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Inledning

Följande förteckning är resultatet av en ge-
nomgång av Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens arkiv. Syftet har varit att invente-
ra arkivets bestånd av handskrifter – inklude-
rande maskinskrifter och några datautskrifter 
– av ”berättande” karaktär, ett begrepp som 
här fått en tämligen generös och bred tolk-
ning. Förteckningen har därför kommit att 
omfatta en mängd olika materialtyper, med 
alltifrån landshövdingeberättelser till agrara 
självbiografier, som inte har mer gemensamt 
än att de berättar om en del av de areella när-
ingarnas historia och utveckling (i några fall 
även om annat) i Sverige. Som alltid när det 
är fråga om att göra ett urval från ett omfat-
tande material är kriterierna för vad som skall 
medtas inte helt lätta att fastställa och ofrån-
komligen spelar i slutändan godtycket en viss 
roll i urvalsprocessen. Vissa materialslag har 
dock (med några få eftergifter för skrifter som 
av just denna förtecknare ansetts vara av sär-
skilt intresse) högst medvetet uteslutits, t.ex. 
den stora mängd interna rapporter, utlåtan-
den och utredningar som KSLA:s verksamhet 
ända från början har genererat. Detta materi-
al är utan tvekan intressant men också så pass 
omfattande att det inte synts praktiskt möj-
ligt att förteckna. Detsamma gäller den långa 
serie med hushållningssällskapens berättelser 
som finns i arkivet, vilken p.g.a. sitt påtagliga 

forskningsvärde ändå behandlas i ett separat 
avsnitt i den följande beståndsöversikten. 
Vidare har även en tidsmässig gräns för när 
berättelserna inkommit till KSLA dragits vid 
år 1950, då bedömningen varit att ytterst lite 
material av den aktuella typen lär finnas i ar-
kivet efter detta årtal, vilket i sin tur beror på 
att Akademiens roll som mottagare av agrara 
berättelser minskade betydligt under efter-
krigstiden. Handskrifter som förvärvats eller 
författats efter 1950, men behandlar perioden 
dessförinnan, har dock givetvis medtagits. 
Vad gäller omfånget på berättelserna har detta 
inte varit någon avgörande faktor vid urva-
let. Särskilt har en del tidiga handskrifter från 
1700-talets slut och 1800-talets början inklu-
derats då de bedömts innehålla en intressant 
och väl sammanhållen redogörelse trots att de 
i vissa fall endast omfattar ett enda ark.

En del av förteckningens innehåll består 
av s.k. ”grått tryck”, d.v.s. maskinskrivet rap-
port- och utredningsmaterial från 1920-talet 
och framåt som endast mångfaldigats i ett 
fåtal exemplar. Som exempel på titlar kan 
nämnas Promemoria angående upplysnings- 
och försöksverksamheten på betes- och vall samt 
mossodlingsområdena ävensom angående den 
centrala organisationen av jordbruksförsöks-
verksamheten i övrigt (1935) och Betänkande 
med förslag rörande organisationen av den lo-
kala försöksverksamheten på jordbrukets om-
råde m.m. Avgivet av 1950 års lantbruksförsöks-
kommitté (1950). Själva beteckningen ”grått 
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tryck” antyder att dessa skrifter befinner sig 
i en gråzon mellan ”handskrift” och ”tryck”, 
vilket gör att det inte är självklart att de skall 
inkluderas i denna förteckning. Med tanke på 
deras innehållsliga vikt och övervägande prä-
gel av handskrifter (om än maskinellt utförda 
och duplicerade) har det dock ansetts motive-
rat att medta dem här.

Förteckningen har strukturerats ämnes-
mässigt med början i en avdelning som be-
nämnts Lanthushållning. Under denna rubrik 
har framförallt en rad landshövdingeberättel-
ser från 1700-talets slut och 1800-talets början 
samlats, ett material som i bred bemärkelse 
beskriver de olika länens näringsliv; innehållet 
är således inte begränsat till det egentliga lant-
bruket. Därefter följer de olika areella näring-
arna med Lantbruk och underavdelningar, 
Trädgårdsskötsel, Skogsbruk, Fiske och Binär-
ingar. En avdelning med Undervisning avslu-
tar den areella delen av förteckningen, som 
slutligen även omfattar avdelningar med Livs-
medel, Biografi och Övrigt. Under den sist-
nämnda rubriken har några i sammanhanget 
mer udda skrifter samlats. Då många av skrif-
terna innehåller intressanta under- eller sido-
aspekter har ett kompletterande ämnesregister 
tillfogats på slutet, vid sidan av personregister 
och ett geografiskt register med avseende på 
svenska län.

Posterna i förteckningen är kronologiskt 
och därefter alfabetiskt ordnade under re-
spektive avdelning. Sist i varje post syns den 
aktuella handskriftens volymplacering enligt 
arkivets uppställningssystem, t.ex. E VIII a:9. 
Omedelbart före denna kod har även tillagts 
”Ä.a.” eller ”N.a.”, vilket står för ”Äldre arki-
vet” respektive ”Nya arkivet” i enlighet med 
arkivseriernas nuvarande uppställning. På en 
del maskinskrivna duplikat med placering ut-
anför det egentliga arkivet har istället angetts 
”Arkivet Vinden”. Överst till höger i posten 
syns årtalet för handskriftens tillkomst; är 
detta okänt anges en ungefärlig tidpunkt el-
ler period. Ett undantag vad gäller dateringen 
har gjorts för reseberättelser eftersom dessa 
inte sällan författats något eller några år efter 
resan. I dessa fall har istället årtalet för själva 
resan angetts, då det här bedömts vara den 
mest relevanta dateringen. Författare anges 
regelmässigt om namnet förekommer i själva 
handskriften; i den mån det varit möjligt har 
namnformen kontrollerats mot biografisk 
litteratur och i vissa fall även kompletterats 

1700-tal   5
1720−1729 1
1730−1739  4
1740−1749 −
1750−1759  1
1760−17 6 9  −
1770−1779  18
1780−1789  4
1790−1799  13
1800−1809  11
1810−1819  136
1820−1829  65
1830−1839  51
1840−1849  43
1850−1859  39
1860−1869  45
1870−1879  35
1880−1889  112
1890−1899  13
1900−1909  23
1910−1919  24
1920−1929  39
1930−1939  57
1940−1950  59

tabell 1. Handskrifter fördelade på tids-
perioder

En relativt liten mängd handskrifter från 1700-talet, hu-
vudsakligen landshövdingeberättelser, har funnit vägen till 
KSLA:s arkiv. En närmare datering har dock ej kunnat 
göras för fem av 1700-talshandskrifterna. Det första stora 
inflödet av berättelser sker 1810−19, d.v.s. under Lant-
bruksakademiens grundläggningsår. Noteras kan vidare 
en stor mängd skrifter (varav nästan hälften är reseberät-
telser) under perioden 1880−89, vilken minskar drastiskt i 
samband med Lantbruksstyrelsens tillkomst vid 1890-talets 
början.
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med förnamn. Den idag auktoriserade namn-
formen har alltid använts och namn som helt 
eller delvis supplerats från andra källor är 
placerade inom parentes. I de fall osäkerhet 
råder om ibland svårläsliga namnteckningar 
har detta markerats med frågetecken. Vad gäl-
ler titeln har denna i möjligaste mån hämtats 
från titelblad eller rubrik i själva handskriften. 
I de fall detta saknas har titeln konstruerats 
utifrån handskriftens innehåll och placerats 
inom hakparentes. I vissa fall har den i hand-
skriften befintliga titeln kompletterats med 
titelinformation som även den placerats inom 
hakparentes. Efter titeln anges handskriftens 
format (folio, 4:o, 8:o etc.) och antal sidor el-
ler blad; om paginering saknas anges denna 
siffra inom hakparentes. Här anges också 
om handskriften innehåller någon form av 
illustrationer, eller om teckningar, ritningar, 
fotografier etc. finns bifogade till densamma. 
Om inget annat anges är handskriften just en 
handskrift; för utskrifter gjorda med moderna 
hjälpmedel används beteckningarna ”maskin-
skrift” respektive ”datautskrift”. I vissa poster 
– i huvudsak reseberättelser och skrifter för-
fattade av ledamöter i Lantbruksakademien 
– där uppgifter om författaren har hämtats i 
biografiska och andra uppslagsverk anges slut-
ligen namnet på källan i förkortad form under 
”Biogr. källa”. Dessa biografiska data, som syf-
tar till att ge en översiktlig bild av författarens 
samhällsposition och professionella karriär, är 
tillagda utan någon ambition till fullständig-
het.

Varje användande av en systematisk upp-
ställning innebär en kompromiss mellan 
överskådlighet och sökbarhet, ett förhållande 
som även gäller denna förteckning. Således 
kunde handskrifter som tillförts en ämnesav-
delning i några fall lika gärna ha placerats på 
en annan, eftersom de behandlar två eller flera 
olika ämnen. Delvis för att lösa detta problem 
kommer förteckningen även att finnas till-
gänglig som en databas via Akademiens bib-
lioteks hemsida på internet. I databasen ges 
bl.a. sökmöjligheter på författare, ord i titel 

och kommentarfält. Till denna kommer även 
föras arkivets eventuella nyförvärv av hand-
skrifter.

Jag vill slutligen framföra ett varmt tack till 
alla dem som på olika sätt bistått mig under 
arbetet med denna förteckning. Nämnas bör 
först och främst chefsbibliotekarie Lars Ljung-
gren vid KSLAB, som under hela arbetsproces-
sen funnits till hands för givande diskussioner 
rörande allehanda aspekter av förteckningens 
utformning och innehåll. Värdefulla syn-
punkter på inledningstext och förteckning 
har även lämnats av FD Anders Perlinge, FD 
Ulrich Lange, FD Per Eriksson och FD Ronny 
Pettersson. Särskilda tack riktas även till FL 
Jimmy Lyhagen vid KSLAB, som ur sitt ar-
betsmaterial till en historisk KSLA-matrikel 
vänligen försett mig med biografiska data om 
en rad akademiledamöter, och Jan Johansson, 
som korrekturläst med sedvanlig noggrann-
het.

