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Lennart Hjelm disputerade 1948 på en avhandling i ekonomi. Under åren 1941–55 verkade Hjelm
inom Lantbruksstyrelsen, Statens Livsmedelskommission, Statens forskningskommission för lantmannabyggnader, Sveriges Lantbruksförbund och Jordbrukets Utrednings-institut. Han utnämndes till
professor i lantbrukets driftsekonomi 1955 och i lantbrukets företagsekonomi 1962 vid
Lantbrukshögskolan. År 1963 utsågs han till rektor vid Lantbrukshögskolan och när Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU, bildades 1977 blev Lennart Hjelm blev dess förste rektor.
Lennart Hjelm kom att ingå i en lång rad styrelser och nämnder, bl a i Jordbrukets Forskningsråd,
Forskningsrådsnämnden och Riksbankens forskningsnämnd. Hjelm var dessutom ledamot i ett flertal
vetenskapliga sällskap och erhöll flera hedersdoktorat. Hårt arbete och en lyhördhet för utvecklingen i
omvärlden parad med stor integritet, var viktiga ingredienser i hans personlighet. Hjelm skrev också
en självbiografi som endast finns i manuskriptform, En smålännings strävsamma liv. Intresset för
lantbrukets historia kom till uttryck bland annat då han var författare till ett av banden i serien Uppsala
stads historia (1986) och skrev Lärdom på Ultuna: lantbruksvetenskapernas utveckling i Sverige
(1986). En kronologiskt ordnad bibliografi över Hjelms publikationer åren 1942–2002 finns i manuskriptform, upprättad av agr. dr. Joosep Nöu.
Lennart Hjelm invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning 1958 och
ingick i akademikollegiet 1963–67. Hjelm valdes till preses i akademien för perioden 1984–87. Där
verkade han för att akademien via arbetet i kommittéer och seminarier skulle bidra till fördjupning
inom olika områden. Han tog initiativ till och ledde själv kommittéerna i forskningspolitik respektive
jordbrukspolitik. Under hans ordförandeskap gjordes också en grundlig genomgång av akademiens
stadgar, vilka trädde i kraft 1986. Hjelm valdes till hedersledamot i akademien 1987 och erhöll
akademiens stora guldmedalj 1989 med motiveringen ”Med synnerlig uppskattning för införandet av
den moderna lantbruksekonomin i vårt land, för kraftfullt ledarskap inom jordbruksforskningen samt
för bildandet av Sveriges Lantbruksuniversitet”.
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