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clcl andra klarlsseklet. De allra 1lcsta bonclc

jor-dbntk har ftrrtl'zrrande en ganska allsiclig

d jur skötsel mccl hrisrar, rn jölkkol och åt-

minstollc någl-a s!in samt ljådcrti Speciali-

ser-acl !åcler-fiiskiitsel på sniibnrk tilltal i

onrfi!ttniDEl.
Untler periodeu 1926-50 bast:ras lrus-

d.jtrrsave)n i htwrtclsak på garnrn:rJ praxis och

"-r 
f,r.ettiret. tnen lcteuskapliga riin biirjar iå

hetvdelsc. Pt-ofessoLel-tla Borrniet, Eriksson

.rah .;,rlt",-trrort sarnf clet-as lneclarbctare är

llitigt anlitadc törcdragshållare på nröten

urecl företräclat-c fiir alelslii rcn ingar och

huscljur-sskötseln. Det Zil dock Iörst i slutet a\'

periotlen som !eterlskaPen böriar fä når:ot

konkler att er-biucla busdiursaveln.

Fi{ur():t. I t" '1t 't',' 'r'ptt:t A't" t 'a tt 1' ' l6
,,i,t,, t,a, n lv j t '0. t"," t tr.t löt 1t1' \ qtq
hort]rolLeratle kor' aa1)t?lt t6 De liirsta /i 'n efih 1900

t,.t.L,v,, t ,1t, , n'n nt'ltkntoIt''itt'i|t-ot 'tl
1,,,, 1, 1,,r'.t ,, o,,-..d.tt.tt,! .,,.kt,ng ' 'rn lg
(.lohnnsson och RentltL, 196))
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PnruomN 1925-50

Krptrsl 6
Den praktiska hus{ursaveln i perioden

1925-50

Den allmänna utvecklinsen
Iluscljrrrsskiitseln fortsiitter uncler' 1900-

trlets andta ljärcleclcl att spela en viktig loll
i jordbruks- och satnh ållsekorto tr in Aretr

orn traktordriltcD biirjar att gcira sig gällau-

cle, tilliieclsställs invtrdparleu ar'.iordbt-rtlets

ciragkralt av hästen Dragorarna har spclat

ut sin roll med 1920-tale$ rttgång Totalpt-cr

duktionclt av animlla lilstneciel irkirr ntl ck

et kraliigt ulclcr pelioden. lljirlkpr-riduktio-
nel n:istan för-dubblas fiårr 1900 till 1!)50,

och tletsamua gällel fliiskprocltrktiolren (ta-

bcll 6:l). ökningen bcror i det scnarc fnllct
båcle på et t klaftigt ökat dju antal ocb på

störrc eflekti\itct i produktionctr. I fi åga om

nrjölkprocltrkrionetl sket- cn markattt stcg-

r-iirg i avkastningcll per ko ltos dc kontrollc-
r-adc korla li-ån ca 2 900 kg år 1925 lill our

kling 3 900 kg år' 1950 (fig. 6:1)

Fårskötscln altar i betldelse N{ed tLndan-

rag föt-etr tid uncler auclra vitrlclskriget lisar
frilantalet eu kotltintLerlig nlinsklling ttrrdet-

Tabell 6:t. Utvecklingen av produktionen av animala

livsfledel under lg00-talels folsta hälfl

\'lji)lL Iiint (,ri;r,1:rr, hiist) Fl:isl
Toralt l'er Totall Per 'lblrlt Per

I 1)00 pers 1 (X)0 Pcrs I 0(lo Pers
tor kg rorr kg ton k:
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Figur 6:2. l:litr antlta i'li]Lliitigtt bö)la(l( tl)dgl)lisl
tt]nt!.\)ttl)Ll tt n.\iittu\ x1i tt lttn)?. 1l;kJt ilitxt I.
terhlinyn l9J0 80 (t)[olog, 1989).

Nzir- clct giillcr- hiistcn niidcles det högstir
antalet cljrrr- (722 000) i biir.jan på 1920-tirleL.

Diir-efter skecide eu riss ueclgårrg. Gcrrorrr
kligct och dcss bcnsiublist firr-c'lrirjdes dcn
nedgäng som plibiiljars. .{r l91r-r ianns iblL-
firllndc cilkir 600 fX)0 hr,istar'. \'ar-cftll- cn
rninsknirrg med nära en tredjeclel sleclcle
uncicr'lern rirlirm till 1!)s0 (fig.6:2). Hiist
lulchl fortsuttc undcr llcrio(lcll pii rrngcllir-

samma sått som uncler det lör-sLa kr,arts-
seklet. Prenrielingar-na och slirmboksfiilirrg-
en Lrtgjol(le lvgglatlcn i ltvclsar Lrctet. Iuorrr
vlr-rnbiods2lvclll spclaclc sttrtcr-iet i Flvinge
cu bctvclclscfirll r-<ill. Fiir arclcnner--ar,cln r':rr
\Ialmöhus och Skaratrorgs län liktiga cent-
ra. Den loldsrelskir arclrr val fi-ärnst irrr-ik
tad pii ltt tilllic(lsstrilla skogsl:inens behrx ar

dragliralt 1ör- sår,ål.jorcl- som skogsbntket. På
hin.estrqrpfi rcln ir gs:lr)strlreu \\rångcr) i.Jzirnt
lard utfiir-dcs betldelselullt zrrbete liir att
Itil-bätlra metoclenra för' rrr r.al iu albetshzis
tit a.

trIejeriu tueckl,ingen
1\1jirlkprocluktionen utg-j or-de n ggr-aden i

.jor clbmksckoriornin. Den utlecklin-- sorn
piibör-jats i shrtet av det fiilra seklel mecl plo-
duktion a' rrjiilk och rn ej eliJrrr rcl rrkte| firr'
alsalu ocll exporL foftsattc Luxlcr liirstu hälf:
tel ar 1900 talet (se tabell 2:2). För hLrs-

cljrrr-sskiltseln innebar rrLlecllingen a\ alr
rlel.rrrri, r irr rr.r , rr r, Lrtirt..il,, r ;r..ittrrirrq
firl rnjiill<crr, och iiilbättr-ingar- av utlo.h ing,
skiitscl och alel kom clirekt att iiterspeslas i

ökacle mjöllintiiktcr. Urrdcr'19110 och 40
trlcn iilergicrk praktiskt taget all mejerilerk-
sarnheL i liurclet i boldcr'ör'clse'rrs lcqi. År-
I 950 r al arrtalct rnjirlklcler-antirr-er- cir-ka en
klalts rniljon. ()m men antal att lar-je mjölk-

Figtr 6:J. A)dat no
hiitlt,)) [o) ls.tllt nll i,.t)a
j a ft I br u h d t I i I I iert \t t
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i-:; t,,. .\lendt,:rg,
t':., i.k ntångrt
a :.. ni;tingur
't",t:ngrtr tolo
:':i: \l cslerbkrl,

lelerirntör bidrog till försiir-jningen av minst
fi'ra pcrsorrcr, sii innehar det :rtt cirka en mil-
.jon personer-r,ar clil-ekt beroende av nr.jö)k-
priset. Det iir diiriör inle förvånande Lrtt

mjölkpris och exportmöjlighctcr fiil rncjcri
irrodukter blo, en friiga med hög politisk
prioritet.

Stora förändringar inom
nötkrea1rrrsaveln
.\r,elsindktningen inom raserna Riidbrokis
Svcrrsk I3oskap (RSB) och :iyrshile hade
Lirrser;rit lilrrrad,', lr 1,,åd.r lr.r,l, rrp1'rr"rr
genorn kolslling rncllan liorthor-n, avrshire
och svcnsk herrgårdsras, ehulu i olika plo-
p(ir-tioner och på skilda stållen. Det Iar där'
firr-naturligt all man diskutcradc hur-uvida

'let frntr.;nlerlrrirrq.rtt lrilla tr:r ., pr.rrta
r-aser. Vid tideu för lantbmksmötet i Cöte-

'. ,r{ lll2:l hr,l- di.lr r..i,,r'en Lurrrn r ir rr r r , rr

algörancle skede. På rrtstiillnirrgcn hacle de
katalogiseradc a,vrshire-djur-en en medelpro-
tluktion på ,14(X) ku mjöJk lned när^a 4% fctt,
medall rllots\:ar-ande siffr^ol fiir RSB cljuren
r irr' ,1 000 kg m jiilk med 4% 1e11. ,A.ven LLre i
lander var- avkastningssifh^oma filr dc h'ri ras-

elnir likar-tadc. Dcleseracle fi-ån cle nå avels-
Iirreninsar-na diskuterade ingircnclc firrslag
tjll sitmmanslasning, sorn sedan n:rnglades
fiaru och tillbukr till 1927, då sammanslag-
rringcn blcv ett faktunr. En nv alelsför'elin!i
lirr Srz.t.i/r riil orh til lo.r/ra./ {.SÄ/ll hadc bil

Friin 1938 ör'cllzit Lantbnrksst\ relsen helt
rnsvalet liir stamboksliilingen till SRB 1ör
eningen. Reclan fiån biirjan uppstiillclcs kr-ar,

orrr liss kroppsstorlek och produktion firr att
cljrrr skullc: kunna 1å föras in i stamboken.
Det lar alltså inte eldrst fi-åga orn ctt här-
sturninssreqister I l918 års regler fijr SRB
skär'ptes alLastnilgskralcrr. Firr kor med ett
llr-irstomiånc nnder I lJO cm fblclrirdes t.ex.
att cle proclucelal minst I 30 kli snörfctt pcr
kortrolliir'. oclt för kor mecl irler 200 cnr
orntlirrg tirrdr-arlcs minst 170 kg smirrferr
Pr-oduktionskrav 1ör införande al djLrr i
sLirmbok kr'är'cles också för SLB och SKB.
och kraven skärptes rrndcl pcritidcrr.

Sammalslaguingen av dc tvjr rascrna ayr-
shire och I{SB bler,kanske inte vad man i
allnränhet hade liirvåntat sig, nämliqen a1t
de nå skulle fä ungefär samlna ioflt tancle pii
,l.n trt,r t.,.err. I.t.illet hle\ det \;..11 lrii\lall
irlla dc garnla ar,clsbcsättningarna ay avr-
shire-ras skailacle sie tjular av RSBJIilrstirrn
ning, meclan RSBbesiittniugu na i huludsak
fortsattc rrrccl IISB tjurar. Enligt Korkman
hrrd- ar de;r llt37 sramLrnksli,rtla rjrrrarna
endast 55 ren ayrshire härstarnning, medan
1 ,15,1r'ar ren RSB.2 Korkman rrenacle att föt^-

klarinsen till denna utvccklilg var att siika
drili, ltt llSB-djur-en genomsziende hade den
iinskade fårcen och dessutom deu kropps
tvp man stlä\'at cftcr N{arr torde knappast
kunna för'klar-zr utvccklingen genom aLt an-
talia att.lc liir produktionsanl:rgen bästir
djuren lalts till avel.