Landshövdingeberättelser

översikt

Ett centralt inslag i KSLA:s arkivbestånd av 
handskrifter återfinns i serie E IV, där ett stort 
antal berättelser rörande näringar och övriga 
förhållanden ute i de svenska länen under 
1700-talets andra hälft och 1800-talets början 
har samlats. I sin arkivöversikt För stundande 
skördar. Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens arkiv 1813–1989. En presentation med 
förslag till forskning (1994) menar Anders Per-
linge att de delar av detta material som för-
fattats innan Lantbruksakademiens tillkomst 
troligen utgör rester av den samling av topo-
grafiska skrifter som S.G. Hermelin hopbragt 
under 1700-talet och som hans söner 1823 
överlämnade till Akademien. Grundorsaken 
till alla dessa redogörelser finner vi i vilket fall i 
den aktuella periodens växande intresse för de 
lantbruksrelaterade frågorna och vissa av be-
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karta 1. Antal handskrifter som behandlar ekonomisk verksamhet i de svenska länen. Fördel-
ningen är som synes tämligen jämn; endast tre län, Blekinge, Halland och Västmanland, är 
representerade med mindre än nio skrifter, vilket till stor del lär vara ett slumpmässigt utslag. 
I den höga siffran för Norrbotten ingår flera skrifter rörande länets bergsbruk.
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rättelserna tillkom förmodligen på eget initia-
tiv från de personer – ofta landshövdingarna 
– som författade dem. För det mesta rör det 
sig dock om berättelser av officiell karaktär, 
s.k. landshövdingeberättelser, som kan sägas 
ha sitt äldsta ursprung i de ämbetsberättelser 
som under 1600-talets andra hälft infordrades 
av centralregeringen från landshövdingar och 
generalguvernörer inom det dåvarande svens-
ka stormaktsväldet. Utvecklingen mot en mer 
regelmässig inrapportering av tillstånden uti i 
länen avbröts dock i och med det karolinska 
enväldet. En ny ansats till insamling av upp-
gifter gjordes 1725, då landshövdingarna redo-
gjorde för hushållningen i sina län för detta 
års ekonomikommission. Därefter dröjde det  
till 1734 innan frågan om landshövdingeberät-
telser på nytt togs upp i den frihetstida riks-
dagen. Landshövdingen i Västerbotten, Ga-
briel Gyllengrip, ingav då en riksdagsrelation 
med förslag om detta, vilket 1735 ledde till ett 
kungligt cirkulär där landshövdingarna ålades 
att före varje riksdag avge ämbetsberättelser 
till ständerna. Som Gustaf Utterström kon-
staterat i sin översikt om Landshövdingarnas 
berättelser om länens tillstånd under 1700- och 
1800-talen (1954) var det inte så mycket lands-
hövdingarnas förvaltning av sina ämbeten 
som ständerna var intresserade av; snarare var 
det uppgifter och uppslag för att förbättra 
landets näringsliv som efterfrågades.

Den tidigaste landshövdingeberättelsen i 
KSLA:s arkiv råkar vara författad av den nyss-
nämnde Gyllengrip. Det rör sig om ett utdrag 
av en landshövdingeberättelse för Västerbot-
tens län från 1736, rörande Norrbottens lapp-
mark.1 Uppgifterna i denna berättelse – det 
enda exemplet från frihetstiden i arkivet – är 
med all sannolikhet baserade på iakttagelser 
från den resa som Gyllengrip själv gjorde i 
Tornedalen detta år. Hans redogörelse får 
på många sätt sägas vara typisk för vad som 
senare skulle följa i form av andra landshöv-
dingeberättelser. Gyllengrip blandar här kort-
fattade geografiska beskrivningar med upp-
gifter om de olika orternas odling, skogsbruk 

och övriga näringar. Noterbart är också att 
författaren stannar vid det registrerande och 
lämnar slutsatserna till dem han rapporterar 
till, vilket även det är ett drag som upprepas i 
senare landshövdingeberättelser.

Där Gyllengrip ensam får företräda fri-
hetstiden i KSLA:s arkiv är de landshövdinge-
berättelser som infordrades efter statsvälv-
ningen 1772 mer rikligt representerade. Dessa 
riktades inte till riksdagen utan insändes  
istället till Kammarkollegium, som använde 
uppgifterna när man utarbetade Kongl. maj:ts 
och riksens kammar-collegii underdåniga berät-
telse, rörande allmänna hushållningens tilstånd 
i riket, til den 21 augusti 1772 (1776). Av den 
genomgående uniforma handstilen att döma 
är det tiotal berättelser från detta år som åter-
finns hos KSLA ursprungligen delar av en stör-
re avskrift, utan angivande av några författare, 
av originalberättelserna, som sedan delats upp 
på respektive län. Berättelserna från 1772 är 
annars rätt utförliga i sina redogörelser för 
länets näringsmässiga tillstånd och innehål-
ler i regel en hel del sifferuppgifter. Ser vi 
lite närmare på en av berättelserna från detta 
år, jag väljer Gottlands län  2, så inleds denna 
med några grundläggande uppgifter om antal 
hemman och folkmängd i länet, omfattande 
en dryg halvsida, vilka följs av ett ungefär 
lika omfattande avsnitt om åkerbruket och 
några korta rader om boskapsskötseln. Får-
skötseln behandlas föga överraskande något 
mer utförligt på en halvsida – här kan dock 
noteras att uppgiften om antal får på ön är 
från 1759. Närmare en helsida ägnas skogarna 
och även i detta avsnitt förekommer en äldre 
uppgift, i detta fall antalet gotländska sågar 
år 1756. Fisket avverkas dock liksom boska-
pen på ett fåtal rader, medan binäringar, bl.a. 
tjär- och tegeltillverkning och kalkbränning, 
ges samma utrymme som skogen. Trädgårds- 
och jordfruktodlingen avverkas dock mycket 
kortfattat. Berättelsen avslutas med avsnitt 
rörande tillgången till och utskeppningen 
från Gotlands hamnar, samt några siffror rö-
rande beskattningen på ön. Totalt omfattar 
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den gotländska berättelsen tio inte helt fyllda 
sidor i folio. Detta omfång får säges vara rätt 
genomsnittligt för 1772 års berättelser, men 
ett nämnvärt undantag är den västerbottniske 
landshövdingen Magnus Adolf von Kothens 
redogörelse för länets tillstånd3 som omfat-
tar hela 133 kvartosidor. Valda delar av denna 
trycktes för övrigt i Patriotiska sällskapets 
Hushållningsjournal 1784 och 1785.

Nya landshövdingeberättelser infordrades 
även 1786 och 1792, men endast de senare har 
avsatt spår i KSLA:s arkiv i form av redogö-
relser från Jönköpings respektive Söderman-
lands län. Här bör även nämnas ett av arki-
vets mest omfångsrika dokument, nämligen 
de intressanta hälsingska sockenbeskrivningar 
från 1790 och 1791,4 sammantaget omfattande 
ca 300 sidor i folio, som 1961 utgavs av Nils- 
Arvid Bringéus. Dessa är visserligen inte lands-
hövdingeberättelser i någon egentlig mening, 
men har av goda skäl insorterats bland dessa 
berättelser i arkivet, då de utgör en – ovan-
ligt detaljerad – del av tidens inrapportering 
från länen. Till de noterbara handskrifterna 
från den gustavianska perioden hör även en 
kvartovolym härstammande ur Patriotiska 
sällskapets bokgåva till Akademien från 1849. 
Georg Henrik von Wrights och Isak Reinhold 
Hasselblatts Om hushållningen i Savolax och 
Karelen5 från 1785 omfattar totalt 194 sidor och 
kan väl ses som ett slags inofficiell landshöv-
dingeberättelse (egentligen två separata) från 
Savolax respektive Kuopio län.

Vid 1800-talets början blir landshövdinge-
berättelserna, som ovannämnde Utterström 
har konstaterat, en del i strävandena att få till 
stånd en bättre närings- och jordbruksstati-
stik. Under seklets första decennium var det 
fortfarande Kammarkollegium som hante-
rade uppgiftsinsamladet, vilket skedde enligt 
ett påbud av Kungl. Maj:t från 1802. Enligt 
samma påbud skulle Kammarkollegium sam-
manfatta dessa med det reorganiserade Ta-
bellverket jämförda uppgifter i en berättelse 
som dock aldrig tycks ha blivit skriven. Detta 
kan förklaras med det faktum att flera av 

landshövdingarna dröjde med sina berättelser 
i flera år (de skulle egentligen gälla för år 1805 
och inkomma strax därefter som de första av 
de s.k. femårsberättelserna till Kungl. Maj:t), 
varefter en brand i Kammarkollegiums arkiv 
1807, liksom de följande krigen och statsvälv-
ningen 1809 satte stopp för eventuella ambitio-
ner att sammanställa uppgifterna. Följdriktigt 
finns inte heller i KSLA:s arkiv mer än ett par 
berättelser från denna tid; båda rör Malmö-
hus län och den ena är en sammanfattning av 
en redogörelse från 1805 gjord av Carl Peter 
Hällström under Lantbruksakademiens första 
verksamhetsår 1813.6 Detta är för övrigt på det 
hela taget ett noterbart mönster vad gäller de 
tidiga landshövdingeberättelserna i arkivet; 
de ger inte sällan intryck av att vara samman-
fattande avskrifter med en i sammanhanget 
naturlig betoning på lanthushållningen.

En ny omgång landshövdingeberättelser 
inkom till Kammarkollegium 1810–11, vilken 
inte heller denna resulterade i någon sam-

Första sidan ur landshövding Carl Stellan Mörners 
(1761−1834) prydligt utskrivna berättelse om tillstån-
det i Kronobergs län 1810.
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manfattande berättelse. Några exempel på 
länsrapporter från dessa båda år finns dock i 
KSLA:s arkiv, där Carl Stellan Mörners berät-
telse från Kronobergs län, Fabian Ulfsparres 
från Nyköpings län (d.v.s. Södermanland) 
och Anders Wasells från Jämtlands län står ut 
som de klart mest omfattande med vardera 20 
sidor eller mera i folio.7 I andra änden av ska-
lan finner vi Erik af Wetterstedts berättelse på 
en enda sida från Uppsala län,8 vilken dock 
utgörs av komprimerade statistiska uppgifter. 
Vid detta laget stod annars Lantbruksakade-
miens tid som central och samordnande in-
stans vid insamlandet av lantbruksrelaterade 
uppgifter utifrån länen för dörren. Redan 1811 
begärde Kungl. Maj:t in nya landshövdinge-
berättelser som den 16 december 1812 över-
lämnades till Akademien. Tyvärr går dessa be-
rättelser inte längre att finna i arkivet, vilket 
däremot är fallet med ett flertal redogörelser 
från 1815. Dessa utgör i flera fall svar på det 
cirkulär som Lantbruksakademien 1814 sände 
ut till de i många fall nybildade hushållnings-
sällskapen, där landshövdingen som regel 
var ordförande. Bland berättelserna från 1815 
finns intressant nog även ett antal relationer 
till Kammarkollegium i enlighet med Kungl. 
Maj:ts ovannämnda påbud från 1802. Under 
en övergångsperiod fanns således parallella 
system för inrapportering från länen.

