anse~ såsom cll politiskt axio111, all lanlskölscln iir 
riilla grnnd\'alen till staten s exis tens, sjiilvsliindig he t och viilmåga. 

Hcsan stiill des direkt till Berlin, där Lars von E ngeström då var 
sve ns k mini s te r. H iir s tuderade han del prc uss isk~1 åkerhrukels hi s•• 
loria sa ml u11de r\' isningcn i lanlhruk. i\yl ige n hade reg::ringen kal
lat Alhrechl Thaer till Berlin från HannoYer, förliinal ho no111 godsc l 
:\lög lin lill ege t brukand e och und erhål l saml indillande av elt äker
hruk s ins lilule l, diir e ngelska och a ndra hu shålls 111elodc r bo rd e sill

las i praktisk utövning OC'h deras tilHilllpning för lanclcl unclc rsii kas 
och läras till efte rföljd av lande ts innevånare. Han he 6ittar vidare, 
hurn so111 sådl r egeringen sjiilv som flera i landel inriilladc hushåll

ningssällskap geno m ulgivna prisiimncn och be löningar dels leda all 
m iinhete ns uppmiirksamhc t pa de mesl angelägna och ny ttiga fo rhii ll
ri ngar, dels uppniuntra till deras företagande oc h verkstii ll andc. 

\ ' iclare s lucl era r ha n preu ssis ka j o rdbruk sk rediten och de o ffe nl
liga spannmålsmagasine rna, vilka senare han !'inner opraktiska och 
höra öve rEirn nas {it elen enski Ida fii retagsam hclc n, han förvarar e111el
Jn lid i s in a anteckningar kou struktione r av dylika 111 agasin , siir
s k ilt fö ns trens indelning lill erh å llande il\· duhbell drag m el lan ho lt
narna. Uppsyningsmannen , som g iYil honom ti lllddc till hyggna
den, dä r ha n gj o rt anteckningar, fick för s in tjiin s tfiirdighet arrest. 
En spannmålsvåg, , •ar s konslrukli on han finne r fullkomligare iin a n
dra dy lika, ~orn han sell i Sverige, Jio ll nnd och England , för han 111ed 

s ig hern. 



Utförlig~ beskriver han vitbelsodlingen i Preussen, dess fö rdelar 
och resultat samt möjligheten att i Sverige införa denna odling. Vi
dare omlalar han bränneriernas antal och beskaffenhet i Berlin, l>ränn
vi nets pris, beskaffenheten av bränslet, vil.ket mest utgjordes av torv, 
samt affallets användande till kreaturens gödning. De om ständigheter, 
som i m etoden för bränningen syntes förtjäna upprnärksarnh el, an
Lccknar han, och han förvarar i s ina samlingar en i Berlin uppfunnen 
acrometer för att m ed mera precision och säkerhel än de vanliga de
Lermisera spri tuösa ämnens specifika tyngd och styrkH och de för
~ind ringar i värde, som med blandningar kunna uppkomm a. 

Skogarnes vård i Preussen an ser han giva företlöme å t de flesta 
hinder i Europa. , Han bes kriver cl eras administration iiven som under
visningen i skogsskötseln. 

Efter all hava r edogjort för stenkolshrytningen och h:ergshante
ringen, övergår han till manufakturerna och indu strien samt uppta
ger i ordning till ingående behandling y lle-, linn e-, siden-, h omnlls-, 
läder-, bergverks- saml diverse andra manufakturer. Han beskriver 
porslinsfabriken i Berlin, fabriker, som tillverka artificiellt kaffe, samt 
kanalerna i Preussen. Angående fl era lill de sislnämncla h örande dc
Lalj er, såsom grävningen, bålarna m. m ., fiirvaracle han i sina anteck
ningar underrättelser, i händelse de framdeles skulle kunna tjäna till 
jämförelse ell e r underrättelse i Sverige. Före sin avresa från Ber
lin uppfann Edelcrantz en förbällrad ny inrältning av den så kallad,e 
Papins d isgesleur (en slags kokrnaskin ), ljänande alt göra delta i hus
hållningen och flera konster nyttiga .instrument av ett mera allmänt 
och säkert bruk. Kungl. Naturforskaresällslrnpet i Berlin, som besåg 
och gillade denna uppfinning, valde härpå Edelcrantz till sin leda
mot. Till s ist sökle han inleda förbind elser m ed de förniimsta ban
kirerna i s laden för rlet påtänkta sve nska stalsl ån et s skull, m en någon 
utsikt att i detta land kunna e rhå lla e tt dylikt fmrn s ic ke. [ slutet av 
mars m ånad 1802 lämnade lrnn Berlin och begav sig lill Dresden. Även 
i Sachsen studerar han främst åkerbruket, därefter skogsskölseln. Då 
han om nämner atl i Dresden, såsom på fler a andra s tällen i T yskland, 