Auelstiirdaing
Nletocler lör ar,elsr,år-cler-in g och avkonulc
bediir]rnine ar' ! Lriar är' rN central betyclelse
för irll niitkrcatursavcl. En al SRB-liir-eninp-
cus första iitg:ir-cler blev att las1stålla r:egler
liir- t jurbeclönningen. "En pro\isorisk poäng-
skala a\,scdd till le.lnine vid rrppskattande av
tiurs sarnolika viildc firl clct praktiska alels-
arbetet" rrppriittades ar' lirreninsens arbels-
utskott trh kom att eålla fiiln 1!)28. I börlan
r,ar det meningen urtt clen bara skullc anviin-
das r,id beclijrnning ar, de tjurar sorn utbjiids
pii lvclstbrcrringcns auktioner, men den
korn scdan att till:impas vid all starrboks-
fiirinu av tjurar Avelsr,år-delinssmetocliken
lrler -rr riLriq.lli,l.llå!.r irr,rrrr l,rrcrrinSen
Lrnder- när-mare n,å år-tionden. \reteoskaplig
cxpertis inkallades, rren del var- s\'?ll t iltt
Lomtl:r Lill en varaktig iivelerrskorn nrclsc.
Diskussionen åter-speular- sanska r,äl de
striimninsar sorn gjorcle sie aällandc, och
rlotsättuirgarna rncllan cte traclitionella :1.
elsmär'nen och för'espr'åkirrla för dcrr frarrr
r,åxancle h usdj Lrrsgene tiken. Vi skall diilför
hiir'åtclgc huvuddragcn i dc r,iktigare liir-
slagen, och hur ändr-ingar- gradvis r'åxte
iiam. Framstälhringen är grlncl:rd på en de-
taljeracl redogörelse av SRB:s clår,ararrdc sc

kreterare Sven Sixtensson.r

-.F,
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L)en poiirgskalir liiir- alelsvärdcring och

stanrbokslirt iltg sorn faststiilldes av SRBJirt-

e[irrgeD 1928 hadc firlj:lndc Lrlseerr(lc:

I Härstamning
F.rrlc, !,s i\ cl\!:i, (tc nr:r\'
xloclcrrs xlels\:irdc
\lo.lclr1\.rlkasorirg
j.alnrrxler Irs och n,t,,-
lnorlcr rs rrlastrirg

Il Exterii;r
Hrmrd. boll och
h rls
Brilst, bos o.rlr nrinlic
R\gg ,x h liin(l
Iio,s
S\ xnss:ilrding-
Lir o.h ljrLnlskni

Farg (x h reckDirg
Bcr och g:nrg

III Helhctsintryck
Hiill\r.rurring

l(l po:irg
10 "

L0 "-

l0 - mx\. 10 t)r)iulg

:r I!),1r9

].)"
; ---

..).
:) "- nrrx. 10 po:i,,s

l0 lx)ling
l0 - rni\.:0 Pr):irtg

S'rrlrrrr m.1\. 100 l)()11llli

Ulgacrrcle 1r:iD ovnnstiicrrde Porirrgskeh till-
(Lclades Ijulirnt?i scdall en sltltPoairlg mell2lr
I och 8. Ett tl.jLrr-rred 50-5'1,1) Poång- lick I

sorr slrrtpoällg, ditL. rrt d 5ir-5i),5 tlck 2 tist.

lillr-r'arje intelrall our 5 porirtg Djrrt- ntcd U{)

poäng- och därirler tillclelirdes sltrtPoå11g (3

l-t,,.r llrl! in,ntd, r:||rlr'l, l.r. rll ,,llrell lillr
heclc beditncl avkonrma krttrcle. sltltpoiittg-
en hiijas ellc:r-sritrkas ltecl hiigst 2 poärrg F,rr

'jrrr I rtttd.,'llt.,r rrr''ritrr.rl l r.lrlll','nlrq( rr

10.

Fiir en läsafe bevandt-:rd i tuoclertt avels

r'ärderiugstretoclik iit- dct ttppetlbat-t att leg
ierrra |ar- irarska cgetrclornljga. Extcriijl-cn
tillm.illr' In\.lel slol hrrrdr'lse. lri'r\'rrl irr

komstcrrta firr djtu ågalna i httr rtclsak kolr
fliin nrjölkalkasrnitigen. Vissa saker kom att
räLn:rs flela giirtger I flclerns alelslit-dc itt-
gick denttt:s ex te riairbcdiirrlnjrr g. och fi;r
hclhetsirrtr!cket (här-starnui11g oclr exteriör')
irrgicL iitcr igen cxteriiil egerlskrPerrla hos

föräldrat ua och tirrr-el sjäh Alltnog. gnrncl
reglerlrä konl ittt tillliltlPas i flel-a år' Ploies

stl Bonnier', I nstilutet fiit hlndiurslöraidling,
cliskuteradc leglern2l i ett fi;r'edrag \id Iiurrlil.
l,antbluksrkaclerlicn I1)32 och flarnlör-cle

ll.l

hovsam rricl förirclancle krilik mot det till-
l:irnprde sr'stemet.r Enlig^t hollolrr r'ar clct

or-iuligl alt slnnmell poång för ar'liastttitlg
och cxtcliijr-. Dc senat c cgeuskapertla tilluät
les licl:Lle alldclcs fiit-stor tikt i.jårnltrlelse
Dlccl alkrstningett. Ertligr Borrnier bor-cle fa

dclrrs ar elsr'är-cie lärlpligert lzrststäJ1as ge'nom

alkomrrrebetlirtuing, sä att man fick en trpp-

frrtning orn hans aulirg liir rnjölka\ kastnirrg.
l'.r ir,l--n ..'rÄl i r,,rn .,'r't IIti,rn l';tr'rIi'rqclI

ledde till att dcss firrlaitrlirrirsrrtskott tills2ltle

err korrrnitti fijr-att utlecla fiigan. I)ess ltlr-

sta lirlslag.. lirr-kastrtcles, och dct besli;ts iltt
prof essorernir Bontrict,.lohatlsstlu tx h Fltnk
quist skulle adjtLrrir,..eras lill kornlritti'rl \lall
lrrrll,,l.r . rr, '. ,,trt ,1. tt r rl trq r nl il r, il,e lr. .rtt

r'rterii,r, qerr.l;1,, |,rir ,,, lr ,rr L,r.rrritrl. rtr

lagen skullc r'år'cler-as vat lirt sig- or h att ar

kastningsaniagen sktrlle sk:rttas gcllorll a\:
L, ,t t t rr reb-,l,,trrrt rrrq. L,rrl,,llr trll.irrrPtrilrq er

Flanssorr\hpps lotrnel (sc sjd.8'1) sklrllc ctt
avtas l r iugsliir-cle llth\ckt i llliing.lcll smör-

iett riikrirs 1t-attr ftrt vatje enskilcl tiur-. För'

LlnS-.:r tjur'llr s()nr e-j klllrrlill alkonllncbc
dirrlas I'irrcslog rralt, illt ett ftll.r':iDtat alkasl
ningslrilde skulle ber-rilltas l)ri lirundval iil
a\ kastn ings\ ärden ocil ProLltLktion hos anor'
nir. Fi;r t.e\. ell urlgtilrl, \'nrs siiliil f:rclcr sotti

llorla.lcl arkl) nuntbedirnl ts, skulle clet för'-

|rin Lride a|kastlt ingsr årdc t ber-:iknits 1r-ån

srrrrirriar al fiiljalcle:

0,.1 x 1:rdc|ns rlkasln in!ls\':irde
0.2 x moclc'nrs smiilfet tnängcl
0,2 r mor'l'aclet-rts avkutuirigsviit-dc
0.1 x lnomodcfns snriir'{ettmlirlgtl

Fiirslaijct go.lk2ildes ar förlalttringstttskottet
turder' I9il:1.r Dctvirr mcttingen attclet skul-

lc bör-jr till2imPas h-.o.m. 19118, mcrr nrr.l.('i
korn att lrända dessl'iitinnatr' I birr-jiur pli
1938 lianrlör'de pr'olessor Bonnicr och har)s

assistcnt iigl-orloll Troe d Diirirlg i eD Pl omc
rroria kallircl "Fiirhands och a\'korllmcbe-
cli,rrrrrirr.l,'r m:,,11 l', ^L;p.r jrrr :rlj,rrl el l lirrr'
indcx blserat på eubirl-t clotternietleltalctr
krncic liu lt tttinst lik:r arlr'ånclbarl s<ltrt IIans-
son-\hpPs index. Efte t- r'tterl igiit e komtnitt€-
bchanclling beslöt för-eningeus 1ör'r'altnilgs-
utskott, att rnedeltalen Ii;r en liurs döttrars
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iuriDgsLrtskottet
gerl att dct skul-
3:. nen m,vckct
rrl. I birr-jzrn på
rnnier- och hans
rilg ien prorne-
:h : kommebc
rrJr' . att ett !lu-
rrrrlrnedcltirlen
Cb:rrr som Harrs-
lrar e kommitt6
:n. lorl'altnings-
:n iurs di;ttrars

m jölkmängd, smör'fettmängc[ och fctthall
.Lrrll' an'-r llre,är,r er rrrtrr,l liir tirrrcrs
pr-oduktionsanlag. Den n\a becliimnings
meloclen blcl clock aldlig popLrlär. Redan
19.12 ombads professorcna Bounier och

.Johlnssolr sarr l slnLskonslrlent Helgc R-vclc

att på n)tt utr-cda rnetodikell för alkomme-
beclömning och liarukornrna med förslag i

ärendet. Efiel skr-ifnäxling iiam och tillbakr
antogs år 1945 ett nytt fiirslag, som angav
lÄljantle m in irr r il, 'r dt itt..l.-tt f;;r :rll e irl
skullc ar,kornrnebedörras:

fzl att hall haclc minst 10 bedömningsbar-a
döttrar lned var-dcr-a rnirrst ett anv:lnd-
bart ploclrrktionsår

lr1 at mödnrna till ifiågar,arande l0 diitt
r-ar var-clcn hade rninst ett produktionsår-
i beszittning som trntlc'L rnotsvarande år
var- :r[viinclbar i h-åga orn !urdirttrrr.]

$ålva alkomrnebedirmningcn sktrllc birscras
på qjtrldöttlrrlas och clotlermiiclramas ar-
kastning al mjölk och smör'fitt sanll 1n-jitl-

kens fätthalt. Dessa ar,kastniuglr skulle s1ällas

i rclation till lar:andra sant till medelavkast
rtirrqcn lr,'. L,'t rr,' id, tr rllrr ,leIre.åttrrirrt-
al cliir ljurens dirttlnr och miidrar liirnnat sin
arl;:trrinr. H;r illi'rili.allt.ilril, iprr att

sår,ål döttr-arnas son-r mirdrlr-nas il,kastuirtg

.j:irniiils med nrotsvarande besättningsrnccl
eltal. -\larr irrförcie begr-eppel "en kos pro
centisklr avkastl-rirrg, cller procentlal", \,:rr-
rnecl menacles henncs åldcrskou igeracle
.r'ör lerrJrl.r.trtirrg i pt,'r -ttt ar 1r, -.ittttitre-
ens salntida uredelral.'Ijur-ens alkorrnc
inclex er-hiills gcll(iln att fiån c[öttrarlas
chrbblir procentmedeltal sLrbtr-ahera mirdrar'
nas proccl-rtrncdeltal. \'{an kan såga att clct
n1'a indexet utgjor(1cs av ctt Hanssou-\äp1rs
incler, cllir lvkastningstalen satts i relatior-r
till de samtidiga bcs:ittningsrnedeJtalen. Här--

igenom avs:ig rnirn rltt rrin jmera in\,erkan av
rrr:11öl;k t,,rcr .,'trr p.rr, t kad, lrrsär t rrirrq:-
mecleltalen. \'[etoclen kom att tillämpas fiå1r
lir lri lr:rrrr lll lli-'1. Der tng.rlltrr rrir,r tr.1

decennier innart rttan krrttcle euas rtm crr

metod som accepter:rdes s:iväl Lr\, \etenskaps-
måunen som av den praktiska avclns företr-ä-
ctar-e..!'iil zrtt SRB-föreningen skulle klara av

albetet mecl avkommebedörnningen, fiir-
flvttades agronom Diiring från Lrsti(Lrtet för
husdjulsförädling rill SRB-förcr)ingeD.

Vid analvs av händelsefiirloppct och tut
er-na kring utforrnnirgen av avkommebe
diirnningcn kan nan inte undgå att dla den
slutsatscn, att SRB-förenincen hade myckct
s\'ål t :rtt ii\,ergc traditionella avelsmetoder
baseracle pä exter-iiir och anor httlesset för
extcr-iör-cflcnskaperna återspeglade sig längc
i priserna på avelsfirrcrringamas tj urauktio-
rrcr-, rrågot son klart visades i ett examens
arbete som.fohan Currnan 194.3 utförde pä
Lantbr^Lrkshögskolan hos prtil'cssor Johirns-
sou.'; l jurauktioDernil Lrt\,ecklades under-
1930- och ,lOtalen till r,iktiga rnötespu|rkter
för företråclar-e liir de stiirrc avelsför^elittg-
.rrla otlt leuJre ocl:J li,r l-dar, irlum .r
trrinförcningarna. Fr-ån 1942 och fiamåt horn
de llesta SRB auktiouerna a1t hållas i Non--
köping.