Till sidantalet varierar berättelserna från 
1815 liksom tidigare avsevärt och i vissa fall kan 
de vara mycket utförliga. Ett exempel på detta 
är en berättelse omfattande 66 sidor om Öster-
götlands med Vadstena läns tillstånd 1805–14, 
vars tioårsspann också till stor del förklarar 
omfånget, som även påverkas av det faktum 
att här dessutom ingår flera tabeller rörande 
olika aspekter av länets näringsliv. Värda att 
lyfta fram bland berättelserna från detta år är 
även några lokala rapporter från en rad värm-
ländska härader9 som landshövdingen Olof af 
Wibeli bifogade sin redogörelse ”Om landt-
hushållningens tillstånd i Vermland”, vilken 
trycktes i Landtbruks-academiens annaler 1815. 
Värmland var för övrigt särskilt välrepresente-

rat i rapportskörden till Akademien detta år, då 
även den tillträdande landshövdingen Johan af 
Wingård författade ett memorial om 38 sidor 
rörande länets hushållning och näringar.10 Som 
kontrast kan nämnas en mycket kortfattad re-
dogörelse av landshövdingen i Kristianstads 
län, Axel Gabriel De la Gardie, som samma år 
endast åstadkom en tresidig relation till Kam-
markollegium.11 Vad gäller Värmland och dess 
lanthushållning vid denna tid kan här slutli-
gen nämnas ett pågående publiceringsprojekt 
(vid Akademiens Enhet för de Areella Näring-
arnas Historia) med texter på detta tema från 
åren kring 1800, där bl.a. Wibelis ovannämnda 
rapport kommer att ingå.

Om landshövdingeberättelserna från 1815 
är relativt välrepresenterade i KSLA:s arkiv, 
syns däremot en påtaglig minskning de därpå 
följande åren, vilken till stor kan förklaras 
med att hushållningssällskapen nu övertog 
ansvaret för den del av länsrapporteringen 
som specifikt rörde lantbruket (se nedan). 
Även från dessa år går det dock att finna mer 
ambitiösa berättelser, ibland sent inkomna ef-
ter en tidigare förfrågan från centralmakten. 
Ett exempel på detta är vice ordföranden i 
hushållningssällskapet Johan Kallermans För-
sök till uppgifter till en närmare kännedom af 
landthushållningens tillstånd i Westmanland    12 
från 1817, vars uppgifter verkar vara uppställ-
da efter Lantbruksakademiens frågeformulär 
från 1814. Från samma år kan även nämnas 
landshövdingen i Uppsala län Berndt Wil-
helm Focks Berättelse om jordbrukets tillstånd 
i länet jemte bifogad tabell öfver 1815 års utsäde 
i hwarje sockn med upgjord beräkning öfver lä-
nets sädes production samma år.13

Hushållningssällskapens tillkomst betydde 
förstås inte att landshövdingeämbetena helt 
upphörde med sin inrapportering till central-
makten. En förändring skedde dock 1822 då 
ett cirkulärbrev från Kungl. Maj:t slog fast att 
landshövdingarnas femårsberättelser i fort-
sättningen skulle insändas dit istället för till 
Kammarkollegium och dessutom utformas 
efter ett särskilt formulär. I samband med 
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detta började femårsberättelserna också att 
tryckas, vilket skedde 1823 – de första av dessa 
omfattar därmed perioden 1817–22. Tryck-
ningen fortsatte fram till 1856, då femårsbe-
rättelsen för åren 1851–55 utkom; hela denna 
svit finns för övrigt i Akademiens biblioteks 
(KSLAB) äldre samling. Innehållsmässigt tar 
de tryckta berättelserna ett brett grepp om lä-
nets förhållanden, med inledning i ett avsnitt 
om dess allmänna beskaffenhet, där alltifrån 
adminstrativ indelning till geografiska för-
hållanden behandlas. Näringslivet behandlas 
utförligt och en god del av detta avsnitt rör 
förstås lanthushållningen med binäringar. 
Berättelsernas omfång varierar kraftigt och 
alltifrån 20 till 100 kvartosidor förekommer; 
en viss tendens till att de mer befolkningstäta 
och lantbruksintensiva länen inkommer med 
längre berättelser kan här skönjas.

en landshövdingeberättelse

Landshövdingen i Kronobergs län Carl Stel-
lan Mörners (1761–1834) Kort berättelse om 
Kronobergs län i diup underdånighet aflämnad 
till hans kongl. höghet kronprintsen år 1810 (21 
s.) avviker till det yttre en del från den typiska 
landshövdingeberättelsen – i regel ett eller 
flera häftade eller lösa ark i folio – genom att 
formatet är mindre (kvarto) och volymen är 
bunden i ett påfallande elegant (numera nå-
got nött) blått sidenband. Möjligen rör det 
sig om ett s.k. presentationsexemplar som 
överlämnades personligen till den nye kron-
prinsen Karl Johan. Berättelsen inleds annars 
med en kort allmän översikt av Kronobergs 
län geografi, med bl.a. jordmånen och skogs-
tillgångar. Vad gäller den förra konstaterar 
Mörner att den delvis är ”så stenbunden, att 
det wäckt mångens förundran, huru jordbru-
ket här, med någon förmån, kan handteras”. 
Å den virkeskrävande flottans vägnar bekym-
rar han sig också över skogarna, ”detta landet 
herligheter”, vilka enligt hans uppfattning 
har undergått förstörelse under senare tid. 
Mörner uttrycker dock en påtaglig stolthet 

över invånarna, vilkas idoghet gjort att länet 
trots ogynnsamma naturförhållanden "är lika 
som ett förrådshus för nästgränsande orter”. 
Invånarantalet anges till 72 136 personer och 
Mörner noterar en ”brist på mankön” med 
bakgrund i de senare årens krig. 

Enligt Mörner är skördarna i normala fall 
tillräckliga för att täcka det egna länets behov 
och under gynnsammare år kan man ”för-
yttra flere tusende tunnor af råg och korn, 
såsom egenteliga sädet”. Strax därefter fram-
håller han smör, ost, lin, honung, vävnad, 
järnmanufakturer, virke, beck och tjära som 
länets egentliga exportvaror. Mest lönsam är 
handeln med oxar, vilket tillskrivs länets goda 
beteshagar, allmogens fallenhet för boskaps-
skötsel och ”kreaturens företräde, icke i stor-
lek, men i godhet”. Som en försvårande fak-
tor vid transporten av varor från länet lyfter 
Mörner fram avståndet till sjöstäder och av-
saknaden av kanalfarter. De elva småländska 
järnbruken ”äro wäl icke af den betydenhet, 
som uti Bergslagerne”, men har ändå en säker 
avsättning i Skåne ”och troligen äfven åt de 
danske orterne”. Mörner varnar dock för att 
skogsbristen kan vålla problem även för denna 
näring i framtiden.

Mörner avdelar därefter ett par sidor åt 
en beskrivning av länets enda stad Växjö och 
kan bl.a. meddela att där finns åtta köpmän 
och 93 hantverkare med burskap. Stadens 
jordbruksmark uppgår till 1     180 tunnland 
och stadsinvånarna är därmed ”icke i behof, 
att ifrån landtmannen köpa mycken span-
nemål”. Med synbar tillfredsställelse noterar 
han att Växjös gymnasium och trivialskola 
”ifrån längre tider, warit ansedde bland de 
bättre inom riket, och har tilldanat flere, för 
kundskaper widtberygtade män". Mörner 
fortsätter med att i siffror ange länets ägoin-
delning, fördelat på bl.a. frälse-, krono- och 
skattehemman, och fortsätter kortfattat med 
den administrativa strukturen – rättskipning, 
kyrka, skatteindrivning samt skogs- och jäge-
ristat. Lika kortfattat redogörs även för anta-
let indelta soldater i länet.
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I ett avsnitt på drygt fyra sidor behandlas 
länets allmänna inrättningar, varav den första 
är ett hospital, som ”emottager blott ursinni-
ge men”, med utrymme för 60 personer. Mör-
ner menar att det vore önskvärt att fördubbla 
kapaciteten, ”ty för dem, hwilka äro mindre 
swagsinta, och af olika anledningar, borde 
skiljas från samhället, är beklageligen, genom 
någon allmän inrättning, ingen tillflygt". 
Den andra institutionen i Mörners uppräk-
ning är lasarettet i Växjö – vars ekonomi en-
ligt honom är något knapp – där dock ”En 
medicus med nödig betjening är på stat, och 
njuter sin lön af lazaretts cassan.” Under sin 
tredje punkt rörande de allmänna inrättning-
arna nämner han först summariskt fattigvår-
den och noterar att tiggeri bland länets egna 
invånare endast förekommer sparsamt. Bland 
länets fängelser vill Mörner endast framhäva 
kronohäktet i Växjö, som ”innehåller rym-
liga, anständiga och warma salar, så att de 
brottsligas öde, genom misswård, ingalunda 
förswåras”. Han konstaterar vidare att en del 
reparationer är behövliga och att sängkläder 
behöver inköpas till häktet och att detta ”lära 
af en mild regering icke nekas”.

Även vad gäller en annan av länets institu-
tioner, spannmålsmagasinet, framför Mörner 
önskemål, då denna byggnad p.g.a. maga-
sinsdirektionens penningbrist står tom. ”En 
icke ringa förmån” för länet vore därför om 
spannmål kunde uppköpas för användning 
under missväxtår. Om den viktiga saltpeter-
tillverkningen påpekar han att Kronobergs 
län efter förlusten av Österbotten i det ny-
ligen avslutade kriget är det län som under 
alla år producerat mest av denna vara. Han 
konstaterar dock att ”allmänheten ännu lefwa 
i mycken okunnighet om rätta sättet, att bi-
bringa denna wara”. Till institutionerna räk-
nar Mörner vidare även hälsobrunnen Evedal 
utanför Växjö, om vilken han kort meddelar 
att den ”med förmån och nöje” används av 
länsinvånarna och att den har ”privilegier, 
egen direction och medicus". Sist bland de 
uppräknade institutionerna nämns en nyli-

gen etablerad brandstodsinrättning för ersätt-
ning av lösegendom vid eldsvådor, där Mör-
ner själv sitter som ordförande i egenskap av 
landshövding.

Mörner ägnar en halv sida åt länets bygg-
nadsskick – där finns få stenhus p.g.a. bristen 
på lämpligt material men välbyggda trähus, 
även hos allmogen, ”långt öfwer behofwet” 
– och ägnar trädgårdsskötseln ungefär sam-
ma utrymme. Han finner intresset för denna 
del av odlingen vara svagt inom länet, vilket 
förklaras med dålig avsättning för trädgårds-
produkter och att bönderna ”ej äro fallne för 
kräsligheter”. Deras ”tarfliga lefnadssätt”, in-
dustri och goda inkomstmöjligheter i krigets 
spår har enligt Mörner gjort att de på senare 
år samlat på sig mycket pengar, medan länets 
adelsfamiljer å andra sidan inte besitter ”nå-
gon särdeles förmögenhet”. Om tillgången på 
vilt i länet konstaterar han att den minskat 
med skogarnas avtagande, upplåtandet av jakt 
till alla jordägare och ovanan att jaga vid fel-
aktiga tider. Även insjöfisket sägs ha minskat 
då ett ökat uttag skett efter det att den saltade 
sillen blivit dyrare.