.[unnes inrälta t ett forstinstitut eller skola Lill skogsbetj äningen s un-
dervisning, giver de tta honom anledning till den r e fl ektionen att , in
nan e tt sådant institut inrättades i länder , där skogens vårdande vore 
av någon vikl, kunde man icke hoppas, att himpliga förfatlningar till 
skoge ns vård och beva rande kunde komma till stånd. Om ej ett sär
skilt ins titut för de lta ändamål vore möjligt alt inrätta i Sverige, skull e 
ålmins tone genom inrättningen av en ny profession vi<l Åbo och en 
vid Uppsala akademi ändamålet till en del vinnas. Skogsvetensk ap c n 
skulle då kunna förenas med någon a nnan praktisk lärdornsgren, så
so m lelrnologien e ller åkerbruket, vilka lik väl vardera förtjänlc si n 



sä rskil<la lärare, vartill för forsla gången någon utländing av allmänt 
erkänd skicklighet borde inkallas. 1 nejden . av Bauzen s tuderade han 
linnespånad, vävn ader och strumpsticl<eri, i Ziltau tillverkningen av 
de namnkunniga sach siska duktygcrna, i Gross-Schönau förfärdigan
de t av de finas te damas te rna. Så berättar han om spetsknypplingen, 
h almWitningen, jiirntillverlrningen m. 111. i Sachsen. Han hesöker 
porslinsfabrik en i Meissen, ber gsakademien i Freiberg, följ er Yid clet 
i s istnämnda s lad hefinlliga amalgamerverket från börja n till slut den 
i Sve ri ge då ännu endast vid Äde lfors gul dverk och <lär ulan fram
gång nylljadc arn.a lgameringsprocessen , som han i berättelsen på det 
n oggrannaste bes krive r. Vid Miickenberg tager han kännedom 0 111 

j ärn gjutningen , sär skill gj utningen av stora s tatyer , järngry tors över
dragande med emalj m. m. I Erzgchirge beser han de sachziska gruvor
na, vidare saltgru vorna e ller saltkä llorna vid Diirrcnberg, Kösen och 
Astern. 

l Leipzig lämnar lrnn upplysningar till bankirfirman Fregc & Comp., 
som just var sysse lsall atl utfä rda annon ser om de t öppnade sven ska 
lånet, och und anröjde därigenom de t vivelsm ål, som dels okunnighek'n 
dels illvilj an genom falsk a uppgifter väckt em ot svenska k rediten. En 
i L e ipzig inrättad ekonomisk societet väcker hans uppmärk samhet, 
h elst den upprältal en modellsamling, som han dock finner obetydlig. 
Vid det därvarande universitc let, berättar Edelcrantz, fanns inrällad 
en teknologis k profession, vars innehavare förde de studcranck <llll

kring i fabrikerna och verksläderna fö ;. alt de skulle få m ed egnn ögon 
se alla operationer och höra dem förklaras. 

De s tora saltverkcn ·vid Halle s tud erar h an noga och över tillverk
ningsmetoden ha r han en om ständlig bcsk riYning. 

J en a och ,veimar, dessa var för sig elj est märkvärdiga städe r, om 
nkimncr h an endasl i förbigående, atl han besökt, då de icke erbjödc 
n ågot för den allmänna h ushållningen av intresse, m edan han i be
sk rivningen dröjer vid Erfurl, som i nämnda hänseende erbjöd ål
s ldlligt anmärkningsvkirt, då f!i städer visal så 1nycken industri i phm
leringar och för äd ling av vegetabil iska produkter. Åkerbruket i trak
ten beskrives lik som även en av s tadens styr esman inrä ttad ek onomisk 
lriidgå rd. 

Från Erfu rt begiver h an sig till den för sina brännerier namnku n
niga men eljest obetydliga fria riksstaden Nordhausen. Tillverknings
sättet i brännerierna finner han i det närmaste likt de l svenska, m en 
mera r enligt, sk y ndsamt och sparsamt med bränsle . Han gör en eko
nomisk beräkning av kostnaden för tillverkningen, utvisande att pro
fiten var ansenlig. 

