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Förord 

Forskningen i skogs- och lantbrukshistoria uppvisar de senaste åren ett kraftigt uppsving. Akade
mien stöder denna utveckling, både av historiska skäl - akademien har själv påverkat utvecklingen 
inom de areella näringarna sedan 1813 - och för att kunna verka som en akademi i tiden. Akademi
en behöver kunna blicka både framåt och bakåt; det senare för att förankra dagens och morgonda
gens verksamheter i gårdagens kunskaper och erfarenheter. 

Akademien söker på olika sätt. främja den skogs- och lantbrukshistoriska forskningen. Så anordnas 
t.ex. i samarbete med Nordiska museet och Sveriges Lantbruksuniversitet öppna seminarier som 
dokumenterats i akademiens rapportserie samt forskarsymposier som publiceras i serien "Skrifter 
om skogs- och lantbrukshistoria", vilken utges av Nordiska museets förlag. 

Akademiens bibliotek har sedan hösten 1989 två verksamhets- och förvärvsprofiler, en med skogs
och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och en med allmän, främst nordisk, 
litteratur om de areella näringarna idag. Biblioteket riktar sig till forskare på alla nivåer i skogs
och lantbrukshistoria och kringliggande ämnen samt till intresserade av näringarnas utveckling i 
Norden . Biblioteket strävar efter att skapa en forskningsmiljö för intresserade av skogs-och lant
brukshistoria. Det kan t.ex. erbjuda ca 700 hyllmeter monografier - varav ca 120 hyllmeter tryckta 
före 1850; nyförvärv av ca 500 titl ar om året av modem historisk litteratur; en referenssamling med 
många specialbibliografier; ca 40 tidskrifter med historisk inriktning och ca 200 rörande moderna 
förhållanden; ca 600 hyllmeter äldre periodica; en nyförvärvslista med litteratur i historia och en om 
näringarna idag; ett forskarrum med fyra studieplatser; sökmöjligheter i databaserna LIBRIS och 
LUKAS. 

För att ytterligare stödja den historiska forskningen och för att understryka betydelsen av bibliote
kets engagemang i denna har akademien beslutat att som en underserie i "Kungl. Skogs- och Lant
bruksakademiens rapportserie", ISSN 1102-903X, utge "Skogs- och lantbrukshistoriska meddelan
den utgivna av KSLA:s bibliotek", ISSN 1102-9048. Detta häfte är det första numret i denna se
rie. Meddelanden kommer ej att automatiskt distribueras till instutitioner med vilka biblioteket har 
bytesförbindelser eller sådana som får friexemplar av akademien. Dessa kommer dock att få infor
mation om utgivningen. Priset per exemplar är tills vidare 75 kr inkl. porto. En delupplaga på 150 
exemplar har beställts av Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning. 

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden har en egen redaktion som består av biblioteksnämn
dens ordförande, f. överbibliotekarien Lars-Erik Sanner (redaktör), informationssekreterare Lars 
Nähl inder, bibliotekschef Lars Ljunggren och bibliotekarie Joachim Siöcrona. Seriens syfte är att 
publicera bibliografiska och bokhistoriska arbeten, kommenterade handskrifter, gamla småtryck, 
delar av större tryckta arbeten samt uppsatser av både professionella och privata forskare. 