På tidstypiskt vis ger berättelsen från Kro-
nobergs län visst utrymme, i detta fall ett par 
sidor, åt en beskrivning av befolkningen och 
dess karaktär. Mörner ger på det hela taget 
det småländska lynnet ett gott betyg – ”höf-
ligt, willigt, sparsamt” – men bekymrar sig 
över den tilltagande brännvinskonsumtionen 
och dess inverkan på sedligheten. Han menar 
sig också se en viss lättja, särskilt hos tjänste-
folket, som är ”mindre driftiga” än på annat 
håll. Den småländske bonden tecknas även 
som ”hämndgirig”, särskilt under brännvi-
nets inverkan, och under den hövliga ytan 
är respekten för ”de bättre classerne” enligt 
Mörners synsätt inte den bästa. Länets tjäns-
temannakår får övervägande gott betyg och 
som bevis på dess redlighet för Mörner fram 
det faktum att ingen tjänsteman under 20 års 
tid ”warit så hårdt tilltalad” att han skilts från 
sin tjänst.

Mot slutet av sin berättelse blickar Mörner 
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åter ut mot hemlänets geografi och ger rese-
nären några kortfattade rekommendationer 
om sevärdheter i Kronoberg län. En ruin vid 
länets kungsgård (landshövdingeresidenset) 
lyfts fram som särskilt intressant. Den små-
ländska geografins form av naturligt befäst-
ningsverk mot fientliga angrepp avhandlas 
därefter och Mörner noterar – möjligen något 
syrligt – att det inte går att använda beridna 
trupper inom länet, men att sådana ”ej utan 
stor swårighet, måste ändå underhållas”. Mer 
öppet kritisk är han mot de stora misstag som 
enligt hans förmenande skett vid genomför-
andet av storskiftet i Kronobergs län, då de 
tillskapade hemmanen ”till widd och godhet” 
är högst olika och därigenom varierar kraftigt 
i värde. Han avslutar helt kort berättelsen med 
att konstatera att ”en någorlunda fullständig 
geographisk charta” över länet nyligen blivit 
färdigställd genom bergsrådet Hermelins för-
sorg.

Som en av få landshövdingeberättelser i 
KSLA:s arkiv har Mörners text publicerats i 
tryckt form, i detta fall med inledning av H. 
Gustafson i Hyltén-Cavalliusföreningens års-
bok 1941, s. 149–165.

forskningsuppslag

En sammanfattning av landshövdingeberät-
telserna i KSLA:s arkiv och deras användbar-
het för forskningen är inte helt lätt att göra. 
En påtaglig spretighet, såväl vad gäller de 
enskilda berättelsernas omfång och innehåll 
som tidpunkterna för deras tillkomst, är ett 
bestående intryck från en översiktlig genom-
gång av materialet. Inrapporteringen från lä-
nen var som redan Utterström konstaterade 
minst sagt ojämn och vad som sedan influtit 
till Lantbruksakademien verkar åtminstone 
delvis vara skördar av slumpen. Detta hindrar 
dock inte att dessa berättelser både som hel-
het och i sina enskildheter utgör ett värde-
fullt och svårersättligt material för den som 
intresserar sig för olika aspekter av lantbru-
kets utveckling i de svenska länen under den 

aktuella perioden. Berättelsernas uppgifter 
bör rimligen kunna utgöra ett källunderlag 
för såväl den professionella historikern som 
hembygdsforskaren. De renodlade jord-
bruksdata som presenteras i berättelserna kan 
exempelvis bilda delunderlag både för över-
gripande studier av lantbruksutvecklingen i 
Sverige och mer begränsade forskningar i ett 
eller flera läns agrara förhållanden under den 
aktuella perioden. Uppgifter om skördar, sä-
desslag, brukningsmetoder och djurhållning 
kan exempelvis jämföras mellan olika län 
och över tid. En intressant fråga att ställa till 
detta material är också hur och i vilken om-
fattning rapporteringen skedde från de olika 
länen. Som antytts ovan är skillnaderna här 
stora, med alltifrån kortfattade och statistiskt 
betonade redogörelser till långa och omsorgs-
fullt utformade berättelser om tillståndet i lä-
nets alla hörn. Vad kan dessa skillnader bero 
på? Säkerligen spelar individuella faktorer en 
viktig roll här, d.v.s. författarens skrivlust/för-
måga och behov av att visa handlingskraft och 
plikttrohet gentemot statsmakten. En fråga 
som lätt inställer sig är också i vilken grad 
det går att se regionala skillnader i landshöv-
dingeberättelserna, både vad gäller viljan att 
rapportera och vad författarna väljer att lyfta 
fram i länets näringsliv och lanthushållning.

Hushållningssällskapens 
skrivelser

I samband med landshövdingeberättelserna 
bör också sägas något om ett material i arkivet 
som inte förtecknas här, nämligen serien E V, 
Skrivelser från hushållningssällskapen. Denna 
serie om 19 volymer, omfattande perioden 
1810–1911, innehåller främst hushållningssäll-
skapens berättelser, kronologiskt ordnade, 
till Lantbruksakademien under den aktuella 
perioden. Själva materialets omfattning har 
gjort att det ställts utanför den följande för-
teckningen. Något bör dock här sägas om 
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dessa berättelser, då de för lantbrukets del kan 
sägas vara de direkta efterföljarna till lands-
hövdingeberättelserna. Grundtanken var från 
början att hushållningssällskapen årsvis skulle 
inkomma med rapporter till Lantbruksaka-
demien rörande den agrara utvecklingen och 
sällskapens egna verksamhet i respektive län. 
Graden av hörsammande av detta statliga på-
bud kunde särskilt i början variera en hel del, 
men ett stort antal årsberättelser av varierande 
längd och innehåll inkom ändå till Akademien 
under årens lopp, vilka ofta även helt eller 
delvis trycktes i sällskapens egna handlingar 
och tidskrifter. Den tabellariska översikt över 
väderlek, jordbruk, årsväxt och priser som 

Akademien önskade sig från sällskapen ver-
kar dock relativt få av dem ha inkommit med, 
och särskilt inte på en regelbunden basis. En 
hel del exempel på dessa tabeller finns ändå 
bevarade i början av serie E V; i vissa fall har 
man också använt sig av det tryckta formulär 
som Akademien lät distribuera för ändamå-
let. Ibland går tabellerna även ned på socken-
nivå, vilket förstås är av särskilt värde för den 
statistiskt intresserade forskaren.

På det hela taget liknar hushållningssäll-
skapens berättelser de tidigare motsvarig-
heterna från landshövdingarna i det att de 
inte är särskilt formaliserade till sin karaktär. 
Särskilt i början av den aktuella perioden är 
påfallande många av de arkiverade berättel-
serna ”kompakta” till sin struktur; rubriker 
är sällsynta och redogörelser och synpunkter 
syns ofta nedtecknade i en följd, allt eftersom 
den som för pennan kommer på vad som bör 
nämnas. Eftersom de skrevs årsvis kan man 
på förhand också förvänta sig att de generellt 
sett borde vara kortare än de mer glest inkom-
mande landshövdingeberättelserna. Det ome-
delbara intrycket är dock att så inte är fallet; 
hushållningssällskapens berättelser syns vara 
väl så fylliga, vilket delvis kanske kan bero 
på att lantbruket nu hade en egen ”myndig-
het” (i form av sällskapen) i länen, som till 
skillnad från landshövdingeämbetena helt 
kunde koncentrera sig på de agrara frågorna. 
Däremot finns en påtaglig tendens över tid 
att sällskapen verkar ha tagit alltmer lätt på 
inrapporteringen till Akademien – talande är 
exempelvis att endast Värmlands, Jämtlands 
och Västernorrlands län inkom med berättel-
ser år 1880! Vanligt, ja närmast en regel, var 
däremot att sällskapen lät trycka årsberättel-
serna i de egna handlingarna och efterhand 
verkar inrapporteringen helt enkelt ha skett 
genom att de tryckta handlingarna skickades 
in till Akademien. I dessa fall består ”berät-
telsen” i arkivet endast av ett brev med besked 
om att handlingarna bifogats. I vilken mån 
de tryckta årsberättelserna överensstämmer 
med de handskrifter som skickats in till Aka-

Främre pärmen till Gustaf Theodor Ohlssons stilfullt 
inbundna Berättelse öfver ängsvattnings, indäm-
nings- och sjösänknings-arbeten, iakttagna på 
en resa i Danmark år 1870−1871 (1871). Efter lant-
bruksreformatorn Edward Nonnens (1804−1862) död 
skapades det Nonneska stipendiet, vilket möjliggjorde 
studieresor för en lång rad elever från lantbruksinsti-
tuten vid Ultuna och Alnarp.
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demien är förstås svårt att överblicka, men ett 
stickprov bestående av Skaraborgs läns hus-
hållningssällskaps berättelse för år 1818 ger vid 
handen att överensstämmelsen i det närmaste 
är total mellan tryck och handskrift. Detsam-
ma gäller Uppsala läns hushållningssällskaps 
berättelse för år 1863. Det ligger således nära 
till hands att betrakta de handskrivna berät-
telserna från hushållningssällskapen i arkivet 
som ett komplementerande forskningsmate-
rial, vilket får sitt främsta värde i de fall då det 
inte gått till trycket.

Reseberättelser

översikt

En annan stor grupp av handskrifter i KSLA:s  
arkiv utgörs av de reseberättelser som insän-
des till Lantbruksakademien som en följd av 
dess hantering av statliga stipendiemedel för 
utbildningsändamål. Efter ett riksdagsbeslut 
1858 anslogs 3 000 rdr per år (1860 höjt till  
6 000) för understödjandet av de utländska 
studieresor det oftast var fråga om. Dessa 
medel fördelades efter förslag från Akade-
miens förvaltningsutskott av Kungl. Maj:t 
ända tills Lantbruksstyrelsen fr.o.m. 1890-ta-
lets början övertog uppgiften. Vid sidan av 
de statliga stipendierna hanterade Akademien 
dessutom utdelningen av resemedel från de 
enskilda fonder man förvaltade. Bland dessa 
återfanns främst det s.k. Nonnenska stipen-
diet, som skapades genom subskription strax 
efter den välkände lantbruksreformatorn  
Edvard Nonnens död 1862 och riktades till 
elever vid Ultuna och Alnarp. Det faktum att 
Akademien således även efter 1889 ansvarade 
för olika resestipendier gjorde att man fortsat-
te att samla berättelser från studieresor under 
åtskilliga decennier framöver.