Vid bergverken i Harz s tuderar h an åtskilliga maskiner och för
hå llanden, som tilldraga sig hans uppmärksamhet, jämte i samma trakt 



belägna Hammelsbergs koppar- och blygruvor samt flera messingsverk 
äycnsom skogsskötseln vid Elbingerode och Wernigerode. 

I Göttingen, vars universitet h an anser vara Tysklands förnämsta, 
besökte han den gamle och förtjänte ekonomie professorn Beckman, 
en av Linnes äldste lärjungar, som studerat i Sverige och vars korta 
inledning till lanthushållningen han anser vara ~•v det värde, att äen 
borde översättas till svenska språket. Edelcrantz giver en utförlig be
skrivning över den av Beckman anlagda ekonomiska trädgården i Göt
lingcn, varifrån han hem förde flera nya ekonomiska växt frön för att 
i Sverige försöka deras kultur, däribland funnos en del foderväxter och 
andra tjänliga till oljepressnin g. Den preussiska sockerbetan, berättar 
han, ansågs även där förträfflig såsom föda åt boskapen förutom sin 
socker- och brännvinshalt. 

Ej långt från Göttingen besökte han ett den tiden i hela Tyskland 
namnkunnigt spannmålsmagasin, anlagt av r egeringen för att i dyr tid 
förse bergsfolket i Harz med livsmedel till lindrigt pris. Konstruktio
nen, som han beskriver, finner han icke ovanlig eller ens tidsenlig 
och för övrigt dylika inrällningar ej fördelaktiga. 

I Hameln sammanträffar Edelcrantz med den namnkunnige ke
misten Vi' cslrum, som Jämnade honom nödiga upplysningar i destilla
tions- och fermentationsteorien. 

Härifrån begav sig Edelcrantz till Hannover, där han finner ålskil
Iiga bomulls- och katluns1nannufakturer samt galons-, vaxduks- och 
sidenfabriker värda uppmärksamhel, men det intressantaste han där 
fann var inrättningen att borra kanoner horisontalt med större exakt
het, än han förut sett på något annat ställe. 

Om sitt sammanträffande med Thaer berättar Edelcrantz: "Ifrån 
Hannover kunde jag ej vägra mig att göra en liten hiresa till Cellc, en 
obetydclig men behaglig stad 6 mil därifrån för att besöka den namn
kunnige lanthushållaren Doctor Thaer, som nu övergivit sitt förut
varande huvudyrke, m erlicin, sedan han blivit kallad av Konungen i 
Preussen att förestå åkerbruksinstitutet . vid Berlin. Han uppoffrade 
här, vid en liten lantegendom nära Celle, åt åkerbruket de timmar, som 
läkarekonstens utövning lämnade honom, och det med mycken fram
gång, ehuru på en mager och otacksam jordmån, som mest består av 
sand. Thaer är kanske den ende i Tyskland, som rätt känner eller 
åtminstone verkställer engelska lanthu shå llningen, han nyttjar radkul
turen och jag såg här även rågsådcl med maskin, vilket man i själva 
Engl<1nd ej ofta finn er. Herr Thaer var eljest sysselsatt med utgivande 
av en åkerbruksjournal, som utan tvivel är den bästa i Tyskland, och 
ett nytt verk, varuti alla goda engelska åkerbruksverktyg skola av-· 
r it as och till sin nytta och användningssätt beskrivas." 

I slutet av juli 1802 ankom Edelcrantz till Amsterdam. Han Ida-



gar över a ll till följd av de p olitiska förhå ll andena icke n ågot h iir kunde 
göras för den lå nclransaktion, vilktn han fått s ig uppdragen. För e n 
vän av jordbruket, säger h a n , erbj öd Holl and in lel a lt lära. L andet be
stod nästan uteslutande av iingar och betesm arker och förutom en 
obetyd li g odling av lin, hampa och toba k, voro ost och smö r lanlbrn
kels enda produkter. I motsats hiir lill var fis ket en betydande nä
ringskälla för Holland, och Edelcr:rnlz r edogör nlförligt för del hol
ländska fi s ke t, som frå n åldsla tider va rit av två s lag, si1lfiske och 
va lfi skc, av vilka del fö rra fått namnet av Hollands guldgruva och 
ostridigt vore första kici llan till den holländska nationens viilmak l. 