Alltrtog, Ciurllan stuclet-acle iuverkan al
e\terii;r och procluktionslesrLltat pä priset
för'522 tjural pii l2 SI{B nrktioner^under
pcriodcn 19.14-45. I(or-relationer bcriikrra

'l-. ttrcllrtr pri.r't ",)r tjrrrerr. etteriör rtt-
tr')ckt sorrr poäng 1ör' helhetsintr-vck samt
mecl modems och fal och nrormödrarnas
srrör-fett:r,k:rstning^ och rr!ölkfetLbalt. \'iclare
tundclsöktes invelkan ar, bl.a. ladcr-ns exte-
r-iirr- och anfiiderrirs dotterlettmångd. Tju
rens egen extcr-iirr'hade rnvcket stark inler-
kan på pliset. Ingen annan egenskap hade
tillnä.rrelsevis så stor- bctvdelse. Ungefär'
.',tto, ,rr prr.rariatiorrerr Lrer,,dd- pr tjrrr', rr.
egen poäne för- I.rclhetsinLryck. Faderns
pozing iörllarade ungelär 5%. Arrrnöchar.
nas pr-cstzrDdir beträlTande smiirfettnrängd
och lttthalt l'rir-klar-ade salnrnanlagt omkrins
1 5 c/. n\, ! å r-i a r i on en. i\nl lidcrDas avkontnte-
bediirnningsrcstLltat hade knappast någon
invcr^kan på !upr-iserna. I ctt mate al oD-
lattande 375 Liglanclstjural erhiill (lurrnarr
lilnande re.ultat:,lbo .rr l,ri:r:lliJti,,nr
kuncle förklar:rs av tjrrlens egen poäng liir
helhetsintr')ck. Fiir SLB-tjur la undenöktes
också hur iuhensk lesp. utl:indsk härstan-
ning piir,erkade prisel. Tiurar med utlärrdsk
lacler men i övr-igt mödrar med likartadc
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produktionsresultat betingade inom klasser
för helhetsintryck genomgående högre pri-
ser.

Under senare hållten av 1940-talet blev
de framväxande seminföreningarna allt vik
tigare köpare på tjurauktionerna. De var
:år'kilr intre..eradc dv wå saker: ljurnl som
kunde höja avkastningen och lurar med
god fruktsamhet. Seninrörelsen, represcn-
terad av Riksorganisationen Sveriges Semin-
föreningar (RSS), bleven alltviktigare driv
kraft inom avelsarbetet. Initiativet iivergick
alltmer rill RSS.:'t.,m på err helrannar särr ån
de gamla avelsföreningarna var lyhörda för
utvecklingen inom vetenskapen. Mer därom
i nåsta avsnitt.

Den a rt ificiella inseminationen
slår igenom i nötkreatursaveln
Tidigare har beskrivits hur Insritutet för
husdj ursförädling i miften på 1930-talet på
började lörsöl med rrlificiell inseminarion
(a.i.) på nötkreatur. Praktisk verksamher
inom besåttningar i nårheten av Wiad kom
igång omkring 1940, och redan 1942 insemi-
nerades cirka 1 000 kor med tillfredsstållan-
dc dräktighetsresultat. Försöken följdes med
stort intresse av ledande husdjursmån i lan-
det. De".r rtom kom rrosluigcr.avspärrning
ar information från Danmark, där seminför-
larender redan Iårrsr,'rspridning. Även hår
hade Institutet för husdjursförädling påver-
kat utvecklingen (faktaruta VII). Kåre Bäck

ström hade 1936 inbjudits ar' lantbruks
kandidatenJens Gylling Holm, Samsö, att
demonstrera a.i.-metoden. Besöket och de-
monstrationen sloe väl ut, och cn seminför-
ening bildades på Samsö med Gylling Holm
som ledare. Detta torde ha varit den första
seminföreningen i världen. Gylling Holm
blev sedermera en ledande kraft inom de
danska husdjursföreningarna och deltog
också mycket aktivt i det nordiska samarbe-
tet.7 I början av 1943 fanns i Danmark inte
mindre ån 86 seminföreningar med om-
kring 215 000 korr Några svenska godsåga-
re höll sig genom familjeband kontinuerligt
informerade om utvecklingen i Danmark och
kom attspela en viktig roll som iniriarirLagr-
re till dc lörsta \\ensld ieminlöreningdrna.
Under 1943 bildades S. Luggude härads se-
minförening i Skåne på initiativ av godsägar-
na Erik Torn6rhjelm, Gedsholm, och Axel
Berg von Linde, Axelvold. Ungefiir samtidigt
bildades en seminlörening i Nyköping med
greve Nils Wachtmeister och dåvarande hus-
djurskonsulenten Yngve Hansson som ledare.

Utvecklingen gick sedan myckct snabbt.
Under 1944 bildades 6 nya föreningar, och
i slutet av 1945 uppgick antalet till 10 med
totalt 1 668 besättningar och omkring 31 000
kor. T bi,rian var der frimstsrörrebe.årrning-
ar som gick med i seminföreningama. Medel-
koantalet för de seminanslutna besättningar-
na var 1945 nära 19, dvs. cirka tre gånger så
höqt som den eenumrnirdiqa besällningsjtor-
leken i landet. Kostnaden per behandlad ko

Tabel 6:2. Utvecklinsen av den artifici€l]a inseminarionen för nötkreatur

Figur 6:4.
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lht

trl lirntbl.llks
Er. Snmsö, att
E:.,',kel och de-
h cn 'erninför-
. (,r llinc Holn
a:i: clt:n lirrsta
(," llin-.. IIolnr
L:.--it inorn de
L-. , rclr dcltog
i:sk.r s:ur:u-be-
Dannrark inte
r-:-1! nlcd ()ln-
'::.il godsäga-
l ilntirnrcr-ligt
i D-rnmark och
:r iDitiatilt.lga-
a,: cningarnl.
u'ic Iiiilads sc

:. ar gods:igar-
c,lrr. och ,\xel
:.1-il\aD)tidiflt
{'. k,ipinu ned
Lr -rr'ancle htrs-
r .:) -()lll lcdale.
:'. clet srrlbbt.
t:cnirgar. och
lcr iill 10 nrcd
c- krire 31 000
r:r beslittning
:---'.r ne. \lctlcl-
i rcritlningar'-
l:rc giinger så

*Jrturingsstor-
-ch,r ncllad ko

:Llil till rLlt lcn a)t4iritlla inytlinn!;oncn slop igrlant t.i t))tLbht i,\L\,tig?.

i, '.rra(l

r ar-ier-acle stal-lit mellan se minfiircn inqirr..
(icrr,'rrr{a*rrrlr r.rr ,l, r . t .ll l;;ti rrit':,rll:r i

Skliuc krrncle hålla nere kostnadelnl. då
Icsealslåudcll ble! r]titrclre ån i ii|riga lan-
c1i:t. l915 r':rr-ier-ade kostnaclen rucllan liir.el1
ingalla fr-an 2l kl till 3.1 kl pcr-ko. L.'tleck
liigcn r.o.nr. 19ir0 anges i tabell 6:2. I slutcr
nr' 1950 falns ej minchc än 2-9 sc-rninlör--
eninsar urc(l 22 0{10 besättniugar och cilkir
20? 000 kor-' Senrirrliirlaranclct lyilcle Lrppt rr
bar-lisen ett behov ho! djurligar-oa. De hop-
pa.les alt ij^cnom 11.i. fii tilteåne till biinr.e 1ju,
|irf, siLrnti.ligl sorrr (1e sl:rpp ifi-iut clen garrska
koslsarnrna och iblarrd or:kså fär'liua tjrrrhitll
ringcn. I cle niudre be siiLtrrinuarna slairp
nran ocks:i att landrr ir'äe till qjur-hål1areni

3-rilcl. Dcssa r,andlirrgar med c.n br-unstig ko
1,i ilrl.rrr,l islr.rl.r r:ierr krrrrlc \';rr.r n,,! rl
tidsödaodc. Fie.6:1.

Vid hah'sekelskiftct biirjaclc alltså för-
- rrr t\ljr r;r r'||,r rt {rlrd\,isrt.lirr,rs,rvserrrir
!Lrrar. \{ecl irkacl anslrrtning steg också arr

talet smii och medelstola besiiltnilgar, så att
medclko2rnlalet pcr besiittnirrg sjiink till
knaJrpt 12. En clcl fiir-en ilsar' hiill inte cgna
ljurar-trlal köpte spelnra ii-lin artrran 1ör--

cnins. f)crr l!),17 gruudade Uppsalir-orlens
serrinfiir-enina hltclc cxentpelr is alcL-ig egla
tjutiu u tun kaipte sin spernt a fi lin EnköJrirrus
L,rt, lr.En,rnl.ln n l'.r\ rrli,,n/licerir'l\rt hl
scrlri nförcninq-al- ltorjade gir sarnrnan. Detr
li1la Ilirlir-fiireningcn sorl Lrildats lilin \r[iad
gicli t.et- sllur-t upp i NvkiipiDgs-Or.tcrrs se-
rnintiirerins. l{)i0 slogs trc \,;isrgörali;ren-
ingaL sarnrnan och bildacle gertrcnsinrt Skt
l-a tjrlrcentral. l-ltr,eckliusen Iol tsilttc scclan
Lrnder 1!)50-talet urcd bilclandet irl nla fiir'
cninga| sarnticligt sou nlilbcläg-n:r liircning.
zrr_ lusiotrclade.

E n r iks orga.n i s nlion hi ld.as
Scrninteklikcrr r,ar nv och u:rrrska oprolad i
pr-aktiken. lnitiativtagarDa rill \'erksarrhctcD
i Sve|ige hadc ett llehov lltt santver-ka. Ettcr-
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sirmra(l mclllrn dc nri tidigast bilclaclc frircn
ingarna anor-clnades clen l3 december 19411

en sarnmankornst iFlen, till lilken plofessor
Bornier och clr IIirllqlist, \\'iird, inb.juclits
sonl talafe.'i SRB-1ör'enirgen r al ocksä r'elir-e-

sentera(1. L tifiårr crfar-cuhctcr-rra pui \'\rircl
beliiknacle Bonniel och Hallqvist år'skost-
Dr(le| per anslriten ko i en minch e seDrirr-
lirr-crring^ till cilka 23' kr'. l3oriuicl fi authöll
att dessutonr cirka 2 kr-borde alsiittes till firr
eningarnas lfenlensamma angeliigenheter',
r\rllrfl-l\i. /\ ki 'rllrrl, l'( rli,rr'trirrq ar tlrtt.rl.
E.n interirrsstr r-else för den 1ililäokta sarr-
organislitiolrcrr tillsattcs lllcd,\'.. \\rachtrrcis
tel sorrr or-tliirrlncle och lantmiistare Birljc
Olsson, IIällsLa, som sek.eterafe. En lr-s1r-
|clsens fc;-sla rLppgiliel ble\ att tr^iiffa a\1al
orn scniirrlctclirrilclnls arrstlrllnirrll^slillkor:
En slirskild arbctsgr-upp rrcci br-ccl r-eplcscn
ta1ion lick i uppch-ag- att utalbeta iiir-s1ag till
r\p\t,rrlqir Iur err.Lil,l .e r r r i r r lÄ r e l i r r , .. I

fiir-dcrr tilltlirikta sanrol-1-tiiuisationc n. I ar
betsgnrppen ingick herr-ar.\. Belg rrrn Lin-
rle. Folke Sji-rstedt (SRB-för'erincen ), Rör-je

C)lsson (Söclcnnirllilncl), H jairuår \liInr
str-ilm (\'ristr-a ()ster-giitlancl). Ilelrran Bln-
ke (Sockelbollget) siunt Gert Bonuier oclr
(iell Hallqlist. Firlslag-et till norrrrlsr:rclg-ar-
fil enskilcl senrinfirrening goclkiindes vicl
uröte lucd LepfeselltanteL fiir sellrirlfiirer-
inser-na i mals l1),11. Dcn ti11t:inkra r-iksolg^a

nisirtionen iirr-ch-acle emeller-ti11 r'tter-ligar-c
clisktrssior. Eo n\ itlleIilrrssl\r-else tillsirttes
och i bör-jarr rr'19.15 r'al man lcdo för beslut.
!lu stlirrrrrra rnccl rclll cscll trlu tcl tiil lariclcts
seminfören ingal sammankellacies till NI:rl-
rrri.r cie'n 14.jLili l!).15, och diil l)eslö1 iral
enhiillig-t iltt illl aitte Rilisorg-anisationcn Svc

lige s Scninf iir-erniirgar- (RSS).

liirrrtorrr lcrD Icplcscntlntcr lil (listfikts-
li'rrrr'rrq' rr i5("r'r,l-1r,,{ -rr -ll,' .':r r,1,
r, \, r'l.rr,li r ir,r'r '.rrrl-ra l,irr'1,'rerri rrerr i