Många av de ca 180 reseberättelser som 
finns bevarade i KSLA:s arkiv finns separat 
uppställda i serie E VIIII a. Ytterligare berättel-

ser har under arbetet med denna förteckning 
återfunnits bland inkomna handlingar i serie 
E II. Enstaka reserapporter finns även i arki-
vets Ö-serier, både den äldre och den nyare. 
Bland de äldsta berättelserna i sammanhanget 
finns intressant nog ett par som ingetts till 
Vetenskapsakademien, författade av Carl Jo-
han Keijser 185414 och Knut Leopold Bladin 
1855 15. Vidden av Vetenskapsakademiens en-
gagemang i agrara studieresor vid denna tid 
återstår att kartlägga, men vi kan i nuläget i 
varje fall konstatera att man faktiskt gav un-
derstöd till såväl Keijsers agrikulturkemiska 
resa i Tyskland som Bladins studier av dik-
ning i England. Från samma tid härstammar 
annars även de första agrara reseberättelserna 
i arkivet som insänts specifikt till Lantbruks-
akademien, Gustaf Wilhelm Zetterstedts 102-
sidiga mejeritekniskt inriktade Berättelse öfver 
en resa i Stor Britannien hösten 1854 och våren 
1855    16 samt Philip Åkermans Berättelse öfver 
en resa i Tyskland och Belgien år 1855–56    17, rö-
rande torrläggnings- och bevattningsarbeten. 
Redan med de här nämnda reseberättelserna 
etableras ett länge dominerande resemönster 
där framförallt Tyskland och dess grannlän-
der men även Storbritannien besöktes, vilket 
naturligtvis inte är någon överraskning med 
tanke på att det var här som grunden lades till 
framväxten under 1800-talet av det på veten-
skaplig grund baserade lantbruket. Bland de 
mest förekommande resemålen måste dock 
även Danmark nämnas; närheten till Sverige 
och landets roll som port till Europa för rese-
närer norrifrån tycks ha fått många av stipen-
diaterna att göra danska jordbruk och/eller 
agrara institutioner till åtminstone ett av be-
söksmålen på antingen ut- eller inresan. Även 
Nederländerna med sitt högrationaliserade 
jordbruk fanns rätt ofta med bland resemålen, 
medan utflykter till Frankrike förekommer i 
mer sparsam utsträckning. Helt tydligt är att 
agrara studier i Europas södra delar sällan var 
aktuella för de resenärer vars uppgift det var 
att finna vägar och metoder att förbättra av-
kastningen från jordbruket hemma i Sverige.
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Danmark, Tyskland och Storbritannien 
var av materialet i KSLA:s arkiv att döma 
fortsatt viktiga resemål även efter sekelskiftet 
1900. Mot slutet av den här aktuella perioden 
framträder dessutom USA som en allt oftare 
förekommande destination för studieresorna, 
vilket syns naturligt med tanke på den för-
skjutning av lantbruksvetenskapernas front-
linje från Europa till Nordamerika som ägde 
rum under 1900-talets första decennier. No-
terbart är att flera av de resenärer som tog vä-
gen över Atlanten skaffade sig högre examina 
från amerikanska universitet; detta gällde t.ex. 
Samuel ”Sam” Nordfeldt, vars Reseberättelse 
från studieresa i Amerika 1933–1938 rörande när-
ingslära  18 är en rätt tunn redogörelse avfattad 
på ett fåtal sidor, vilken dock kompletteras av 
en kopia på författarens doktorsavhandling i 
näringslära för husdjur från University of Wis-
consin. Begreppet studieresa fick således en 

karta 2. Antal reseberättelser 1839−1950 fördelade på 
besökta länder (med tidsperiod för resornas genomförande 
inom parentes). Kartans siffror ger en tydlig indikation på 
att de agrara studieresorna utomlands huvudsakligen gick 
till norra och mellersta Europa. Tyskland var det överlägset 
populäraste resmålet under den aktuella perioden, en trend 
som avbröts i och med andra världskrigets utbrott, vilket 
som synes även gäller Storbritannien, ett annan vanlig 
destination. Den höga siffran för Danmark har säkert 
delförklaringar både i närheten till Sverige och i landets 
geografiska position som transitland för svenskar som skulle 
vidare ned i Europa. Vad gäller USA och Kanada är årtalet 
1887 ett tidigt undantag; resterande reseberättelser härifrån 
är från perioden 1934−50.
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näringar hade i Lantbruksakademiens dagliga 
arbete under lång tid. Istället är det alltså 
lantbruket med alla dess underområden som 
står i fokus i stipendiaternas reseberättelser. 
Ett flertal av dessa (30 st.) kan sägas behand-
la lantbruket i allmänhet i det land eller de 
länder som besöks, men i de flesta fall verkar 
resenärerna ha varit inriktade på mer ämnes-
specifika studier. Det egentliga jordbruket 
med jordbearbetning, jordförbättring och 
växtodling utgör här en god del (sammanlagt 
33 berättelser), men även reseberättelser där 
antingen husdjur (30 st.), mejerihantering (22 
st.), lantbruksbyggnader (10 st.), undervis-
ning (7 st.) eller trädgårdsskötsel (5 st.) utgör 
huvudtemat är märkbara inslag i arkivmate-
rialet. Även laboratoriepräglade studier gäl-
lande jordbrukets kemiska kontroll (17 st.) 
tycks ha varit ett rätt vanligt tema för resorna. 
Särskilda studier av lantbrukets maskiner och 
redskap förekommer däremot inte bland rese-
berättelserna hos KSLA, vilket kan tyckas vara 
anmärkningsvärt med tanke på den kraftiga 
mekaniseringen inom lantbruket under den 
aktuella perioden. Här bör dock påpekas att 
de tekniska frågorna finns med som något av 
en röd tråd i en stor andel av berättelserna; 
både åkerns och inomhusarbetets maskiner 
och redskap behandlas således nog så ofta, 
men som en del av mer övergripande beskriv-
ningar och resonemang.

Vid en översiktlig genomgång av materia-
let går det också att upptäcka enstaka mönster 
när det gäller vilka länder som stipendiaterna 
valde att besöka för att studera ett särskilt 
förhållande eller ämnesområde. Till exempel 
verkar Tyskland ha varit det land som före-
drogs för studier av kemisk kontroll, medan 
Storbritannien inte alls förekommer på detta 
område. I det stora hela verkar det dock som 
om de tre viktigaste länderna för de svenska 
resenärerna, Danmark, Tyskland och Storbri-
tannien, samtliga var intressanta för studier 
av de flesta aspekter på lantbruket. Detta 
avspeglas för övrigt också i resenärernas vilja 
att röra sig genom flera länder under sina stu-

Akademiledamoten och professorn Samuel Nordfeldt 
(1901−1993) var en av de resestipendiater som tidigast 
skaffade sig högre lantbruksutbildning i USA. Sina 
erfarenheter redogjorde han för bl.a. i Reseberät-
telse från studieresa i Amerika 1933−1938 rörande 
näringslära (1938).

delvis förändrad betydelse med tiden: medan 
1800-talets stipendiater i hög grad ägnade sig 
åt egna fältstudier blev det under 1900-talet allt 
vanligare att man reste ut till något utländskt 
universitet som – kan vi anta – erbjöd möj-
ligheter till forskning och fördjupning som 
saknades i Sverige. Fältstudiernas avtagande 
kan väl å andra sidan kopplas till den starka 
ökningen av litteratur inom lantbruksområ-
dena från 1800-talets senare del; detta faktum 
bör i varje fall starkt ha bidragit till att det med 
tiden blev allt mindre nödvändigt att själv resa 
ut för att se saker och förhållanden på plats.

Ämnesmässigt uppvisar berättelserna över 
studieresorna i arkivet en påtaglig bredd. Värt 
att notera är dock att såväl skogsbruket som 
fisket endast finns representerade med ensta-
ka berättelser, vilket nog får ses som en di-
rekt avspegling av den begränsade plats dessa 
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dieresor, vilket man kanske kan likna vid en 
sorts ”agrar peregrination” efter mönster från 
1600- och 1700-talens adliga bildningsresor. 
Som redan nämnts var en vistelse i Danmark 
mycket vanligt, och t.ex. kombinerade hela 30 
resenärer en resa dit med ett besök i Tyskland. 
17 av dessa reste dessutom vidare till ytterli-
gare minst ett land, oftast Nederländerna eller 
Österrike. Inte alltför sällan besöktes även ett 
fjärde land, vilket i regel var ett grannland till 
de sistnämnda. Det är lätt att få intrycket av 
i många fall hårt schemastyrda resrutter un-
der vilka det var viktigt att få se och erfara så 
mycket som möjligt. Att så är fallet är förstås 
knappast förvånande, då chansen till förkov-
ran utomlands förmodligen aldrig skulle åter-
komma för många av resenärerna.

För att ge en bild av vilka stipendiaterna 
var och hur deras karriärvägar och arbetsliv 
gestaltade sig har – så långt det varit möjligt 
– kortfattade biografier fogats till reseberättel-
serna i den följande förteckningen. Redan vid 
ett snabbt ögnande av dessa biografier står det 
klart att många av resenärerna kom att inta 
betydande positioner inom det svenska lant-
brukets förvaltning och undervisningsväsen, 
både på ett centralt och regionalt plan. De 
män och, i sällsynta fall, kvinnor, som sändes 
ut på studieresor beträdde senare bl.a. lärar- 
och rektorstjänster vid olika lantbruksskolor 
och chefsbefattningar vid landets hushåll-
ningssällskap. Åter andra gjorde karriär inom 
det lantbruksanknutna näringslivet, t.ex. som 
chefer vid mejerier och utsädesbolag. Påfal-
lande många – ett 30-tal – blev också ledamö-
ter av Lantbruksakademien.

en reseberättelse

Hilding Hanssons Studier rörande lantman-
nabyggnader. Till Kungl. Lantbruksakademien 
avgiven berättelse med anledning av en år 1934 
som Löfvenskiöldsk stipendiat företagen studie-
resa i södra och västra Sverige, Danmark, Eng-
land och Norge är en till synes ambitiöst utförd 
och välskriven text på 61 maskinskrivna sidor, 

illustrerade med svartvita fotografier i litet 
format och kompletterade med 24 byggnads-
ritningar. Författaren var biträdande arkitekt 
hos byggnadskonsulenten i Östergötlands 
läns hushållningssällskap och inleder sin be-
rättelse med en översikt av nybyggnadsbe-
hovet inom det svenska lantbruket på ca två 
sidor och övergår därefter till en redovisning 
på ca fem sidor av den rådande tillgången på 
sakkunskap inom lantbruksbyggnadsområdet 
i Sverige, vilken han finner bristfällig. Han 
kritiserar bl.a. förhållandet att hushållnings-
sällskapens byggnadskonsulenter arbetar mot 

Hilding Hanssons reseberättelse Studier rörande 
lantmannabyggnader från 1934 är illustrerad med 
ett flertal inklistrade fotografier.
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”ingen eller obetydlig fast lön”, något som 
enligt honom förhindrar ett långsiktigt för-
bättringsarbete. Lokala exempel hämtas från 
Skåne i söder och Värmland i norr.