De h oll iindksa manufakturerna, särskill blekningen av lärfter , garn 
och lrå d, u pp\närksamm a r h a n även samt Himnar å blekningen en in
gående beskrivning, varjämte han Lager kännedom om och n oggrann t 
redogör för den holländska pappers- och hriinnvinstillvcrkningcn. 

l st aden Haarlcm besöker han det Fcijlerska institutet för fysis ka 
vetens kaperna och i besittning av en av d e för sta instrum enlsa m
lingar i Europa, även så sällskapet fö r be fordran av åk erbrnk, manu
faktu rer och h andel, som han finner alldeles likna del ä ldre i L ondon 
av samma namn och m ed samm a ändam ål iivensom den i Paris in
rällade Societe pour l'en couragem ent de l' indus trie nalionale, av vilka 
båda han sedermer a blev ledamot. T Am sterdam untlcr söklc han an
karsmidet, i Haag ett s tort gj uteri för m e tallkanoner. Hollands såg
och väderkvarnar, de senar e även avsedd a för uppfordrande av vallen, 
I andels dammar, vattenlcdni ngar , kanaler samt dockor och synnerligen 
dess h a n del giva h onom anledning lill sakrika utredningar, i sam man
hang varm ed han red ogör fö r orsakerna till att Holland så s må ningom 
förl orat den s tora m akt och betydenhet, varav del en gån g varit i be
sittning. 

T ill Frankrike a nlände h an slraxl före vinskördens början å r 1802. 
Und er resa n gen om landet blev han övertygad a ll uti alla de delar, varav 
åkv rbruket s prakti ska utövning bes lå r och som u tgöra rötterna för dess 
förkovran , nästan ingen föränd ring, ännu mindre förhällring, hlivil in
fö rd sedan tiderna före revolutionen och 1790, då Edelcrantz första 
gången genom reste de flesta provinserna i delta land. A ke rhru kets 
till s tå nd beskriver han p å föl j ande sii tt. "Samma och lill en clel oljiin
liga å kerbruksr ed skap iiro ännu i all mänt bruk , ha lv~1 j ordarcalcn l ig
ger m csl överalll i fullkomlig träde och större delen utan hägnad, vall
ku lluren är nästa n okänd, ingen prop ortion m e ll a n åkrr och än g iakt
tagen, rotfrukter föga ny ttjade för m ännisk or , nästan icke alls för 
kn:a tur och således hoskapsskötscln samt gödselprodukti oncn i hög 
·grad vård slösade. F olkm ä ngden iir, oakta t nya e rövringar och tillagda 
p rnvi nser, uti sjä lva landet minskad och , som den od lingsbara jorden 
genom de rikas pl undring b livit för ökad, m åste dess sk.iit,.c>: av dubbelt 



skäl ha\'a r åk a t i vanhävd. Icke blott har k ä rna n av landets ungdom 
genom krig och re kvisitioner blivit. förstörd eller å tmins tone dragen 
ifrån jordens bruka nde utan även, kanske m ed än slörrc förlust, dra
gare och kreatur, som till dess odling äro oundgängliga, i synnerhet 
där endast gubbar, kvinnor och barn återstå. Genom handelns totala 
förslöring, fruktan för plundringar, utfly ttningar och krigsgärder hava 
alla kapitaler dels blivil osynliga, dels dragits från åkerbrukel, vilket 
såväl som alla andra näringar ej kan sköta s, åtminstone icke trivas, utan 
förlag. Denna pcnningbris l är så mycket m era k iinnha r och så mycket 
skadli ga re för Janls kölseln, som genom revolulioncns våldsamheter 
de fl esta större egendomar blivit rövade från ett mindre antal rika för 
att styckas emellan en s lor mängd falliga eller utan medel all rätt odla 
dem . Därtill kommer att den om skapade st a tens lagar ej sätta någon 
gräns för la ndtegend orn ars oändJ.iga delning, och man finner lätt, att 
50 lunnl and sk ötas m ed mindre k ostnad av en ägare än fördelta mel
lan 5 sär skilda, som var och en måslc, m ed obelydliga unda ntag, vara 
försedda med samma byggnader, red skap och kreatur, som de n först
nämnda. Det är ock ostridigt atl, ehuru giftermål och följaktligen 
tillväxande folkmän gd borde av d enna j ordklyvning befordras, h ar lik
väl omöjlighclen av lillräcklig utkomsl och ofta den m est trängande 
nöd och uselhet varit därav en ii nnu säkrare följd . Detta bevisas isyn
nerhet av de n ökade mängd olyckli ga utkastad e hittebarn, som efter 
revolution en blivit spord och vi lka s antal i Frankrike enclasl å r 1799 
~teg till 62,000." 