IIalhncl samt N[ör'ebvgclens, \'istla ()stc'r
gothrcls. Nolrkiilrings-ortens, Ntkiipings-
()rtens (ich Eskilsturra or tcus sclrrirrfirrcninp-
ar'. Till orclinar-ie sn relselcdanrirter utsligs:

(ir-clc \ils \\ lchLmeisLer'. Tistacl
()odszigar-c A. Bclg von Lircle, .\relloltl

I l8

Ciotlsrigalc S. (.lar lssort. Palsgrirclen
(iocls:ig^ar-c E. To r-n i r-h jcl rrt, Clcclsholnr
(iodsiigar-e K. Tl-. Hallber-9. \lunkagår'cl
Flrrscljulskonsulen I N. Nilsson, lirlmar-

f)ct air ilrtrcssirrrt att notcra att de tfe tidigll
liirgr-unclsnriinnen \\'achtmeister-, Bcrg^ r'ori
Lir rl- u, IrT,,rrrerlri.lrn ell,r l," r,rtr irrr,r i

RSS:s första st\r clsc. StrirDDrln artog slircl5lar-

och beshrtade bl.:r. att ar,giften till RSS frårr
liilenlnqarna sLulle ulipeå till 20 irr-e per'
aDslutt'rr ko. \1icl det LonstitLlcl au(lc st\1clsc
sarr man lriidel utsii gs Nils \\'achtmeister lill
or dförarrdc och stvr-clscsr.rpplcal)ten Böljc
Olsson, Hiillsta. till sekr-eter':u e och klssiir.
\hlet av Bör-je Olssor sktLlle Jii stor ben del-
se fri clt'n fiiLurtida Lrtiecklingcn. l)enre5
lllcrnoarcr- gcr- cn galrskr lrllig bcskliurirri;
av bild:urclet och utveckling-en al l1SS.L"

I llrr:r : \ ,Ir rr., 
't 
rtr ., ,n r l, 'rcii, |. \r;r || ||Jr r

hacle Gelt Bollicr deltrgit och lianrhållit
bclrolet :rv samlerli:ur Iirr_ ar,clsllir_dcr_ing :rl
tjurar. Han nåmnde bl.ri. att iukomnrebe-
c1öDrlirrg ar' ljrultl gelrorn Droder.dolteFjåDl-
för'clscl skLrllc urrclcrtittls orn zLr kirstlilgs
silllolna liir' \erninansllltna kol insamlacles
pel Jirktationspc r i()d sllilrafe ril sorn hitLills
kontlollar-. På sikt skrrlle cliillilr-en om1:igg.
rrirre .rr L,,L,'rr,r,'ll.'r. r.'1,,ri'ni rgrr .rtirrer
beltin a girlas. flornicl närnndc ocksii rnat
li;lr, r-r ,rrritrr"rr,' r.it.l il'l,r I'illrirrrirrq:
stalioner liir diittrar till semint jrrr-ar- liir att
istaclkonula er slrabb och sonr han lr-oclcle
.:il.r.rr, .rrl"rrrrrr, l', rlirrrrrrrlv.It- .ir ir'tr' '-
r.,lll ,rll ll',l, t.r .,tt .rr,l.rirdr'tttr': rrrr,,j r'rr

'il r'c 1'l.rr. rr,l.rt' i'le ri'lir.',li.Lrt..i,,trr rtr,r
och ilrgrlrrellelr 1ör'bildanciet al en r-iks-

olganisatiorr. -,\r clsvlii ricr irrg konr rnlckct
rilri;r r.' .rrr,'rritrg"rrr :rrr l,li -tr .rr r,t\.'rri..r
tiorers h in rLcit4rpgifier. Onreclelbart elier
Ii.SS:s tillkrirnst lirli:Lig crncllclticl ctt antal
ancL a trppgilier-sonr pockade pri sin lii-.ning.
Dc stirr-st:r pr_oblemen u n(lcr- scrnirrvcr ksull
hctens {ijr-stir iil glillclc tillgrirrgcrr pii kvali
licelircl personiri. cir'åkt ighetsr-esultatcn och
s\ ilrighcrcl siirskilt 1ör' SRB-r'asen atl 1å tirg i

bctiickrrirrgsvilliga Liigfertila tj Lu al med gotl
hrirstamning. Fiir' lijsanclct ur clcsslt tle fi ii-
gor kom pr-rifessor Nils Lagcrli)f på \retcr i
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I;iaur 6: 5. li n hi;li tt grrt t r n s .slttt i nJiin, t t i tt l lLin tb t i I I
rlt til)tt Jntrrcrintrik li; ))i))11tt))tL. Oii.ttt, tl.tyn\

' t t tt .1 'l I. l: 1. .. . ., | .'1...... . ...
'fill 1)tinnt)t liittniri{)t liig ttiita \tothlntrt trh
t l)p\nla a.h l;(k ali( l)rijh. Ii)llrn ri.,at liått t,iitt:trr
it,;tarlir. lltllt lltlt. LunlLnth:s!ttttttn, trtlf. L'nl
( ! ;:on. Hcnsltr. laLt))alr) ,\tIu) Iluntan. \Iitrl.
'tlnl ai,rl\ldx)t)l titl )tillt ,\lt trt) g Bnatrl. L.t,g
ln)itl. L).\4lt l:rlit'utl<. Ililluttt tit lån anhDne
Ittilt i\tt,tts.stt, 199) t.

rriillrirgskolan och hims irssistent.\llan Blnc
.rtt spcla rrvckchoilcr' (fnLLiutrta VII).

I',,&ry leting au tevti,]tp sutflI
I biiljan ar'19'1.1 uJrpstocl ett akrrt behr)v a!
.r.1. utl):l(l.rllL f(ter ir r;ir -rl S,,llr r i (l.,rl r.ilnll1.
lick Vctclirrri|hirgskc.rlirr 1!11!) elt s:irskilt
\tiitsirrslag 1i:;r rtbilclring i artiliciell irrscrni
natior. ,\llri lllure flck lånna \\'iacl oclt blcv
liilare lirr- rrtbilclriiugcn. Pr olisso. Legerlö1
rog själv mlcket al<tii clel i dcllsamrnr och
slis till .rtL clet blel en star-k ktipplirrg urcllun
a.i. och rrrrclcrvisrrilgcn i reprodnkti()nssjuk
.lonrar och allnrzirr higicn. DeL skrrlle lnlle

utautir r_lrrrrcrr lrlr'(lelrnit skrill lltt rliirnarc
g-ii in h:ir-pii. L)ct rrickcr alt k()rstaLerr, lll
Sr elige fiin :r1lla iör-sta birr-jan licl< ir.i. r'cte
l illaircl sonr \r1r kunniga och intresset_acle att
liirbiittla ck'n scxuclla hlilsan i niitkrentur-s-
besättninglrna. I lncier viss tid olc'llrdc! siir.
-l il,l r.rr,l, rri.rrirrt ,r ,lr r' teritr:ircr .,,trr i

ri[lclskriges slutskecle llrrt till Svcligc, firirnst
hån LlaltikLur..\llan B:rne ladc r1c(l cttstort
och sjzih uppottlarr cle rrbele i rlenna utbilcl
rr i rr3-. l)e balriskr lctcr i niilcrn a krrnde efiet-
it.i.-utbil.lning slussirs r.rt på rrbet5rla.llrir-
clcrr och korn så srliinirrgonr att bckllitllt
rn:urga bctr clclscfirlla poster- inom cljurllilso
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r'årclel. 19.17 lnrrrrs 6l r,eter-in:ir-e r- a n stlillcla
i scrtrirrvcrksarnht tcn: lu,dessa hacle 2.1 l<rnr
niit till Svelig-e sorn flvklingal t'r iiu Balti-
Lrrm. L NIan krrn necl lirg siiga. lttt utalt dessa
lillskolt hede (lelr s\cllska scrninver-ksanr-
heten klzrppast krrnnet rrnecklirs sii sual)l)t
srirn <lc n gjolcle.

Bl.rrll,l- r,'l,rrr r r.rl" .r,l, r, tcrirr,ir.rrr.r
s:igs serrirvcrkszrrrrhcten i bör'jan rtccl skcp
sis. Ar gtrrrrcnt ir_amfiildes ()rr att nletoclelt
\'ar oelisk och sä sDriini gorri slQrlle ledir till
lc'clsltt lirrktsamhet blan.l lliclc !ular riclr
litir. l-n len konktLLlctrssituation trppkolt
,le-rll',trr ':r'1,'ll :lt .-rrrirr i,r, IIIII I,rIILr.
vcter-in:ir-cr- :ignacle sig åt cir:iktighctsunder--
siikning:u och sextrcll h:ilsolion t r-o11, rlti;tc
tr,, rr rrrr,lrrlr1, r li'r ,li.rrilt.r-reirrir, rrr.r.
\erksirrrlrct uriDskzl.le. StIiclerl cbltaclc sii
. I|.||rit ,,llt rt, Llc ,, .irlltq d.t r ' llt:rti,'tr
av t.cx. cheisr.eterinå.ell Efnst Pålssolt, \'stad,
och icke rlriD!t llclrorD ett mode.e|iutdc ill
llrt,rrrrl, . r pl,'1,.\,,r I 'r!crl,;l 

.',lr ,rnrj,,r
stol respekt i kar-en. l

Det ijlirncle bchcxct ev personal aktLrirli
sefirde oclisii fi:igan onr lllbildning a\ ickc
vetel-iniir persoltal föl r.i. \crlisamheten.
Firelinglrrra räkrr:rcle här'ige11()rll rrrr(l att
krurna slinka Lostna(leulit och hzinlisade lill
sitr.rriun-rr i I),rrrrrr;r L rl:ir l,'r-r'r'rt.rr rr.r

q:r'l ..llrrrl.rr li't :rtt,'rrlrr,r ,rlbil(lllir 'j.l\.r i

lritr:iden iegen reei. L)ctta hacle enteller-1id
lett till s\'å.a rnotsiittrillillir lnellan seminfiir-
-tt it ..r l.r',, lr,1, Lrr :rr ,lerl l.rrr.l.r rlr, rirr.ir
kiircrr. LJtvccklinLten blel lLLqnllc i Srcr-ig-e.
Lllter-ixelenskorlrnelse tncllalt llSS (x h pro-
l-..,,r T ,r-r'r l;,1 l,;ir j:r,1, rrrl'il' lrrir'". ..r r.r

rissistcutcr- Jrli Veie lin iirh iigsLolll. !i)r'st rrt
bilciacles enclasl Lr irrrli ga rissistcnter, nren
liiir 1!) 1!) blcl rrtbilclninucn ocLsli öpperr fiir
lr r iir l.

lrntk t s a n.h,etsl.nob le nt. oc I t s ktih lj tL ru r
Eu gnirrcllzigg:rncle uppg-i1 t. fiil seni li cr k
surnllctcu lir- rratrrrligtr'is att fä de anslut it
lorrr,r 'lr,rlrirr .tt' r '.r Li ir., rir:. i,'trrt
sorn rnirjlict. IIii|igcrrrDr szinks behancllings-
kostrratlclrra ocll (ljurii!.lamir kan uppnli cle

k:rllning..sin te llall (le efier!tfiival. Dr2iktig
rrcr. r\rlr,rtrrr irl' ,,lrla li'r-rritrli.rrrr.r r.rr i
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alirn:inhet IiåD biir-jan tilllieclss t:illan cle.
omkr. L.1 1.8 irrscmiDationeI per dr-lilti1]-
het. Ii istarrclc bet ickn i ns.'svillishc L särskilt
hos Sl{L} tjrrr-ar'- ral. (lock et olia för'ckon
lllllclc problerr. Dirlig spclnrabilcl krrncle
ocksa tiilekonrrrra. L)en nlstar-1ade sernilfiir'
erirgcrr i \':istr-li Sijlnrlarcl llikaclc rrvckct
illa rrt. Dlikt iehe tsr csultatcrr clalacle ner-ntot
25':no. Dj rLliigrlril bi)r-iade beg-äre rLltråcle
och kllirdc sina insalsel tillbirka. \1icl crr
"blarrclkiir-srL1r'r'cklirrg" ar Allari Bane krurde
\ , 