Enligt ett för arkivets reseberättelsers ty-
piskt mönster hamnar författaren först i Dan-
mark på sin väg ut i Europa. Han beskriver 
det danska systemet med en arkitekt ansva-
rig för typritningar för lantbruksbyggnader 
i varje amt (län) som överlägset det svenska 
och lyfter fram de danska hantverksskolorna 
som den avgörande orsaken till att hantverks-
skickligheten bland landsbygdens byggnads-
folk i Danmark är större än i Sverige. Den 
betydelsefullaste insatsen för utvecklingen av 
lantbruksbyggnadskonsten i Danmark anser 
Hansson att Landsforeningen bedre bygge-
skik har gjort, men han pekar även på bety-
delsen av arkitekttävlingar, vilka han ägnar 
en hel del utrymme. Sammanlagt omfattar 
Danmarksavsnittet ca sju sidor. Detta följs av 
en kortare redogörelse för den lantbruksbygg-
nadstekniska sakkunskapen i Norge, som 
författaren finner vara på samma – otillfreds-
ställande – nivå som i Sverige. Han noterar 
att rivaliteten mellan norska arkitekter och 
agronomer måste försvinna ”och arkitekterna 
lämnas tillfälle att göra sin insats i samarbete 
med jordbruksteknikerna”. Hanssons vistelse 
i England ägnas ungefär lika stort utrymme 
som den i Norge och han intresserar sig här 
främst för de bulletiner som det brittiska jord-
bruksdepartementet utfärdar, där sakkunniga 
bl.a. ger råd om ändamålsenliga lantbruks-
byggnader. Kort omnämns också den engel-
ska fabrikstillverkningen av standardiserade 
driftsbyggnader för lantbruket.

Efter sin rundmålning av de institutionella 
insatserna för utvecklingen av lantbruksbygg-
nadskonsten i de ovannämnda länderna åter-
vänder Hansson till Sverige och avhandlar i 
tur och ordning bostäder och driftsbyggna-
der, varvid han hela tiden gör jämförande 
utblickar mot Danmark och England. Vad 
gäller bostadssituationen på den svenska 
landsbygden konstaterar författaren att den 

inte är tillfredsställande, vilket han tillskriver 
såväl tekniska brister som ”likgiltighet eller 
bristande förståelse för hygien och bostads-
vård hos de boende”. Han utgår särskilt från 
förhållandena i det egna länet Östergötland 
och talar möjligen i egen sak då han kritiserar 
den regionala sakkunskapen på området som 
den avspeglas i inlämnade förslag till egna-
hemsnämnden. Hanssons negativa hållning 
till ”brutna tak, vinkelbyggnader och utbygg-
nader, där de höra minst hemma” kan delvis 
eka av våra dagars kritik mot ”sörgårdsideal” 
i nyproducerade egnahemsbostäder. Noterbar 
är ändå hans i grunden positiva hållning till 
den äldre lantbruksarkitekturen, som enligt 
honom ”i många avseenden [var] god ’fun-
kis’!” Enplanslösningar med ett eller två rum 
och kök är enligt Hansson annars det mini-
mikrav man bör ställa på en lantbrukarbostad 
och ett i sammanhanget viktigt argument för 
enplanslösningen är underlättandet av städ-
ning, vilket medför att lantbrukarhustrun 
i högre utsträckning kan tänkas orka ta del 
av upplysningar rörande ”hygien, barnavård, 
bostadsvård m.fl. frågor”.

Vad gäller moderna driftsbyggnader inle-
der Hansson med att konstatera att de måste 
vara 1) hygieniska, 2) billiga och 3) arbetsbe-
sparande. Han betonar vikten av sol och ljus i 
alla former av djurstallar och förutom ”solens 
rent psykiska inverkan” framhålls solljusets 
bakteriedödande verkan samt det faktum att 
belysning gör att smuts framträder tydligare; 
därigenom städas den oftare bort, lyder reso-
nemanget. Framställningen blir åter kritisk 
när han relaterar till ett besök vid ett av hus-
hållningssällskapen, där man framhåller en 
rad lokala ladugårdar med stenväggar som 
föredömliga. Hansson finner dock att de med 
egnahemslånemedel uppförda ladugårdarna 
”lämnade mycket övrigt att önska”. De aktu-
ella byggnaderna hade uppförts i grusbackar 
med ett källarplan i granit där djuren inrym-
des, trots att – som han konstaterat något ti-
digare i texten – ”det stora flertalet lantbruka-
re äro ense om att djuren trivas bäst i stallar 
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av trä”. Enligt Hansson var stenväggarna i 
nyssnämnda fall dessutom för tunna (ca 0,5 
m) för att hålla fukten ute. Han citerar vidare 
utförligt ur Kommitténs för standardisering 
av byggnadsmaterial Köket och ekonomiavdel-
ningen i mindre bostadslägenheter (1934) och 
konstaterar att ”de forskningsrön som där förs 
fram angående skadligheten hos varm, fuktig 
och stillastående luft lika väl [kunde] gälla 
djurens stallar”. Anläggningskostnaderna för 
dessa bör för övrigt inte pressas för hårt, reso-
nerar Hansson vidare, då detta kan resultera 
i bristande kvalitet och högre kostnader på 
längre sikt.

Om Hanssons skrift kan slutligen nämnas 
att de bifogade ritningarna består av exempel 
på lantmannabyggnader, såväl boningshus 
som driftbyggnader, från Sverige, Danmark 
och England. Bifogat är även ett par delvis 
kritiska PM angående hans berättelse, där den 
första granskaren (vars namnteckning tyvärr 
är svårtydd) konstaterar att texten i relativt 
liten omfattning tycks bygga på iakttagelser 
från resan utan snarare liknar en avhandling. 
Han tvekar därför om den kan godkännas. 
Samtidigt konstateras dock att berättelsen 
innehåller intressanta uttalanden om bl.a. 
den framtida organisationen av upplysnings-
verksamheten på lantbruksbyggnadsområdet 
och att litteraturen på området är liten. Re-
kommendationen blir därför att texten införs 
i Lantbruksakademiens tidskrift, ”varmed får 
anses följa godkännande”. Bland de rediger-
ingar han föreslår inför en publicering är en 
mildrad kritik av egnahems- och hälsovårds-
nämnder. Den andra granskaren, August 
Treschow, är på det hela taget mer positiv 
och ser inget problem med textens karaktär 
av avhandling, då meningen med en studie-
resa enligt honom inte kan vara att ”okritiskt 
beskriva alla under resan gjorda iakttagelser”. 
Hans kritik berör därför främst ”en väl doce-
rande och tvärsäker form” och en väl skarp 
kritik av vissa förhållanden. Även han finner 
skäl att införa berättelsen i Akademiens tid-
skrift.

forskningsuppslag

Forskningsmässigt återstår mycket att göra 
kring de agrara studieresornas roll i 1800- och 
det tidiga 1900-talets rationaliseringsproces-
ser inom det svenska jordbruket. Viktigt 
vore därför att få till stånd en förteckning 
över samtliga reseberättelser på detta tema 
i svenska arkiv, kompletterat med dem som 
behandlar skogsbruk och fiske, något som för 
närvarande också planeras vid Akademiens 
enhet för de areella näringarnas historia, ANH. 
När detta väl är gjort kan en mängd angelägna 
frågor ställas till materialet, varav några redan 
skisserats ovan: Vart reste man? Hur såg res-
mönstren ut? När var resandet som intensi-
vast? Vad studerade man? Hur studerade man 
(fältstudier kontra akademiska studier)? Hur 
förde man ut sina nyvunna kunskaper? Här 
finns onekligen plats för både ett flertal kon-
kreta forskningsprojekt och ett brett spektrum 
av perspektiv på detta hittills undanskymda 
inslag i de areella näringarnas historia i vårt 
land.

Tävlingsskrifter

översikt

En ytterligare handskriftskategori som går 
att identifiera i KSLA:s arkiv utgörs av de täv-
lingsskrifter av olika slag som under årens 
lopp inkommit till Akademien och av vilka 
ett 90-tal finns bevarade, främst i serierna  
E II och E VIII. Tävlingsskrifterna utgör svar 
på de prisfrågor som Akademien – paral-
lellt med en mängd praktiska premieämnen 
– utlyste med ojämna mellanrum under de 
dryga första 100 åren av verksamhet. De för-
sta prisfrågorna formulerades redan startåret 
1813 och de tidigaste bevarade exemplen på 
tävlingsskrifter i arkivet insändes redan 1814. 
Bland det inkomna från detta år återfinns  
exempelvis ett svar på en av 1813 års prisfrågor: 
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”Hvilka äro de ämnen jorden förlorar under 
sädens frösättning…”,19 ett exempel på tidens 
lantbrukskemiska spörsmål. Ett större gensvar 
fick dock en lantbruksekonomisk fråga från 
nästföljande år, om den bästa jämförelsen av 
olägenheterna respektive förmånerna av en 
obestämd klyvningsrättighet av jord mellan 
flera ägare. Fyra svar finns här bevarade,20 
samtliga tämligen utförliga med ett omfång 
på mellan 12 och 29 sidor. Av de bevarade täv-
lingsskrifterna att döma verkar svarsfrekven-
sen vad gäller Akademiens prisfrågor också ha 
varit högst skiftande; till vissa av dem verkar 
överhuvudtaget inga svar ha inkommit. Detta 
gäller t.ex. maningen 1820 till en jämförelse 
av den finulliga så kallade spanska och den 
grovulliga fåravelns avkastning – kanske var 
de svenska erfarenheterna på detta område 
alltför bristfälliga. En tydlig indikation på att 
det var svårt att få in fullödiga tävlingssvar lig-
ger också i det faktum att flera av prisfrågorna 
återupprepades, i vissa fall flera gånger.