Han vill dock ej bes lrida, alt revolulionen även medfört förd elar, 
\·artill han räknar de feodala bördornas avlyftande, en del jaktmarkers 
läggande und e r kultur 111. m. Så karakteriserar han det franska å ker
bruket i allmänh et och förmäler, hurusom i de s ista revolution sår en 
överalll tävlan och nit för åk erbrukets förbättring börjal sprida s ig. 
Flera åkerbrukssällskap hncle inrä ttals, dä1: pris utsattes for nyttiga 
ämnen, undersökningar och före tag. J Paris voro tvenne sådan a, det ena 
blolt för åkerbruket i huvudsladcns departement, det andra, som mera 
generelll omfatta nde industrien i alla dess grenar över hela Frankrike, 
uppmunlradc, j iimle lantsköt se ln, manufa kturerna och alla övriga nä
ringar. Vid R amhouiBct vore en experimentalfarm inrättad på allmän 
bekos tnad, där spansk a fåraveln bedrevs med mycken framgång. Så 
beskriver han tillverkningen av brännvin utav potatis och själva pota
tisodlingen, ävenså myck et utförligt sock erbetans användande till soc
kerberedning och brännvins framställande. 

Under sitt vistande i Paris inlämnade Edclcrantz till Socictc d'en
couragemcnt de l'Jndustri e nationa le en av honom uppfunne n lampa 
jämte beskrivning därå, v ilken senar e infördes i societetens j ournal. 



Till å kerbrukssocielelens handlingar inlämnade h an lre särs kilda m r
moirer. Båda dessa societeter invalde honom till utländsk ledamot. 
Uti Journal de physiqu e trycktes beskrivningen på den av honom för
bällrade digesteuren (Papini gry ta ). 

Tidigt på å rr t 1803 lämnade han Frankrike och ankom till England 
i början av ma rs m å nacl samma år. Någon fullständig berättelse över 
vistelsen i England , som varade till slutet av maj månad 1804, då han 
[,Lervänd e till fiiclerneslandct, torde enl igt del fö regående icke blivit av
give n, rnen av brev från honom till å tskilliga per soner i hemlandet 
iiv•~nsom av r rsans kiinda resultat kan man få en klar föreställning om 
även denna del av den långa resan. 

Frii111sl s tuderar han åkcrbrul,et, såväl i England som i Skottland. 
l s istnämnda land finn r r han åkerbruket stå pft en förundransvärd höjd 
och (Hir har han funnit meloclr r, som med förd el k u nde införas i Sverige 
och vi lka han anser vara av 100 gånger mera värd e ii n allt vad genom 
m,rnufaklurer s lår alt 11lrätln. Från England hemsiinder han en hop 
å kerbruksred slrnp, som han anser nya eller åtminstone litet kända. 
Han hemför fyra å ngmaskiner, två för kronohränne rier, en för Danne
mora gruva och en för en y llem anufaktur p å Lidingö n. 

Hem korn sten skedde i sii Il skap m ed \Valls Hirj unge, den be kan te 
å ngma skins- och fartygskon slruklören Samuel Owen , som av Edel
crantz överlal nts alt överflylla Lill Sverige, där han sedermera blev 
Edelcrnntz h chjälplig med uppsättandet av de he mförda ,, ngmaski
nerna. Sedermera låter Edel cranlz överföra från E ngland -yllerli gare 
en ångmaskin för drivande av e n mj ölkvarn m ed tre par s tenar, vi lken 
kommer till användning vid " Eldkvarnen" i Stockholm, som Erlel
crantz för sin egen räkning inr~ittacle. 