Det är en glädje för mig att låta Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden inledas med en skrift 
utgiven av VMDhc Ivar Dyrendahl, ledamot av akademien sedan 1979, tidigare chef för Veterinär
historiska museet i Skara m.m. Dyrendahl intar sedan länge en central position i svensk veterinär
historisk forskning. Han har bl.a. i supplement nr 24, 1990, till Kungl. Skogs- och Lantbruksakade
miens tidskrift publicerat en biografi över Lars Tiden, en banbrytare inom svenskt veterinärväsen. 

~~~~~ 
S\·en- Uno Skarp 
Akademiens sekreterare och VD 
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Inledning 

Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, 
föddes 1726 i Härlunda församling strax utanför Skara. Han 
gick i skola i Skara, inskrevs därefter som student i Upsala 
1750 och blev magister i Greifswald 1756. Han studerade 
under Linne, och denne rekommenderade honom såsom statens 
stipendiat för studier i veterinärmedicin. Genom förmedling 
av preses för Collegium Medicum , Arkiatern Abraham Ba ck , 
sändes Hernquist tillsammans med två andra stipendiater till 
den då nyligen inrättade veterinärskol an i Lyon i Frankrike . 

Hernquist studerade i Lyon till 1766. Han fortsatte sedan 
till Paris, där han inte bara sysslade med veterinärmedicin 
utan dessutom bedrev ingående studier i humanmedicin. Han 
hemkallades 1 769 för att starta en veterinärskola i Stock
holm, men den kom inte till stå nd på grund av penningbrist. 
I stället skickades Hernquist i början a v 1 770 till Skåne 
för att bekämpa en s v årartad boskapssjuka, och h an stannade 
i denna landsdel i 1 \ år . Därunder sökte han en tjänst vid 
Lunds universitet men fick den inte . - Då medel for en 
veterinärskola fortfarande saknades , antog Hernquist 1772 i 
stället en lektorstjänst i Skara. Han skulle dock vid sidan 
av gymnasietjänsten svara för en viss utbildning av dj ur
läkare. 

Efter insatser och åtgärder av olika slag ställde slutli
gen Kungl. Maj:t prebendehemmanet Brogården 17 75 til l Hern
qu i sts förfogande , så att han där kunde samma år börja sin 
veterinärundervisning, som han sedan bedrev till sin död 
18 08; i början ensam men e fter någon tid med hjälp av en 
adjunkt . 

Vid forberedelserna för avresan ti ll Frankrike skrev Hern 
quist de först a breven till arkiatern Abraham Bäck, som var 
hans kontaktman med myndigheterna . Brevväxlingen kom sedan 
att f ortsätta tämligen regelbundet ända till 1792 . 

Om Abraham Bäck kan här nämnas att han föddes 1713, blev 
student i Upsala 1730 och promoverades till medicine doktor 
17 4 o, vistades därefter utomlands för studier till 17 4 5 . 
Efter återkomsten blev han ledamot av Collegium Medicum, 
livmedikus 1749, arkiater och president i Collegium Medicum 
1752 . Han dog 1795 . 

Hernquists brev har bevarats i Bäcks arkiv i Karolinska 
Institutets bibl iotek, medan de Bäck ska breven til 1 Hern
quist s a nnolikt förstördes vid branden i Veterinärinrätt
ningens huvudbyggnad 1802. 

I breven berättar Hernquist ganska utförligt om förh å llan
dena vid den första veterinärskolan i Lyon och senare frå n 
Paris ; om både glädjeämnen och besvikelser - mest det sena -
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re. Under tiden i Skåne var korrespondensen 1 i vl ig; i:-i -ce 
bara om boskapssjukan utan framför allt om Hernquists all~ 
djupare förtvivlan över sin ovissa framtid. 

Sedan Veterinärinrättningen i Skara kommit i gång handlar 
breven oftast om undervisningen och vädjanden till Bäck o~ 
hjälp i olika möjliga och omöjliga avseenden. 

Brevsamlingen är en av de viktigaste källorna rörande vår 
tidiga veterinärhistoria. Professor Willy Hallgren, fram 
stående forskare också på detta område och en av de främsta 
tillskyndarna av Veterinärhistoriska Museet i Skara, skaffa
de tidigt kopior av dem - långt innan våra dagars bekväma 
fotostatapparater var påtänkta. Det är inte reflexkopior 
utan har troligen framställts i storformatkamera med hj äl p 
av spegel direkt på ljuskänsligt papper. Kopiorna är följ
aktligen negativa, d v s med vit (ljus) text på svart 
botten. Dessa kopior har utnyttjats för följande utskrifter 
av breven. 

Längst upp till höger har brevkopians registreringsnummer 
i Veterinärhistoriska Museet angivits, följt av ett binde
streck och beteckningen i Karolinska Institutets bibliotek. 

Kontrolläsning har skett mot originalen. Därvid har ti ll 
lagts några brev, som saknas i kopiesaml ingen samt ytter -
1 igare två, som inte skrivits till Bäck utan till riksrådet 
von Friesendorff - det ena med ett för riksdagen avsett 
mernorial som bilaga. Detta material har tydligen hamnat hos 
Bäck och förvaras i samma arkiv. 

Kontrolläsningen mot originalen var nödvändig bl a av 
skälet, att en del brev är inbundna och att texten närmast 
bokryggen inte alltid kommit med på kopiorna. Inte ens i 
originalen kunde allt läsas, och sådana ställen har i ut
skriften markerats med [?,inb]. I en del fall har man kunnat 
gissa sig till felande bokstäver, och de har i så fal 1 
angivits före frågetecknet inom hakparentesen. 

På motsvarande sätt har oläsbarhet på grund av skador från 
förseglingens brytande markerats med [? ,fs]. 

Förkortningar av typen el. (eller), hwln. (hwilken), hwl t. 
(hwilket), Mons. (Monsieur) etc har upplösts. överhopade 
bokstäver i enskilda ord har tillfogats inom hakparentes, 
och saknade ord (oftast verb) har insatts på samma sätt om 
förståendet därigenom underlättas. Å andra sidan har uppre
pade ord avlägsnats utan markering. - Dubbelteckningstecken 
har ersatts med understruken, dubbeltecknad konsonant. 

Från början gjordes utskriften rad för rad för att under
lätta kontrolläsning, men den slutliga texten utlades konti
nuerlig. Sidorna i originalet markeras med sidsiffran inom 
hakparantes. Eftersom t exten, särskilt i breven från Frank
rike, är utomordentligt komprimerad, var det för läsbarheten 
helt nödvändigt att därefter göra uppdelning i stycken. 
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Någon markering av denna uppdelning 
skälet att originalens skrift ofta 
avsnitt påbörjas. 

har ej gjorts, bl a a v 
lätt antyder, att nytt 

Ursprungligen var avsikten 
skriftsserie av breven, men 
önskvärt med förklarande noter, 

att framställa en ren av
så småningom framstod s om 

så att innehållet lättare 
kunde förstås också av en veterinär läsare med ringa vana 
vid 17 00-talstexter och svaga kunskaper i franska (numera 
tyvärr mycket vanligt). 

A andra sidan borde vissa veterinärmedicinska begrepp 
förklaras - om serien till äventyrs skulle utnyttjas av 
någon lärdomshistoriker . 

Arbetet har skett i samverkan med bibliotekarien vid Skara 
Veterinärbibliotek, VMD hc Per-Ola Räf, för vars värdefulla 
hjälp jag förbindligast tackar. Till fil mag Lars Lundberg, 
Skara, som översatt de latinska citaten och meningarna, 
framförs också ett varmt tack. 

Skara i oktober 1991. 

Ivar Dyrendahl. 