Tävlingsbidragen insändes regelmässigt 
anonymt och författarnamnen bifogades se-
parat i förslutna kuvert som inte sällan beva-
rats med obrutna sigill eller på annat sätt för-
slutna. Under arbetet med den aktuella hand-
skriftsförteckningen har kuverten öppnats 
och i vissa fall har de mycket riktigt innehållit 
en namnsedel. I några fall innehåller kuvertet 
dock endast en devis och författaren behåller 
därmed sin anonymitet för eftervärlden, något 
som överhuvudtaget gäller en stor andel av de 
bevarade tävlingsskrifterna: namnsedlarna har 
helt enkelt försvunnit. Kvar finns ändå en re-
lativt bred exempelsamling som avspeglar de 
lantbruksfrågor som Akademien under olika 
perioder ville lyfta fram. Förutom de ovan-
nämnda ämnesområdena kemisk kontroll och 
lantbruksekonomi finns även tävlingsskrifter 
inriktade på bl.a. skogsbruk, lantbruksbygg-
nader och trädgårdsskötsel. Noterbart är även 
att vissa av tävlingsskrifterna i arkivet uppen-
barligen inte utgör svar på Akademiens egna 
prisfrågor, något som exempelvis gäller den 
kände finske skogshushållaren Carl Christian 

Böckers omfattande manuskript Om skogars 
skötsel i Norden   21 som författats med anled-
ning av en prisfråga utfärdad av Kungl. Maj:t.  
Skönjbar är också den – åtminstone till det 
yttre – skiftande ambitionsnivån hos de oli-
ka tävlingsbidragen. Den hela tio (!) gånger 
återupprepade frågan om en förbättrad vär-
deringsmetod för lantegendomar resulterade 
t.ex. i svar varierande från 60 ned till 4 foliosi-
dor under perioden 1820–35. Efter detta årtal 
börjar för övrigt mängden tävlingsskrifter i 
arkivet minska kraftigt, vilket korresponderar 
väl med minskningen av antalet prisfrågor. 
Under perioden 1860–89 utlyste Akademien 
inga prisfrågor överhuvudtaget och 1890–1912 
tillkom endast nio nya prisämnen enligt den 
förteckning Herman Juhlin Dannfelt 1913 
redovisade i sin akademihistorik. 1887 an-
ordnade Akademien ändå en pristävling om 
ritningar till ladugårdsbyggnader som ej no-
terats hos Juhlin Dannfelt, vilken resulterade 
i flera förslag som idag dels finns samlade i 
arkivet,22 dels i KSLAB:s kart- och planschsam-
ling.23 Med hos Juhlin Dannfelt är däremot 
1910 års prisfråga om ventilation av djurstal-
lar, en tävling från vilken hela sju svar samt 
ett expertutlåtande finns bevarade. En tävling 
om en handledning i linodling och linbered-
ning har också lämnat spår i arkivet i form av 
ett par anonyma svar från 1919.24 Näst sist i 
raden bland de prisfrågor som satt avtryck i 
arkivet är ett tiotal svar i tävlingsämnet ”För 
olika trakter av vårt land lämpliga metoder 
för bärgning av hö och säd” från 1927. Svaren 
varierar också här från någon enstaka sida till 
vad som framstår som fullödiga uppsatser. En 
omfattande sådan, illustrerad med egna teck-
ningar, författade slutligen även Gösta Notini 
1934 när han deltog i Akademiens tävling om 
rationella metoder för bekämpande av flugor 
i husdjursstallar.25 Hans svar är det enda som 
återfunnits.

en tävlingsskrift

Sörmlänningen Ferdinand Flygarson (1855–
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1893) var utexaminerad från Ultuna lantbruks-
institut 1875 men arbetade, när han 1890 skrev 
sitt svar på Lantbruksakademiens tävlingsfrå-
ga ”De i handeln förekommande gödnings-
ämnena och deras användning”, som bokhål-
lare på Beijers bokförlag. Hans tävlingsskrift 
har det för tiden sedvanliga folioformatet och 
omfattar 28 sidor, inklusive sju tabeller. Den 
inleds med en genomgång av växternas äm-
nesomsättning och näringsbehov som övergår 
i en diskussion kring fyra växtnäringsämnen 
– kväve, kali, kalk och fosfor – samt i vilken 
omfattning dessa bör tillföras jorden vid od-
ling av olika växter. Textens första tabell är 
en redovisning av halten av dessa ämnen i ett 
antal vanliga växtslag, t.ex. vete, ärter, bönor, 
raps och lin. Nästa tabell visar medelskörden 
i kilogram per hektar för ett något mindre an-
tal växtslag; samma växter återkommer i den 
tredje tabellen, där näringsförlusten ur jorden 
vid ”medelskörd”, ”god skörd” och ”riklig 
skörd” visas. I den fjärde tabellen visas sedan 
innehållsmängden av de fyra ovannämnda 
näringsämnena i ett antal vanliga naturgöd-
selslag: hästgödsel, kogödsel, fårgödsel etc. 
Den femte tabellen visar slutligen närings-
tillförseln till jorden med olika mängder av 
stallgödsel. Författaren menar att man med 
hjälp av de uppräknade tabellerna skall kunna 
räkna ut gödslingsbehovet med stallgödsel för 
olika växtslag. Han konstaterar samtidigt att 
det för mindre fruktbara jordarter kan vara 
nödvändigt att komplettera stallgödslingen 
med tillförsel av de fyra näringsämnena. 
Hans nästa tabell illustrerar just detta; med 
utgångspunkt i de tre nyssnämnda skördeni-
våerna anges tillförselbehovet av kväve, kali, 
kalk och fosforsyra vid olika kvantiteter av 
stallgödsling.

Halvvägs in i texten kommer så Flygarson 
in på det egentliga ämnet för sin avhandling 
och börjar med att gå igenom och beskriva 
”hufvudsakligen qväfve- och fosforsyrerika 
gödningsämnen”. Hit räknar han främst olika 
former av guano, men även benmjöl. Sedan 
följer ”qväverika gödningsämnen” – svavelsy-

rad ammoniak och chilisalpeter, samt ”huf-
vudsakligen fosforsyrerika gödningsämnen” 
– superfosfater och Thomas-fosfater (de se-
nare från fosforhaltiga järnmalmer). Sist i ge-
nomgången behandlas de kalirika gödnings-
ämnena. Författaren konstaterar att tillgång-
en på guano hastigt minskar och att man för 
jordbrukets del snart kommer att vara nästan 
helt hänvisade till mineralfosfater. Han hän-
visar till siffror från England och Amerika, 
där förbrukningen av dessa gödningsämnen 
ökat dramatiskt under senare tid. Flygarson 
noterar även en kraftigt ökad användning av 

En av tabellerna i Ferdinand Flygarsons tävlings-
skrift De i handeln förekommande gödningsäm-
nena och deras användning, som inkom till Lant-
bruksakademien 1890.
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mineralfosfater i Sverige under de tre senaste 
åren och lyfter fram apatiten som ett fosfor-
haltigt mineral med goda framtidsutsikter. 
Han nämner här de stora mängder av apatit 
som finns i Gällivare och för fram förhopp-
ningen att enskilda företagare ”skall förskaffa 
dessa jordbrukets skatter till en fruktbring-
ande användning”.

Flygarsson ägnar ca en sida åt att rekom-
mendera en kontrollprocedur vid köp av 
handelsgödsel, där köparen tar prov på det 
aktuella partiet och sänder in detta till en av 
honom vald kemist för att kontrollera att det 
innehåller godkänd halt av växtnäringsäm-
nen. Proceduren innebär att även säljaren tar 
prover från samma parti för att denna i sin 
tur skall kunna kontrollera uppgiften från 
köparens kemist. Härefter nämner Flygarson 
något om gödningsämnenas lämpligaste form 
vid användandet, liksom om metoderna för 
spridandet av desamma. För ett antal vanliga 
växtslag, från vete till morötter, ställer han se-
dan upp några alternativ för gödsling av ett 
hektar, där antingen enbart stallgödsel eller en 
kombination av denna och ett eller flera ar-
tificiella gödningsmedel används. Texten av-
slutas med några ord rörande uppodlingen av 
mossar, om vilka Flygarson konstaterar att de 
med undantag av vitmossar har en hög kväve-
halt och därmed inte kräver något tillskott av 
stallgödsel. Däremot rekommenderar han an-
vändandet av superfosfater och kalisalter, som 
”visa der en mycket god verkan och äfven kalk 
(nysläckt) har lemnat vackra resultat”.

forskningsuppslag

Forskningsmässigt bör tävlingsskrifterna gå 
att närma sig ur flera olika perspektiv. Som 
spegel för de agrara problemställningar som 
lyftes fram inom Akademien under olika pe-
rioder är de förstås intressanta och en jämfö-
rande studie över tid kan också ge indikatio-
ner på vilka ämnen som väckte gensvar och 
inte. Varför utlystes t.ex. den ovannämnda 

frågan om en värderingsmetod för lantegen-
domar flera gånger och vad var det för slags 
svar den i omgångar resulterade i? Av påtag-
ligt värde vore säkerligen även en studie av 
de olika svar som inkom på den 1834 utlysta 
frågan om det bästa bärgningssättet av säd i 
fuktig väderlek, där de flesta av tävlingsbidra-
gen verkar vara inriktade på konstruktioner 
av olika slags sädesrior. Tävlingsskrifterna i 
detta ämne borde kunna ligga till grund för 
antingen en separat teknik/byggnadshistorisk 
uppsats eller ingå i en större studie av lant-
brukets byggnadsteknik under 1800-talet. 
Noterbart från denna tävling är även att ett 
par svar författade på tyska finns bevarade, 
vilket tyder på att frågan åtminstone i detta 
fall också spriddes utanför Sveriges gränser. 
Var detta ett sätt för Akademien – vilket syns 
troligast – att öka möjligheterna till kvalifice-
rade svar på dess tävlingsfrågor? En fråga som 
också inställer sig i sammanhanget är varför 
tävlingsfrågorna ”lades i träda” under flera 
decennier för att sedan återupplivas i början 
av 1890-talet? Dessa frågor kan knappast be-
svaras med utgångspunkt i de här nämnda 
tävlingsskrifterna, men de är exempel på hur 
materialet i arkivet också kan frambringa mer 
övergripande frågeställningar.