' 
r r . | . r I . l r . . r t t , I r : 'r' , I e . r r r r . r r r r I I j r r 

. 
, r r ' . r r . r r

pr.rkri.Lr t.rq-r .r-rrl Lt , r 1..r.., tin{,r\ jl-
ren ocll ell gcll()nlgang a! me1()clernt fbr
k()ntroll av spernrakvulitel ()clr I Lttillcr liil'
sljcl llirh en leIirr g ku rrclc ch-liktighe tsr-es r Llta-

icn snabbl b|ineas trpyr till nor-nr:il ni\'i.
Fii nLt fri bzittr-c ijur:rr uppr;ina(lcs l9.1r i

silnlirfllctc nrc'llan RSS och 1t|olcssol' L:rgcr-
lö1elt svstelr ned fiiilloutloll al spclurakr':r-
lir, r, r' )r,r. 'lr'j rr.rr:,, rr.rlritrrörerirr'r.r.n.r
\ ar intlcsscl a(lc al och sorr rrLltjircL pli SliJ3:s
ocll SLB:s tjllrauktiolrcl. \'icl clcn hlil ticlen
liulcle onrklirg t\ii tr-edjedelar ar lijlsilk
rinil-sb()lagclls skatler-eglelingal för' tjutar'
hrirtliir-rLs t ill irnpoterrs. Bc t:ic kn ingsolii r--

nraitn !ar-lllltii ctt stor-t ProbleDr. Ffier eD Ltt

r cclrrine ar plolessot clrra Lagcr-1iil ot lt K:rr-l

L.riksson på \'ctclirlir'hiigskolan och s1a1s-

konsulelt Hclsc Rr cle beslöt SRB firreuilg
cn att 'bcleda pr()fessor l.irger'lirf tillfiille an
ulldcr- etl .irs 1i(l Lrtfiilu spclnrauntlclsirk-
rrinuar- på ljLu ill som semm:rnlör'des lill irv
liit etrirrgcrr all()l dnlde nnkti()ner".r l

Resultat,::t blel inr'åttatrclet ar ctt spclrrra
lalror-akrlirLlr pii Vctcl-iltzit-hiig-skolalts Insli-
Iulion fi;f ol)st( trik or:ir gvnekoloui rLndel
l.rger lails lednirrg och necl aktir L clcltagarr
c1c av lc'rclinår' .{lliur flane. L.tt bccliirnnings-
svslenr Lrt\cckli(les enliet !ilket en ljur kLnr

'1, 1;,rll.'r,'. rlrrl, l'irr,l ti,r r j. i I r . r '; i , r i r r q

goclkiiucl tirl latur-lig beficknins elie. god-
llin<l sär'iil liir natLuiig bctiickrring som lirr'
.r.i. Fi,r lrnlr,'trrirr;,,, lr l,r {ir11111i11q.11 1j11

t at ras betrickrrirrgslirlrnirga anstiillde SRB-
fiirerirrgcn cn egen velerinår', (iar'l Arel
Hultnris. Hrn besökte cle besiittriui:ur'1Iil
rill.r rjrrr:r' .'rrrr',ilr. ri'l sllL].rrrl.i,,r., rrr.r.
Httlttr.r.,lr.Pr.trr.rrl, { r.lt, l;;t \, r, rir:.trr'
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i. \ ercr ilraimre-

dicinsk tltiktolsglacl pii dct tnaLet-ial sottt hitrt
insamlat unclct många lirs at bele. Resrtltl
tcn tydcle på att be täckn irlgslbr nr ågan och
bctccldel r,ar clch,is iirliligt bctingrt. Ge-

nom tijlhanclskontlollel av t jrtr-nrtras sper-
lnakvalitct och betäcknirlgsförmiiga liurrdc
scninförening-aln11 rLnd\'ika att köPa dåliga
tjurar-, och på sikt lcclclc ru \alel till lnilskan-
cle problcrn hos de tjrtnr solr lrlbiöcls till
firrså)jning.

Pw\S or:h ueLensha,pen
(lcuorn samarbetct rned Institrttct fiit hus-
cl jLrr-slirriicllil g på \{iacl och \retelin:ir-hirgs
kolans institution fiil obstetr-ili och gl nekrr
Iogi fick RSS:s leclnirrg tidigL liir-ståclsc för'irLt
hirlla sig äjorrr-nrcd tlcrt \elenskallliljit tr1-

vecklirrgcrr. båcle i Sler-igc och i trtlatrdct.
Vicl de iir-liga tör'eningssf iilnlrtorrta anlitades
ofla letenskapsmän sotn lirrcclt irgshållat c.

I'r'ofcssor Ir,ar f ohurrsson, f.irntbr-ttkshiigsko-
lan, talaclc på ståmniiin 19'16 ör'er äurnct
clen arriliciclla insen in atiortctt oclt hrts-
djur sför'iicilingen. I'ri strirnnran 19'1!) hade
m:ur anlital proli:ssrinr i zoo1ysioltigi r'id
Llppsala-rrnivcr-sitclet, PE. Linclahl, !orr tala-
rl, ,rrrr rrröjliqlr-r-ttra:rtt li,rr..,,tt, t,r trrtr-
.1,r" r.r gc ll( 'rn , r rr ll ilrr{rr 'n{. I.a rrrirrQ ett

niigot avanlgardistiskt zimrre.r l Någort i pr^ak-

tiken tillaimpbilr tnetocl hacle ännrr irr-1999
cj ktnnzrt liarrrtirgirs. Iionfet-cttscr nred ot-cl

li,r.rrrd.rr,r i ,1, ,'lik.' rerrinli,t, rrrrrq.rrrr,r

ordrraclcs ocksa. En sirchn iigicle l!)413 rurn på
\\iiacl, clär' Gert Bonrricl plesenlet-aclc pli
eår:ndr: fiilsiik, aB-ronomic clokLot-.,\t-tttt'
Harrsson lalade orn senrinaleln i USA och
docent Nils I(orkman, Laltblukshiigskolar,
)röll liirecL-ag om plittciper-tra filr avelsttr-

val. Korkrnan, sorn ftle siu letcrtskapliga
karririr- hlcle va.it seLlctcf2ue för' Finlzrnds
,$r'shire-fitr-eniug, och som alltszi hrcle stor-

pr-aktisk clfaleohet, arrlitircles unclcr- 19'18 al
RSS sotr. konsrilt i zrlelsfiågor-. (ictrortt lvar

.Johalssons liimrcdliug cLaltleraclc RSS kon-
takt mecl crtgelska NIilli llalketing Boar ci.

sorn bl.a- lirngcracle sotn huvucltlan lilt-sc
miualeln i Englarrd. Kontakten lcclde till ett
lång-siktigt Lrlblle :rr' crfa|e hetet oclt Lcci-

pr-oka bcsök i Slerigc och England. r

För' irttirlrnaliscra konlakteD rnecl beriit--
da iirr-s krringsin sti tu tiorl e. inraittaclc RSS

19.17 et letcnskapligt råcl bcståencle av plo-
fcssolelna (iclt Bonnier, llitl Johaussort,
Nils Lager'1iil och Alne \'liintzirtg (genetik
pr-ol'essor- i Luncl), doccrtt Nils Kor-kman och
bvr'äciirektiir Hclge Rlcle. Rådet clirkr r terrdc
bl.a. fi uigol rörande alelsviir-tlcling och ti11-

limpbala rnelorler tiil dclna. Eftet-sotu li-
clels ledanriitcl beslod av rl,vcLet lrpPtaglta
Ircrrar, Lr-rnr också cl rninclt-e gr-trpp beståen-

cle al r\llal Blre. Ar-trrr- Hanrsott, \ils Kork
marr och RSS-sekrctc'r'lren Biit-ic Ols:on att
lirnger-a. L)crrla gnrpp (kallird Yngr-e Rriclct)

kor]l att bli dr-ivlrlde för utvccklingen a! ett
slcrrskt ar korn rrr:bcdi!tno ittgssvstcttr rtclr
anch-a avclsfrågor-. En alimän strate$-i liir htu'
ar Inttrtrrelr.rlilrrrrri rqlrr .Lrrll.',r Q,rtri\Fl,r\
ktrnde konklctiser':rs i biir-jarr iLr l95iltalct.
\ t atcrI otrrtrrrt rill 'lerr:r icll.' rr.rtF t\\'rill.

En rnnan liktig llåga fiil RSS lar att orsa-
n .crJ crli lrlr, tlilt rr.t-trr li,t rrrlorisrrirrt rr

scrnirrföreningalrtas verksarriltct och tltile
ar-slisa saru n iLnlattnit tl4itt. At st edolistring-
ar-na fick allL filligat-e rttfot mning rir:lt birtja
dc ptrlrlicelas i tr-\'ckta hälten ft-irrt 1949.

RSS irrrrcbal någlot nvtt i svensk httsdju|sa-
vcl. F.r cen r lakrrganisiltio n fiir-clc tlesl pro-
qt,..ir.r .ilarrra ,rr rrrjU LLr,t'c./lIltilrl rlrr'r
hacle bilclats, dlir ledningcn var llhirr-cl för
r'c'teDsLapli ga och tekniska iunor'ltioner. Dt:
lctclskaplig..a instittLLionet-na llck i RSS eu

Ir:lll, t \oi,t r.rr irr.r',..r'r.r'lJ\ ,rtt i,lll.:itl,l
krrnskap i pr aktirka h:rncllingspr-ogr-arn liir'
r ölkreatul-sskötselns ttn ccklin.r:,...

P.SS blit LitLnin g.sutgiua l
AnslrLtningen till seminverksrtrnhetett irka
clc. Vid l!),18 iirs shrt var ör'er-13 000 besiitt-
n insar anslLrtrir. Ledrringerr fiir- llSS birriacle
låltr.r eLr 1,, lr,,r.n ert Lr rt irrlorrrr.rti,,tr i

oliha 1riigol inrr: bala till tiainstcnliir) .rch

förtloendemzitl utan ocksli till nredlemmat'
rra. ELt tillfälle korn ill1 ) ppa sig. Bö.jc Olssorr

her- i sirra rnemoarll l:n LiL lil irä._czr beråttat
htrr clet gick till. Laclug^irr-ds1ör-mlinncrrs ticl-

sktih. Lurl tgårdt'n tracle kotttrnil i ekorrorrrisk;r

srliligheter. Profcssr.rr- Ir,at- .Johart ssrt n slog
lar-nr til) Bör'je C)1sson i bt-ev i nraj 19'18. Our

-"
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ingclting gjor-des skulle clen encla ticlsklifi i

Slerige, cliir-mirn kunde 1å in sericlsa lr'liklitr'
orr niilk|ealrrrsslcjLsel. korlrDa att laililius
necl. Johlrsson föfeslog att hirrr och sarn
rnlllirgt åtta angivrta pcrsorrcr- irrkltrsirt
tsirljc Olsson skulle sats:r 51)0 kl r ar-tlela oclt
för-siika ch-ila lidsk.ifien licltle, sanrticligt
sonr rl?11 gelcxn iikacl kvalitct shullc 1å an-
talct prclrtrurcrantcl- :ltt stig-!r. En klaliflce-
r-arl r-eclaktionskrim m ittE itestående al bl.ir.
prolessot er-ra liu l Eliksson rich lvlr-.Jolrlus
sorr och Irr,r-iiclilektör Hel3-e Rltle tillsrttes.
Reclar i okLobel sLod det crlrellclrid lJiut. att
arrtalct pr cnLrrncl_antcr_ r'ligr_acle i;kir. ()ch å11

Iiirctaget stod inlör'en ekonorrisk klis. Dli
triidcle RSS in sonr lrur uclisalc.L'i

Fiit aLt finansicla clet lrcla hckacles Biir-je
C)issorr ör'crnga dc olii<:r lil-eningalna att
grlralitipl-cnumelela pii tidskritiell fiil de
cnskilcla medlenmalna. \[å]et lar att 80!lå

al me.llenlmarna skLrlle izi tidlirrgcn, o<:h

dctta rrrål trppniicicles leclan 1951. då /.rirlrr
glirrlzn hacle en npplag..a på 2? 000 ercrlplal
Eitel lekornrnerclatioucr fr-iirr lvar-.f ohans-
son hckadcs llijr-jc ()lssorr irver-taia ugr-onorn
,\xel Helnrenirrs. sorn ricl clen htir ticlcrr rar'
leLtor pii C)krra larrtrrrarrrrasliola, att stlilla
ul,lr .,r-n rcil,rl,t,r. ll.'n lra'1, ri,lrt.u( \.u rt

hrrscljrLlskorsulc'rtt i C)s tcr gir tlarr t1 oclr lar'
rril bellndllcl i zrlclsfrågor och hrrscljulsskiit-
si:l i :illmlinhet. [- nder Fle]rnenius' lechring
rrtr ecklacies ridniniten till ett s)agklntiiet or'

1.,rr [, 'r RSS ,,, lrS', r r - , . I r r r * | j , r I r i r r t r - r . , r.
clc allrniirrhct, diir- olika trppl:rttningar- lick
rrrirjlighct att br-r'tes rnot lar-anclr-a. Tidskrif:
ten flck seclnrr r'1ter'liglle cikacl sJrliclrrilg,
blttc riunl och kallaclcs sri snrzirrirrgom bkrtt
ctcl,t bzrrt Hu.si jttr.