Uta n att laga kännedom om Edelcran lz reseberä ttel se torde de t 
icke va ra möjl igt att förstå hans betydelse för del svenska lantbruket 
och n ~iringslivel och huru denne med de ypperligaste skaldegåvor ut
rustade man, som under så lång tid vnrit ledaren av den sven ska tea
tern, kunde senare m ed framgång och utmärkelse unrler liingre tid ·in
om svenskt näringsliv intaga en ledande s tällning i den dubbla egen
skape n av direktör i Lantbruksakarlemien och president i h'.ommers
kollegium. Hemligheten l igw,r diiruti , att Edelcrantz, som genom om
ständigh et ernas makt i sina yngre å r hindrats frå n all i högre grad 
ägna s ig åt lillerärt författarskap, diirigenom och av sin okuvliga ar
betslust drevs över t ill d en praktiskt ekonom iska verksam he t, för v il
ken han av naturen hade 1ika lysande gåvor och även genom sina före
gåen de studier de yppersta fiiru lsättni ngar. 

Han fick em ellertid icke på fl era å r ännu odelat ägna s ig ål denna verk
samhet. Genast e fter å terkomsten till fädernesla nde t måste h~m å lerigrn 



ii1c rt:1ga chefskapet över de Kungl. teatrarna, l'ilkct han därefter såsom 
försle direktör utövade till år 1810. Med denna krävande befallning 
måsle han förena chefskapet för en annan konstanstalt. Han utnämn
des nämligen den ii maj 1805 lill överintendent, prescs i Konstakade
rnicn saml högste s ty resman för dess skolor, vilka ämbeten han inne
hade till år 1813. Men han s håg låg icke längre åt detta håll. Visser
ligen uträttade han elt och annat inom det praktiska området för kon s
ten. Så t. ex. bidrog han väsentligen att avvända Gustaf IV Adolfs be
sl ut att låta riva operahuset. Fosterlandets ekonomiska utveckling 
v:ir dock numera det verkli ga och käraste föremålet för hans strii
rnnden. 

Ungefär samtidigt som Edelcrantz ulnämndes till överintendent, 
uppd rogs ål honom att vara ordförande i direktionen för allmänna 
hrandförsäkringsverket, och under åren 1808- 1810 var han ivrigt syssel
satt med upprättandet och skötseln av nya lelegraflinier. Ar 1811 upp
förde han ett linnespinncri och kon stru erade han en ångmaskin, som 
visades på Konstakad emie ns utställning. Det året var han också syssel
satt med förarbetena för inrättande t av Lanlhruksakadernicn, till vars 
förste direktör han utsågs år 1813, samtidigt med alt han ulniimnd es till 
president i Kommerskollegium. Om hans verksamh et vid Landthruks
akadcrniens inriittandc och såsom direktör i Akademien hiinvisar jag till 
mi tt i noten till sid. 23 omnämnda arbele. 

Genom sitt snille, sina solida kunskaper, si n outlröllliga arbetsam
het och sitt omfallande intresse had e Edelcrantz till sist kommit att 
förena chcl'skapet för de två förvaltningsgrenar, som m est intresserade 
honom. För atl giva e n förestållning om hans omfallande verksam
het för övrigt och hans oullrötlliga flit m å här niimnas all, förntorn 
ledamolskapet i in- och utländska akademier och lärda samfund , där han 
visst icke var overksam, han var ledamot av bland andra följande k om
niittcer: för undersö kning av den animala magnetism en, för salpeler 
alstringsförsöken, för inrättande av pos tångare mellan Ystad och Stral
sund, för skråförfattningarnas överse,e nde, för inrättande av en civil pen
sionsinrällning, rnyntkommittcn m. m. 

Såsom så m ånga andra 11l)rdbor synes Edelcrantz varit i saknad av 
den gemytets och humorns gåva, som utjämna r svårigheter och före
kommer s tridigheter. Avl'nnd och förtal föllo också rikligen på hans 
lott, underblås t av teaterpersonalens skarpa tungor. Men sin överhets 
förtroende bibehöll han in i det sista, lik.son-i hans arbetsamhet och 
fors lrningsiver förs t avbrötos av döden. På sin sotsäng dikterade han en 
uppsats, som finnes bevarad bland hans e.fterlämnade papper m ed 
titeln " Strödda tankar om Kungl. Lantbruksakaderniens praktiska före
mål och dess Experimentalfält." Det sista föremål e t för hans studier 
liirer varit huru det käns att dö, och han lärer delgivit sina ialdlagelser 



i de tla aYseende fil dem, som omgåYo hans dödsbädd, och gjorde dem 
ctl ögonblick innan h an dog uppmärksamma på all detta jusl då skulle 
inträffa. 

Ed eleranlz, som å r l 815 upphöj (s i friherrlig t s tånd, avled ogi fl den 
15 mars 1821, 67 å r gammal. 
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