Handböcker, läroböcker 
och kompendier

översikt

Ett litet men ändå märkbart inslag i arkivet 
är det 30-tal handskrivna handböcker, läro-
böcker (varav några för övrigt också är täv-
lingsskrifter) och undervisningskompendier 
som går att finna här och var i arkivserierna. 
Det rör sig om alltifrån fullständiga bokma-
nuskript som av olika skäl aldrig blivit ut-
givna till elevanteckningar från våra första 
lantbruksskolor. Vad som skulle kunna ses 
som det tidigaste handboksexemplet är Clas 
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Rålambs Instruction för gårdsfougderne wid 
deras tiensters och embetens förrätningar från 
1683,26 en av de handskrifter som medföljde 
Patriotiska sällskapets bokgåva till Akade-
mien 1849. Denna gårdsfogdeinstruktion har 
till skillnad från mer berömda föregångare 
som den i Per Brahe d.ä.:s Oeconomia från 
1500-talets slut aldrig utkommit i tryck. Bland 
handböckerna kan även nämnas den välkän-
de skogshushållaren Israel af Ströms Utkast 
til en reglerad skogshushållning i Swerge   27 som 
inkom till Akademien med anledning av en 
pristävling som 1819 utlysts av Kungl. Maj:t.  
Detta manuskript utkom i bokform 1822 och 
blev som Handbok i skogshushållning en flera 
gånger omtryckt klassiker på ämnesområdet. 
Intressanta som exempel på den tidiga lant-
bruksundervisningen är agronomen Carl 
Wilhelm Hjorths elevanteckningar från Ed-
ward Nonnens föreläsningar vid den senares 
berömda lantbruksinstitut Degeberg 1845,28 
samt Axel Teodor Lindgrens dito från den 
danska motsvarigheten till Degeberg, Hof-
mansgaves lantbruksinstitut på Fyn, utförda 
1851–54.29 Här kan även nämnas några täv-
lingsskrifter med anledning av Akademiens 
prisfråga angående författandet av en lärobok 
för lantbruksskolorna från 1853. Den mest 
omfattande av dessa är en nära 300 sidor lång 
Lärobok för rättare-lärlingar vid de lägre landt-
bruksskolorna   30 som inkom 1855 – författaren 
är tyvärr okänd. Värd att lyfta fram är också 
en av få handskrifter rörande fiske i arkivet, 
Gustaf Carl Cederströms handboksartade 
Anteckningar om Sverges laxfiskar från 1881,31 
en skrift som ger intryck av att vara del av 
ett planerat större verk. Bland läroböckerna 
återfinns även betydligt senare exempel som 

Gösta Wieslanders kompendium i Skogsin-
dustriell ekonomi,32 vilket 1943 användes vid 
Umeå handelsgymnasium. Tillsammans bju-
der dessa sinsemellan olika handskrifter på 
glimtar ur de areella vetenskapernas vardags-
arbete i Sverige under 1800- och 1900-talen.

forskningsuppslag

Rålambs ovannämnda gårdsfogdeinstruk-
tion är med all säkerhet värd en egen studie 
(eventuellt även en tryckt och kommenterad 
utgåva), i vilken ett flertal frågeställningar kan 
föras fram, t.ex. hur Rålambs arbete relaterar 
sig till andra samtida verk i samma genre, 
eventuella förebilder och om texten kan kny-
tas geografiskt till någon särskild plats eller 
landsdel. Ett påtagligt värde för forskningen 
borde även finnas i de under 1800-talet utför-
da elevanteckningarna från olika lantbruks-
skolor. Med utgångspunkt i dessa bör en rad 
frågor rörande såväl struktur som innehåll i 
undervisningen kunna ställas, vilket i slutän-

Akademiledamoten Herman Juhlin Dannfelt (1852 
−1937) är författare till flera handskrifter i KSLA:s ar-
kiv, bl.a. Lantbrukskooperationen i Sverige (1923) 
och I landtbrukets tjänst. Ur minnesanteckningar 
(1932). Den senare innehåller även texter av fadern 
Carl Juhlin Dannfelt.
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dan skulle kunna bidra till kunskapen om 
lantbruksundervisningens grundläggnings-
tid.

Biografier

översikt

Ett intressant material som berör ett flertal 
ämnesområden finns i de minnesanteck-
ningar, självbiografier och dagböcker som 
är placerade i arkivets båda Ö-serier. Bland 
dessa ingår bl.a. flera volymer med anknyt-
ning till Akademiens egna ledamöter, av vilka 
Paul Hellströms Minnesanteckningar från 
min verksamhet i lantbrukets tjänst 1922–63    33 
kan vara värd ett särskilt omnämnande. I två 
stora volymer där den första behandlar växt-
odlingen och den andra husdjursskötseln 
berättar Hellström om sin långa verksamhet 
som lantbruksförvaltare, framförallt inom 
Avestakoncernen. Dessa minnesanteckningar 
bjuder många gånger på goda inblickar i ett 
träget vardagsarbete inom lantbruket. Det-
samma gäller i hög grad Carl och Herman 
Juhlin Dannfelts I landtbrukets tjänst. Ur 
minnesanteckningar   34 en drygt 600-sidig vo-
lym som 1932 sammanställdes av den yngre 
Dannfelt. Värdefulla personliga inblickar i 
delar av den svenska agrarhistorien ges också 
i flera omfångsrika volymer med minnesan-
teckningar av agrikulturkemisten Carl Erik 
Bergstrand.35 Mer industri- än agrarhistorisk 
intressanta är däremot två volymer med Min-
nen från mitt förflutna liv, nedtecknade 1916 
av den inom Akademien välkände donatorn 
C.F. Lundström. Ett till sin natur mer skiss-
artat material återfinns i kronojägaren Arvid 
Lindströms dagböcker36 vars 28 små fältmäs-
siga volymer omfattar kortfattade arbetsno-
teringar från hela mellankrigstiden 1919–39. 
Än mer omfattande är jägmästaren Mauritz 
Carlgrens dagboksanteckningar37 som i en 
maskinskriven utskrift om 66 häften täcker 

in perioden 1908–45. Värdefulla tidsdoku-
ment på skogsområdet av personhistorisk ka-
raktär finns också i arkivet i form av ett par 
kursböcker från jägmästarkursen vid Skogs-
högskolan i Garpenberg 1941–44 respektive 
1942–46,38 i vilka ett stort antal fotografier och 
teckningar samlats.

forskningsuppslag

Arkivets självbiografiska skrifter och minnes-
anteckningar borde lämpa sig väl som delar i 
ett bakgrundsmaterial för diverse ämnesinrik-
tade studier av den svenska lant- och skogs-
brukshistorien. I än högre grad bör de enskilda 
skrifterna kunna bli föremål för uppsatser och 
artiklar med såväl agrar- som personhistorisk 
inriktning. Exempel på frågeställningar kan 
vara: Hur ser en arbetsdag ut för den aktu-
ella personen? Hur stor är lojaliteten mot den 
egna uppgiften och arbetsgivaren när min-
nena sätts på pränt? Vad står i fokus i minnes-
anteckningarna, arbete eller arbetsrelationer? 
En viktig utgångspunkt – åtminstone för mer 
djuplodande studier av detta material – bör 
vara en problematiserande diskussion kring 
självbiografins tendens att ”tala i egen sak”.

Övriga handskrifter
Vilka ämnesområden de olika handskrifterna 
i arkivet tillhör framgår visserligen av den föl-
jande förteckningen, men det syns ändå värt 
att här framhålla några skrifter i ämnen som 
lätt kommer i skymundan bland allt material 
rörande de agrara basnäringarna. Bland annat 
vill jag gärna peka på några kortare redogörel-
ser från 1840-talet av den statliga undervisaren 
i linspinning och linhantering, Louise Gran-
berg.39 Dessa skrifter rör Granbergs undervis-
ningsinsatser i Norrland och Småland, där 
hon lärde ut den s.k. magerska linspinnings-
metoden. Flera av dessa rapporter innehåller 
deltagarlistor, vilket förstås även ger dem ett 
personhistoriskt värde. Till det linrelaterade 
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i arkivet hör bl.a. också Olof Fredlunds Be-
skrivning på en linberednings maschin att sätta 
för tröskwerks drift    40 från 1827 och Carl Rap-
pes Om linets förädling i Småland förr och 
nu    41 från 1814. Även på andra ämnesområ-
den finns skrifter värda ett särskilt omnäm-
nande. Från Akademiens startår 1813 härrör 
t.ex. ledamoten Olof Brogrens lilla memorial 
angående inrättandet av en trädgårdsskola i 
Sverige42 – ett tidigt förslag från en entusiast 
på området. Vidare har den på sin tid popu-
lära mossodlingen (i skrivande stund aktuell 
genom antologin Svensk mosskultur. Odling, 
torvanvändning och landskapets förändring 

1750–2000, utgiven genom Akademiens enhet 
för de areella näringarnas historia) har lämnat 
avtryck i arkivet genom ”mossodlingens fader 
i Sverige”, akademiledamoten Carl von Fei-
litzens Några anteckningar om Sveriges mossar 
och deras tillgodohavande från 1897   43. Feilitzen 
har för övrigt även efterlämnat en reseberät-
telse från Tyskland rörande mossodling (1887) 
i arkivet. 

Ett udda inslag i arkivet är ett litet an-
tal handskrifter som berör olika aspekter av 
bergsbruket – troligen en del av S.G. Herme-
lins tidigare nämnda topografiska samling. 
Äldst bland dessa är ett exemplar av Urban 
Hiärnes En ganska liten berg-lückta och rela-
tion om smältwerket wid Stora Kopparberget.44 

Detta inom svensk bergshistoria välkända ar-
bete författades 1687 och avskriften i KSLA är 
förmodligen gjord i början av 1700-talet. Till 
de mer unika handskrifterna med bergsbruks-
tema i arkivet hör å andra sidan Anton Swabs 
och Clas Wallmans Dag-bok öfver Norrlands-
resan år 1795   45 i fem små fickvänliga häften 
med anteckningar gjorda under den resa till 
Norrbotten som dessa båda bergsmän gjorde 
på uppdrag av S. G. Hermelin. 

En kuriositet – med all säkerhet ur Patri-
otiska sällskapets boksamling – är slutligen 
Försök til svar på den af högl: Kongl: Svenska 
Patriotiska sällskapet år 1783 upgifne prisfrå-
gan: hvaruti vårt tidehvarfs goda och onda huf-
vudsakeligast består? m:m: af en upriktig svensk 
medborgare.46 Denna rätt tidstypiska ”mo-
ralpredikan”, som inte har något direkt med 
ekonomi eller lantbruk att göra, får även illust-
rera det faktum att inte allt som hamnar i ett 
institutionellt arkiv som KSLA:s med nödvän-
dighet hör dit ämnesmässigt. Dessa fåtaliga 
undantag får dock ses som en del av charmen 
i en samling handskrifter som annars erbjuder 
forskaren en stor variation av ingångar till de 
areella näringarnas historia i Sverige.

Stockholmskan Charlotte Östberg tog 1830 initiativ 
till bildandet av Sällskapet för inhemsk silkesodling 
och hennes Anteckningar rörande odlingen af hvita 
mullbärsträn och skjötseln af silkesmaskar af ett 
svenskt fruntimmer (1828) är ett av få exempel på 
handskrifter av kvinnliga författare i KSLA:s arkiv.
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