Sr,inaveln - en sammanslagning
av landets nå sr,'inrase| hett
diskussionsänrne
S\irrskötseln fLr tsatte ltt öka i bctrclclsc u
clcr dct arrclla kvar tsscklct och svirrstanrkon
trollen och srrggkonn-ollen rrtgjor-cle hirr-n-
pelarna i ilelsirrbelet. Fijr all briltre tilllie(ls-
.tilla I'rrr, 'r c t ..r .rrl.,,rrrrrr-br,l,.r ||lrq.,\
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galLar irrriittaclcs l93l lttcrligiir-c cn statli!.:
firr siiliss tation i Hallsber-g liir meliersta
Slcriqe. och a nclelsslakt erie ln a i Skåne be-
kost:rcle en stalion i T(ärljnae, r.ilket inncbal
ltr rlan LLurtle plci\ir ci.kir 35fJ gr upper'olll
fir'a glisar r'rlligcu i larr<let. Är- I {)21) inliircLes
cn lag om gallbesilt n in s5rviing. Efiel fiaur-
sl:illning fr'åu berör't lttrshrillrriugssäilskap
kLurcle liLrrrgl. r\lirj:t l'ör-or-clua om inliir-ande
irr galtbesiktningst\'ång inom sällskapets
omriide, iilket innebal irtt lnlgzrltirrc j fick
lnr rirrclas vale sig kostnaclsli-itt ellel nrot be-
talning ti11 beticknirrg ar honcljul tilllri)r-iua
arrrlrr iirr galtiigar-,:'n, siilitt ealten ej eod-
l.ir.r. l'ir l',.i, lrrir'1.:rrr,l,rrrral :rr 1,r-rli-
r-ingsnä ncl. I shrtct a\' 19-10 talct haclc be-
siklningst\ilug illtblts irrorr alla firr svinaleln
betrclclscfrlla omr-iiclcn at Sler-ige. (ialtbe-
siktrr irrqsn zinge t inlir-cles 1r':irrst fiir all Sa-
ralltcra an\'aindandel al gtrllar av hög kvir
liret inorn galtfiir cnirljlr 11a.

Larrdcts n ri svirrr_aser, clen :l.oru tilu t ttg4sku

cllcr ytth slt.i n'r rt.u,tt Ltch ftrnlrrrror. hacle i ltorjau
på 1930-talel rurcket olika rluucrär. Ar drl
cilka 700 gal tal sorri starnlxrksliir-tlr.s l1)30 r'ar-

orukr-inc 3r-r,'å a\ den slorit rila eugelska
'..:er L. -\rcl:rr.tltrr li;l rl( L\1. l-i\cl ll.r \lrl i 5trrl I

sctt desamma.och nrånga börjlde fiåga sig
r)lr de1 \i1r nötlirilcligt rltt hiili2i t\2i raser.
KLLnde man intc lika grilrra slzi ilrop dt tr'å?

I ill 11l3ii lir-s riksdets- \'äckles en ller'pirlti
lriotioll med hemst:illan "all riksdireerr Dliit-
te anirälla irtt Kur)gl. NIuj:t uriittc firrairstalta
onl sk\ ndsuu rLtrccfirirrg lirlarrclc clc Iiirclcler-
sollt kLunta |irrrrls fii| s|inavelll gcll()Dr en
..rrirlll,rlr.l.rqllir I ,rr r.'r,r l-'å,i.r \\illr,1.( r.

\irrkshire och För'iiclllcl lalrtllrs. ocil oul lrt
redlrillsclr gcr- anlc<lning hiir-til1 r'icltaga er-
lor-der-lige iitg-lir-der 1ör- en s:idan s:rnllnan-
slugnirrg".ri Fol el lruticll betlrktafe kan dct
'r, l.'. rtr.irLli{.. irtt lr,,tii,lt;tctn,r.rl,:rl.l Jtt
r-ikschgen skLLlle 1ågga sig i r ilLen eller-r'ilkr
!\'irlr-ascr solr skulle lirrnas i Srr:r-ige. I{otio-
lrcll lisur oss nutidstrt:innisk()r', dels att jor-cl-

br-uket irrklrrsire srinskötseln ricl clenna ticl
.r'\.ry\ nr\i krl \:lr:qr. ", lr,l, l. lrr.r ,rrrrq.ir

ckcl ar lcglcr oclr fi)r'ordlingal huscljtrrs
skirtschr var-. cl:ir- staten lirretr-äddcs :l clen
nliktiga Lantblrrksstvrelsen.
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Fr-ågan onr elentucll slLrrrrllau!lagning al
laDclcts tr'å sr,in|eser ble! fiil-clll2il 1ö. irllen-
sil cliskussion inom slenska slinavcisfirlcn-
ingen. L,rr Lrtrcdniog kom till ståncl. \'icl fi-zi

g-ans ber-cclning korl dr I Iallqvist pir \\iiad att
spela en rilgir-anclc rtill. s Hiur Ianrhiill
blarrd iur|irt irtt clet fiirhlilla[dct utt 2rvels-

trr,'l-tr r.rt liL.r ,', ir .rrt ProrlrtLti,'lr., t( rl

skaperna lrris tlc tvir rascrrra rar iikartacle pir
iltet säl1 ö\'erskugga.le det l'2rkturn, att de t\å
rascrlrr var generlogiskl helt skilda. !'ol-tsatt
avei inom n n rasel skullc rniliskir riskeo för
inavcl och l))issti1g. sorn kuncle ch-abbzr hcll
lanclets slinsttick. I bluksar eh praktiseracles
leclan er hel del korsrrirrgsavcl rnetl gotl

Figtr 6:6. CiritingrtLfö) L?nnu]t W(ikt(dt !A \i]l
lrngårl i I)altutut. f illsanntLns nrtl sin Jrtt lru
Lan lhrtllo när dtt giillrl( dtl le i).on lå lunlta.s
itIIa\ Latika .g?nsliapo .t'ö) huntla;jdtal\tt): II lt

!)tlrulatlt rll ullsltnntti sont fortJntattdr rlmt ut
ia]nilirn rtd 1900 ltL?l\ \lul (Si'. liåt,.ti,clsfijftn.
Tin.\kr. 1L)i I ).

r-esu1tnt. Hallqlist rnenade att lior-slriugsllvel
iflamticlen kurrdc få iikad betyclelse, och cl:i

behör'de rnan ocksli Ibrtsrittninpisvis tr'å raser
Dessa och andra argulucllt tog skrLr\. f)et
blcv ingen samDranslagninil. L)ctta \ill e1t liir
liamticlcn rrrvcket viLtigt beslrrt. For-skuirrg
rurtler- 19i(l och 60 talcn skulle visa. a1l kot-s-

nilg \ ar el m\,cket liktig mctod för' att ökir
pr-oduktiritctcn i i:rlrrksbesåttningama. \lcr a
d:iron selrare.

Fåravcl
-\lltrlet får fortsillle all lnillskll ulrclcl-pcIio-
,l' rr 192, 1o lr.rlrell 2:17.:ir-rr,'lr ,lr \is.
öLning intriifiacle unalcr' 2:a r'åtlclskt iget.
Genom kri get s alspiirrrrirrgal sreg efterilri-
girr på s\eisk ull kraltigt. Bchovct val sir

stort att lllcin(luslrin låmnade direkta bi
ch-ag^ till Slcnska Fit irr,elslöreningen iiit clcss

a.be1e irtl iika rrllklalitct och prrrdukliort.
Rcdln ulclel I920-talet hadc fair-ctr-2idare

lii-slensk hemslirjc'l lisat intresse fiir slensk
lantraslrll. och dettzl intrcsse stär'Ltes mecl
rilcr. Folegångsmiiir llir utle'cklingen rv
den s\'(inska lantlastrllels kvaiitet och an-
villrdbarhet lar- cililirrgcrrjirlcll Lellirrt
\\'iilstctlt och ha ns fi r.r N,Iarr,, som liu- textil
lonslnärinn:r (:i!en onr dct o|clet knlppast
rar- tLppfirnnet virl den h:ir-ticlel). \{ålsteclts
bcdr-cl cgcrr får'rrel och int ittade dcssutorrr
ett ullspinncr-i pii sir herngårcl i D:rl:rma.
\rer-ksarrheten har fol tsittt rLlrder hela llXXl
lalet ifamiljens regi. Lcnuart \\'ålsledt (1i9.

6:6) r ar' Iör'egångsman ocks:i i flcrr andrir
hiirisccndcn. bl.a. ral han clrivaucle liir-ittt-iit
talcle al ett sambete pri Fululjä11. sonr seclan

fick eftt'r^föijare på olika hiill i lariclct.
I'ii Hcn-irkrra i Siidermanlancl inrrittade

Svenska Ir:! ave lsfiilcrrirge r under I940-
talct crr korrrbine.ad liirsiiks- och clclli()rl
strati(insgiird. L)au ordnades dessutorr ut
bilclriilrg får'aherclar- l iir att tiickzr bchovet
ar rrrlrild.rd per.r'r'al i rlc.r,,ra lir l',.årtrrrrrg
:rr solr lzlnns lid beug:ild:u och gocls.rl'

-
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Faktaruta \|[I

Pionjärer inom
(a.i.) i Sverige

Professor (]er_t Ilollllicr_\'id lDstitutct {öl hus-
d julslör'iiclling, \\iiircl, insrig tidiet, att a.i.-tck
nikcn l<tirdc giir-a det rrrirjligt atL åsradkotrr-
rr',r , rr..,,1, r .rrk"rrrrrlh,,l,,nrrrirq.rr tjrr,rr.
Genom inseminatiorr skrrlle en tjtrr kurrna

Ploclucc'ra nrånga avkomlin!ar' rnedarr clcn-
ne for tfirrrncle var^ uug, och on tjut_cns spcr
rna enr,iindi:s i rnånga bcsättningil' skrrile :rt
l',nrrtrrn r.ir.r rrl'1,,,, lr pr,,drr,.,,, i rrrr3..
olika miljirer. och clå kturclc ntal 1å elr gocl
upptrttrrin3.. om 1jur'ens :r\'els\äl de.

l3orrniel såg till ett cD al hans rledarbcta-
lc ficli niiijlighet atL stL(lera e.i.-tcknikclr i

Sorjenrnionen, sorn var clct land clär'tekrri-
lien fi-rlst börj:ide tillänrpas i sti)l-rc skirla,
.:rrlt i I r:l:rn,lrl:rr rrrrrror L..r l.,rrrr,rir iqirrg
tidigt. ,\velr on Borruier_ r'ar icl6gilarcrr konr
rll\-, \lill-..rlh.lcl llilrrr.l ,tlr tlllur',t. .r\ lr-
'.urcLa, rrirrlisen lil.dr Åair" /ldatiJlmn, plo1es-
sor IiÄ 1-aeerlly' och vet.nre(l.kand. ,,1/1./,
Ilane.

Kåre Bäckströnl ( 1 895*1964)
Kårc Båckströnr blev sturlerrt i l)jr.rrsholnr
l!)1'tr och fil-tsatte sina snrd-Lcl lid SLock,
holnrs högskola- Lhclcr- tiden 191b-17 cleltog
han i cn vctcnskaplig cxpr:dition till Fc.nan-
deziiarna och Priskor i Stilla Havet. Är-l!)2,1
displrt{:raclc han izoologi på en arhanclling.
(Inltibutiat lo lh? Jo)ebraitr narlirtlogl in

tclnchians, dr,s. hjäruans rtorfologi hos haj-
fiskar. Il:rn lar <1ärelter-l:ir':rre vicl zooJogiska
instituLiorrel p:i Ixrgskoirrr. rliir- (lcrt llon-
nicr'\'a[ doccnt. Niir clcn scnarc bliliL chef
vicl ck:t nlinriittadc brstitiltct {ör huscljurslör-
a,llrrrt. .r lju l. lr,i r - lji, l:.rr, ,rrr -rr rj-n:t * ,r rr

labolator tllil mccl ansrar 1ör dcn laboratila
verksaniheten. Bäclström accellterade erliu-
rlarrdct och var unclcr dc iiirsla åaen shrl(t
ellgagerad a\' plalrerillgs:u beteL (rcll nled aLt

utLusta Iairor_atoricr_nrt.

12.1

den artificiella lnsemlnatlonen

I biirlall ar'30 talcr tog clisktrssioDcn Iatt
onr cleu artifi ciella insernirraticxrcus firrdclar_
firr alclsarbetct. och l!134 krtlde Blickst:-önr
l)esirka Ilnslrnel och Oarrbricige, däL- grup-
pcn Lling Joirl I larlnrond biirjat anr'äncla
a.i. pii niitlirci:rtrrr'. Följancle år'fick h:rn till-
stålld att l]esökn SoljetrurioneD och lrrstilri-
tet iiir a.liliciell insernir-ratiod trta liir \losk-
r.r. ll.rn krrrr,l, ',, k'."r l-,..',1:' in:Litrrrj,'rrrr
ute i lancli:t. A.i. tcknikcn iracle reclan fiitt
stor rltbredni[g i S()\jetunior]err pir ncirkrea
tLrr ()ch Iir sanrt ivJss utsträckninp också p:i
lr.r.t. \1, r,,,1, I liir r r 

1 
r 

I 
r: r r r r I i I , q ,,r .p. rrn:r i

en ar-tificicll vagina hade utarbeLats och
Limpliga lilslirrgar- I'irr spådnine av säclcs
r1itskarr rllcxperimenterats. Tr'ot! eLt det r:id-
cle histla titler i Sovjcttuioncn och ett poli-
liska utrcDsninsar pågick, blev I{år'e Bäcl-
stli)l-rl \'å1 belnött och krrrrde åtenån<la lill

Figar WI:1. lD Khc BbhsltötL, d?n l'ötslt. so r

pinnd? a)tifttitll 7sc)ninalio)1 på t1öthrc.tto i
St,u iEt.
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\{iad full av intrvck, information och iddcr-.r
Förberedelserna för' a.i.-arbctct på \\'iad
ili||rl\.rlrr\ u,Dq:rrrrdr'. I rrrrsrnrrrS.utn arri-
liciell vagina lårdigsuilldes och me.a onlfat-
tanclc inseminationer- börjacle utföras 1937.
DräktighcLsresultatel i de liirsta liirsökcn i
praktisk skala blev tilllicdsstäilande, clvs. om-
kr-ing 507o.

Rcdan innan dessa Iörsök kommit ig:irrg
l'.r \\iid. r{lörd( tså, I'ni,rn n:rqr,r irr.enrr-
rlationer i Halland pir inbjudan av den allrid
n)hctsilltresserade huscl jurskonsulenteu I-rik
1,. Larssori (se faktaruta X). Bcsöket drir
gjorcles kort cltcr Båckstrrins hemkomst
fi:in Enuland och för'e stuclierna iSorljetuli-
onen. Vid spcrmasamliDgen an\'åndcs cn
alldclcs ovkonsrruerad artificiell tagina. In-
..rrnlrrrgrrr \Jr \lrap.rt\ril or Ir lr.U på -rt rnr
l,rr,l,,', h r oandr \.ir h, .krir irs i cn rnillr:-
.u tikel, sorrr Larsson skr-er' 1955. i\lltrrog, av
13 eller l4 inscntineracle kor blcv I,r'r'a clräk,
tig.r urh ti;dd, l.ilvrr. D-rrrr:r liirsra in.e
mination rite i rlen pruktiska verllighetell
skedde på sårcleD NlosLorp i Getinge. Lars
son bcskrev Iläckstr_irrr sorn "en soigner-ad,
cleganL och lir.full hcnt' rned utpriigiacl
stockholmstlialekt". Dcnne elegante he r-r'e

visrde sig cnrellertid besitta b:ide uthållig-
het och förnågir att trbeta hvgieniskt och
nosgrant, tlots de prinitila förhållarr<ien
Lrnder vilka sperrlrasamlingen i Halland mås-
le ske.

Iiår'e Bäckström kom också att stilrulera
[t\rccklingcn a! serninaveLr i f)annrark. llarr
inllii<ls reclan 1936 till L)anmalk av lanr-
b rrrkskandidar rerr Jens (ivllitrg Holm att de-
lnollsLrer:{ rnctodor. BåcLsLrönr lär ha [öt t
nlcd sig plo\Tör necl f:ilsli sperlna från \Viad,
sorn anrändes på kor hos Gvlling Holm rnccl
lvcliat resultat.rr I)ennc startade snart diir,
, ltr r r:i.trjtldrrr- lilr:t.r .rrnirlörelirrg.

Under 1938 etablcrades koltakt nrcllan
\\riad inslitrtet clch prolcssol Nils Lagerlitf
på \'ctcrJ nirhögskolan. A.i.-\,crksantlleterl
på rr,\lia<i irkade, och 1940 ställrle I.recr-lö1 cu
assistent, Allan Pcr-sson (Bane), till fiir--
fogancle, sh att Kårc Biickstr-iim kunde ar'las-
ti:rs och gå tillbaka till sina egentiigit svssior:

I mitten pii 1940-talet trappaclr: Båck-
ströni led sin ver-ksalnhct på \\riad för ätt på
hclticl ijvergå till prilrlt afliirsver-ksarnhet i

Stockholm. I)etta innebar cllcllerlid icke

att häns intressc 1ör' djur llpphörde. Det kom
isdiliet att fokusera på hrnrtlavel. Under-cn
iång föijcl ar'år r.ar Kirrc Biickström letlamot
ar, S\'cnska Kennelkhrbbens centralst\ relse
och ordfirrande i dess vcteoskaplig:r frrrsk-
ningsråd, celllrala avelsnåmnden och exa-
mensnärnrrdcn f iir donrare vid lrur-rdutställ-
ninear Sjäh'r,ar Kåre Bäckström, sotn lal.
särskilr intressemd av avei lned drevltlncial,
Lrnder en tid ordförandc i Drcvcrklubben.
llan erhöll 195ö Slenska I(ennelklubbeus
1ir!år'istrnedalj i eulcl.

Kåre Bjr L.triirrr .p:ind, i.in qir n rng ö\cr
err mrr Lcr rirr Iälr ar z,,nl,rqirla alririrerer.
iiiin hajfiskan.ras hjåurmoraologi och ru rifi-
ciell inscmination hos rriitkr-eatru och htilis
lill praldsk hund^vcl. Hans insatser fiir den
ticliga utvccklingen ar den .rfiiflciclla inse-
mlnationen kom att bära rik f.uLt i li)nn av
en mera eJ'lekti\' nö tkl e it tllr'savel, med stora
produktionssteglirrgar sonr 1öl jcl. IGre Bäck-
striirn avlcd 19ti4, 69 år gammal.rrr

Nils Lagerlöf ( 1 895-1 970)
Nil. Lagerl;,1 \,r pri.rcoll lr'.in srrrrrrrrrrt, i

Värrrland och tillhiir-dc cn kiincl kuitrrrsläkt
med Selma Lagcrlöf sonr rnest kånda [öre-

Figur WI:2. Prolt::ssot Nils LagctlöJ, Kungl. \'rt(i-
nihii;gskolarl. trIl)hting lå SLtt:s Inst. lör abst?LtiI
och g;nekobg'i. !otL) lliviua t\hnut.

-
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trådare. Han tog veterinärexamen i Stock-
holm 1917 och blev 192? laborator vid Vcte-
rinärhögskolans Institution för nhstetrik
och bujatrik med ansvar bl.a.lör högskolans
ambulatoriska klinik. Denna uppgift giorde
honorn till en god kårrnare av djurhålsopr<r
blemen i den praktiska {jursköseln, en kun-
skap som harr vidareutvecklade under hela
sitt verksamma liv, och som kom att prägla
hanr under\i.nin8 ar biivande \eterinä!er.
Lagerlöf blev tidigt en lörgrundsfigur vid
utvecklingcn av de effektiva program föt
bekämpande av nötkreaturstuberkulos och
smittsam kastning, som böriade ta form un-
der 1920- och 30-ta1en. Dessa sjukdomar fiir-
orsakade inte cndast förluster och lidande
hos kreaturen utan drabbade också mån-
niskor, varför bekämpandet också hade stor
berydelse för folkhälsan.

Lager:löf disputerade fö. doktorsgrad
1934 på en alhandling om morfologiska för-
ändringar av spermabilden hos {urar med
nedsatt fiuktsamhet. Redan samma år blev
han plofessor och chefför Institutionen för
obstetrik och bujatrik. Amnesområdet skul-
le så småningom delas, och Lagerlöfs insti-
tution kom då att heta Institutionen för ob-
srcrik och 6rynekologi och inriktades helt
på reproduktionsfrågor. Lagerlöf utveckla-
de med kraft sin institution både beträffan-
de forskning och uDder-risning. Strikt hy-

gien i fåltarbetet var en grundsats som han
omsatte i pra-ktiken genom att i den kliniska
utbildningen införa skyddskläder med gum-
mirockar, handskar och gummistövlar Ve
den stodent som intc rengiort sina skydds-
klåder och sin utmstning ordentligt efter
återkomsten till kliniken. Denna undervis-
ning ledde till en snabb hygienisk upPstram-
ning av vete närpraktikerna ute i landet.

LagerlöI kom 1938 i kontakt med den ar'-

tiliciella inseminationsverksamhet som star-

tats aa Gert Bonnier och Kåre Bäckström På
\ iad. År 1940 ståLldr han en reretitrårme-
dicine kandidat (Allan Persson Bane) till
förfbgande för utvecklingen av en fältmäs-
sig a.i.-verksamhet på Södertörn med ut-
gångspunkt fiån Wiad. Detta blev inled-
ningen till ett fmktbårt samarbete mellan
Wiad-institutet och Veterinårhögskolan. Se-

dan försöksverkamheten visat lyckade re-
sult.rr. började Svetiges böndcr irttresseta
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sig för a.i.-metoden. De första seminfören-
ingarna bildades 1943 och flera kom igång
kort därefter. Härigenom upPkom etl akut
behov av seminutbildade veterinärer Lager-
löf sällde sig då i spetsen för ett utbildnings-
program i artificiell jnseminatiot.r vid sin in-
slirurion. ramridiBt 50m [or:kninqcn över
kriterier på spermakralitet och 1ämpliga lör-
faranden vid insemination irrtensifierades

Seminrcrl'anrheten mötlc\ i början at
skepsis bland många distriktsveterinärer, inte
minsr där[ör art urrga nwtbildade reterinä
rer anställdes av seminföreningama och kom
att utföra insemination och sexucll hälso-
kontroll i besättningar, där distriktsveteri
nårerna ansvarade för den övriga djurhälso-
vården. Genom sitt erkånt stora kunnande,
som gav stor prestige i kåren, och en bety-
dande diplomatisk förmåga kunde Lagerlöf
gjuta olja på vågorna och klara ut missför-
stånd och gränsdragningsproblelr. Han blev
e g. anl lör att 

"cmittlörcningarnz!5 
\cteri-

nära verhsarnhet skulle hålla hög standard l
slutet på 1940-talet började också utbildniltg
på institutionen av teknisk personal, som
skulle r.erka som biträden i a.i.-verksamhe-
ten. I all denna tidiga utbildning och forsk-
ning kom Allar Bane, som 1944 kallats till-
baka till institutionen, att spela eD mycket
aktiv roll.ry

Genom sin forskning och sina utbild-
ningsprogram blev Lagerlöftidigt 1tänr{ och

uppskattad utomlands. Han beklädde vikti-
ga poster i nordisla och internationella för-
eningar för veterinärmedicin och husdjur-
ens reproduktion. Han var t.ex' or.lföran.le
i "The lnternational Sranding Committee
on Animal Reproduction" under många år,

ocl.r FAO (FNs lantbruks- och livsmedels-
organisation) anlitade honom som rådgiva-
re till lndien. , erttt alr cger irrq i fr ågot röran-
de veterinårutbildningen fem gånger under
perioden 1953 till 19611. Han var också FAO-
rådgivare i Thailand och Turkiel Arbetet i
dessa lånder gjorde klart för LagerlöI, att
kra fltag be hö\ dcs lör al t löl bäl lr a verer inä r-

utbildningen, om länderna skulle kla|a sin

Iivsmedelsförsörjning. Som den handling-
ens man Nils Lagerlöfvar, tog han kontakt
med svenska regeringen och lyckades förmå
staten att stålla medel till förfogande för ut-
bildninqslur ser i a rtifit iell insemination
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Figur WI:j. I ttitt.t1l lå
I950-t t?t sl.trtnlc pnI?s
sor Lagalöf.Lt pragran

{ör utbildni4 i a.rtifit:i eLl

inst:tnitttrliott n. n. aLt

it1 (li s hn letc r ini ira:
Pnrgr.L m met utxi dgt L d ^s?dan till att olnfatta u
ländcr i allnii.nltt. lliLrlcn
är fitin 1964 odt risar
La gerlöJ nu,rl indiska
biitler o.h ht(i tidisare
h u rslclt agare (i slips).
Foto J. Sette)"gut..

och sexuell hålsokontroll. I(ur-scr-na ordna-
<1es på \'eterilärhögslolan i sanirr-bete nlcd
FÅO. Dcn första kurscn iurorclnadcs i 954-
ö5 lör indiska veter-in:irer. I{ulserna ulvitlgr-
des sedan irtt omfatta veteriDärer liån andra
rr-låndcr. sonr nått en såclan lri\,å att de be-
hil'de'post-gracluatc"-utbildni u g inorl orr -
rådct. Kurscrna blcv r:rycket upPskattade
,,, lr tirk.l,r irrfllrarrdr prr rrrrerklinq. rr
!ete r-inår.lrndcn isniDgcD i ctt llertal lånder,
sanrt på utlblnrningen av se minver_ksarnhe-
r-rr. Itörårllr.rd f,,rrn pag.'"r ,ler..r irtelr,'
tjonclla kur-scr än idag (2000).

Lagerlöf ral rekol för' \'eterinärhö3..sko
Lrrr l9l'7 t;2. H.rrr hl.r pr,'1c..,'r .rrrrrit't.
l'ld2 urlr ettrrtr.id'le. 'orn prnf,.sor .rr 'in
niir-a mcdarbctare Allan Bane (se nedan).
Efter sin pensioneling fortsattc l,aijcrlijf att
:u beta rrnder' flera år särskilt rned de inter-
lr.rLiu rll.r llrr'scr llil ,,'tL llrrd errrlra it LLt r'n,r

tionella uppdrag.

Allan Bane (1914-1997)
Det är i r,issa avsecnden svärt att sårskilja
Lagerlöfs och Allan Baues insatser för ut-
recLlinqrn rr d.'r arritlriella irrscmirr.rrir,
nen i Sverigc. Nledan Laeerlöfr21r den storc
.l r nlrHrll. r'tBnlli..rlör rn u. lr llldcr'\ i.,JI cll
som med auktoritct krurdc ingr-ipa i kritiska
skeden, blev Bane tidiEit den kuDDigc fält-
och laboratcr-ienlanDen sonr utvecklade ny
tcknik tich lick redar-r beskri\na metoder att

iirnger-a unclel slenska förhållanclen.,\llan
Banc (lianr till 19.t7 Pcrsson) r'ar-lantblu-
karson fiån trakten av Tomelilla i Skåne.
Hao började studcra mcdicin iLurrd 1935
mcr slog snar_t om till leter_irtär'nredicin och

Figur WI:4, PttJi:ssor t\ ou Bane, Ktrngl. Ireteri-

nlirh.i)gskoht oth S/,Ii. rllålning få SLUs Inn. fir
oh.\leLtih oclr g)neho[agi. Fato Bigittd '\hnan.
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\''ctcliniirh<igskolal i Slockholnr Hrns
skicklighct och fi;rm:iga Ltpptäcktes al La-
ger-liif, ocir nir-cn assrstcnt bchö\des fiir irtL

illtro!lLr!(lJ d.n rl rifi, iell:r rr,\ mrrtJli,'n, n

iprakLiken gicli uppclragct ti11 Ba!re, trots.rtt
haD då ännu cj avlagt sin ve Lerill åreralrcD.
I-lncler- I 9,10-,14 anpassadc hirn l.i.-teknikel
för' plaktiska slenska fiir hållandcn rncd In-
stitlrtet för hLrsdjurslör'äciling, \\iäd, sorn
bas. Fiilhiillanclerra var inLe de l:ittastc. Det
r,ar krig <xi hjiilp eller iniirrrnation fitln r"rt-

la det stod ej atl fä. Tr:rnspor-fenra Lrt till
går'darni:i lörsr'årades av bcrrsilbr'ist och se-

narc a\, t\'ång att an\'iinda g_cng;rs. Tr_ots

månlia o.lds cnrot sig fic k Bäne a.i.-rnetodcn
aft lirnsera nred dlrikLighetsl esullal lncllan
50 och 609/o Iiån liirsta inserniuatiorlen. L)-
trcsset fi;r meloden ökadc. Flcr-a blivandc
serrinrelcrin;ir-er fick sin triililg av Balic på
\{iad, nren 19,1.1 hadc utbildningsbeholet
bUvit sä stor-t:iu harr kalltrdes tillbaka sorn
liirare på rlen nl etablerldc l<urs i artilicit:ll
insenr inalion pri \reterinrirhirgskolan s()nl
I-agcr-liif ilclats olclna medcl iör'. Rane var
foltfalande bara vctcrinår-rncclicile katrdi-
clat. H;ur hatle helr elkelt iotcr givit sig ticl
atl ta shrtexrltrlr'D. I]crr arlacles fiirst 19'47.

Något iir clärclier-, 19.19, ficl Bane kunglig
Iirllrlakt som lahoraror i obstetlik och gyne
kokrgi. År 195,1 blo han vct.rned.dr-p:i el

Fisur WI:5. I'rtlit.ssor ,\llan Ba]te l.entarttln')tu'
! a gi n e I ii1 \ t t ni n (Lt irn n tl rörsf r u h t n. I o I a La ts
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nlhandlJng om scxualfrtnkLiollerna hos
tjrrr:'r i r-lari,,rr tiil,rrr.'rtr"drirrg.irrr, rr.it-t
och kr-oppskorrstitrtion.\' l\r bctct utförclcs
på eniiggiga tjLrr nillingar r4rpfticlda på \{iad.
Aictct var dct lir|sta i sirt slag och r'äcktc in
terdaLiooell uppskitttning- Fr:in l!)62 till sin
pensioooiug l!J7lJ r':u Barte pr^ofessor i ob
stetrik ocil gynehologi, först i Storkltolm
och tiån 1976 på dcn vcte n.irnedicinska
lakrrlteten licl rlct nybildirdc Svcrjgcs l,ant-
brtrlisunilelsitel i t,ppsala.\'r

Banc iignadc mlcken klaft åL att utlcckla
bediilnniDssrnekxler lirr sperrnaklalitct ocLr

tjurfertilitet. IIan bler, tidist iDrolverad iclet
av Lag-cr-1 irl i rni ten ar' 1 940-rale t in rättacle
spermalabor'ator'iet och fbltlilttc scdarr atl
un cckla laboratoriet unrler'sin ptofcssots
tid. Bane ble\,el viirldsauktoritet på ornr'å-
dr:t oclr var rrncler 1980 ir-ibjuclen till tlSA
1ör rtt etablcril ctt sprrmalab()r-atoriunl för
husdjru_. Harr salral beLa(ic näaa mocl Riks()t_-

ganis?ltionen Sveriges Semi nlörenirlgar ()ch

clcss cf'tcrIirljalc Svcrrsk lltrstljtrrsskötscl.
I lan fick girra flcra "branclkiir-sutr-y'cknirgar''
oir Inrktsamhctsproirlem hade uppkommit i
rriigon elskikl för'ening. Lugnt och rlreLo-
diskt sortclaclc Banc ut problcrnelr s:t att nor'-
rlala clräktighetslivirer' åtel kunclc trppnås.\ ri

Ln kor t tid efter'?1rt tekDikcn {ör lnsnirrg
Ltv tjur-spcrrr.r ut\,ccklats i (ia rblidge, EDg-
lan(1, a\ (lhristopheI Polgc och mcdarbeta-
le besökte Banc och RSS sekreter-aren Biirje
()lssorr rleras Iahor;rl(n irrnr- Ballc kom sedan
att Ii stor-bctvclclsc för' teknikens l,vckadc iD
rrotluktion i Srerige.

P:i cLct intcrnationella p1:rlet delrog Biurc
i de av Lager'löf illiilda utbildnirrgsprogr:im-
rn.n i husdjurcDs rcprodlrktion och irrtifi-
r:iell ilsernilnLion fiil r ctcriniilcr- fiån u-läl-
de|na. Iotlesset lijI trcdje riirlrle s p|oblcnr
lördjuprrdcs, oclr llarrc !iilstgjorde 1970 75t

r icl 1,,\O:s hög-kliu tcr- i RoII. I Iär verlaclc
han {ör ltt sprich krinnedom om rcplocluk-
tionssjuk(k)rn:lr_nas betytlelsc och rretocler'
fiir delas bekärnpalclc. Han val ocksii lned
oo1 att iritrodlrccra FA():s "Serner'r clotration
scherne" gelom lilkel u l:inder med rnö-ilig'
hctcr till sc:rninalel krrncle lå LilJgång till
sperrna från tjura. orcd goch allirg lör'
mjirlkavkastning.

Veterinår'högslolans InstitutioD föt ob
sft:trik och gvrrekologi blcv ticligt ett for^sk-
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rDa hos ninsscenlrLrm som drog rill sie sludenter
fiån andra lländer Bane var en uppskattacl
men fbrdrande forskarhandledar-e. Kanske
för fordrande tyckte en och anr.ran. Men
kraven accepterades, då alla ir.rsåg att Bane
kråvde melav sig själv ä[ av nåeon annan.
Mår-rga av Banes doktorander och yr-rgrc
rncdarbetare blev sedermera professorer,
fötrrrom i Furupao, ksi i \sien. Latirjarneri.
ka, Austlalien och USA.

Under r,år gemensamma tict vid !1\O
hade författaren nöjet atr tjllsainrnans med
Bane utföra ctt FAo-uppdrae i Indien och
ett antal andra länder i Svdosrasicn. När vi
efter avslutade förhandlingar i Delhi 1åmna-
de det indiska lantbruksminister-ict, stod en
skara indier - fcrrna studenter till Alla[
Bane - och r'äntade. En n)'utnännd profes-
scrr hade åkt tås i när'nare tiå dvsD från Svd-
indien för-atr få tr-äfla sin gamle lärarc, firr
att fråga och diskutera. Det fanns egent-
lisen ingcn ledig tid. Vi skulle flyga vidare
ridigt nästa nlol.gon. Mcn Bane tog sis tid.
"Gc mig en hah' timma för förber-cdelser.

rnedan Dioldnar cn lokal så skajag göra ett
lirer diskrrs.ioqqinlågg. Srgr urh qjorr. irr
dier na urdn.rde lokrl or lr Allan Banr Löll
sedan cn eleeant föreläsning om n),hete.
inom reproduktionslåran och den artificiel-
la inseminationen. Diskussionen med en-
skilda indicr for-tsaue långt in på natten.

Iilter återkornsren till Sver.ige lrån FAO
{ånsten deltog Allan Bane m,vcker akrivr för
att uppnå ett gott samarbetsklimat p.:i det
D)'a Sverigtes Lantbl-uksuniversitet, då Kungl.
Vetcrinärhögskolan omvandlades till en ve-
teriDärmetlicinsk fakulter vid SLU. Stäm-
ningeD var kärv. Många av veterinärprofts-
sorerlla var srarkt negativa till flytten. Bane
var inte heller glacl åt att tringas brvta upp
lrarr sror lh,rlm. me|| hrD.r;lldc \ig l,ial lill
beslutet. Han gick ispetsen för.att rrtveckla
ett lörtroendelulit sämarbete mellaD dcn
egDa itrstitutioden och den lantbrLrksveten-
.kiPliqJ la Iu lt, tclrs husJ.irrr.irrsriruriL,rrer.
Ett samarbcte som med åre n kornmit att fiir--
dj np:Ls ån ner 1
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