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Hus{ursgenetiken etableras som
r'etenskap

Tr e böcker på svenska om
årftlighet och husdjursavel
Framstegel inom den genetiska forsknir.rg-
.n fi, l.rrabbr pralri:Lr rillä,npninqar in,,m
, rrtlörådlineen. Av ganska naturliga skål
.ick det trögare inom husdjursaveln. För de
.iörre husdjuren Dtåste förädlinssarbetet
.qa nrtn ute på de enskilda gårdarna, och ett
:loIr antal människor behör'er där-för ii\,er-
-gas om n,va id6ers bårkrafi innan de börjar
illåmpas. Sonr omnämndes i ett tidigare
.rsnitt hade norrmannen Christian \&iedt
:edan under l9?0 talets första år börjat sitt
.PPll.ninq.ar bt-te orn .irl r Iiqher.liirans möj
:gheter-. I-Ian inledde en veritabel kampanj

:ror den formalism i fråga om f;irg och anclra
-\teriöra egenskaper som dominerade vid
=relsur-r"al och stamboksförine sår'äl i Norge
.rn i de övriga nordiska liinderna. Intressct
:irr genetikcn väcktes hårigenom hos en bre-
:rre allmånhet, och sakinformation biilade
.tierfrågas.

Inom loppet av två år, 1926-27, utkom
:rte mindre ån tre böcker på svenska om
irftlighetslåran och clcss tillåmpnineal som
rrnde siq direkt till pelsouer sonr var enga-
.rrade i husdjursavel. Christian Wrieclts bok
tn'elaeren ctg den 4korLomi.she huvlyatl (l!)26)
r\e.sattes till svenska och uick som ftiljetong
. idskriften Sten.tkt Lantl. Är 1925-26 publi-
trtrlr Lunt,nttttrt, n i li,pande li,ljd arsnirr ur

rrken 1)zn noderna är.ft.lighetsläran och, hus
::ursateln av agr:onom Ivar.Johansson_ Den
.rqavs 1926 på Sveriges Allmänna Landt

brukssällskaps Firrlagsaktiebolag. Johansson
lradr'elrer en Ma.ter ol 5r ien, e rxamrrr i
genetik i USA år 1925 återvänt till Sverige
och verkade som vikarierande professor i
husdj ulslära på Ultuna LantbrLrksinsritut.
Den tredje boken, Årftlighelsforsh.ni n g och
husdiursföriidlin.g av Gcrt Bonnier, publiccra-
des l9?7 på Bonniers Förlag. Gert Bonnier
var docent i zoologi vid Stockholms l.rög-
skola. Alla tre lörfattarna skulle spela en be-
tvdelsefull roll för utvecklinsen av sr.ensk
husdjursgenctik och irvel, Christian \{triedt i
lturudsak som id6givare, men också konkret
som medlem av den kommitt6 som ladc
flirm Iörslap; om inrättandet av ett svenskt
institut för husdjursftirädling (se senare av-
snitt). Wriedt avled retlan 1929. Både Ivar
.fohansson och Gert Bonnier skulle ser.rare
komma att inta nyckelroJler inon-r svensk
ltusdjursgcnetisk forskning.

De tre böckerna rar ganska lika till sin upp-
läggninu, men i vissa frågor förelåg skillna
der i uppfattning. I alla tre biickerna redo-
g;ordes 1ör de mendelska ärftlighetslagarna,
olta mecl exempel trån husdjur, t.ex. nedårr.
ningen av färg, andra exteriöra egenskaper
och missbildninear. \4rricdt uppehå1ler sig
ingående vid arvets inverkan på ekonorniskt
viktiga eeenskaper sour kornas mjölkavkast-
niDg och svinens tillväxt och fiukrsamhet. I
fråga om mjrilkavkirstnineen refererar han
till försök i USA och Danmark och beskriver
hul ijämförelser mellan miidrars och dött-
rars mjölkfetthalt vissa enskilda tjurzrr har
haft en höjande och andra en sånkande ef



lekt på diittrarniis letthalt. Han påpckar att
fiil egerrsk:rper sol:i bara manifesteras hos
tl-r lr"rrlil.:, LÄ'r, t..ir rl-r riLti.-:r .rtr r:,,r.r ar-
kolnmebediiruninglr al hurdjur-en för irtt
fastställa delirs lvkaslniugsarrlaa. FI:rl fi zrm-
håller nrctl emf:rs flcr-a gånser, ltt der är
meDingsliist att sorn bflrlliql 12u-1,id drjn11;1

ticl l:ista någorr sriir-re !jLt Vid djrrrens färg,
teckning ellcr andra extcriöl-u egenskaper.
\\ r irdt 1 l.rr,4är :lillrr.rd-r i,l-.r .r r,rreq. ., r .

bi;r tillämpas lid unal fijl kirnsliegrärrsade
egensknpcr och sådlnl som karr bedijmas
ltos bada könel. t.er. tilhrixt och bernusk-
ling. FIan framhiillel vidarc, at clet är mvck-
er riLti;ar, /,1 \krll,,:iqrrr rrpIl,rrrrrirrS,'m
ett tljurs anlagstrp genom avkonmebedirrn
ning, eller-clär så kan ske direki pii inclili-
clen, ån att studera anolna i Ilela led bakiit.
någo1 sour var-vanligt i tlcn praktiska ar,eln
vid clcn h:ir-tideu. \\ir-iedl gör'också upp
lucd den djLrpt r(itade uppf:rttningen orrr cle
liir-vårvirclc cgenskape.r'rras är-ftliahct.

Ltifrån clen krrnskep li hirl i das iilerbe
tortade \\i-ieclt bcn'delsen av itraveln sour ctt
\':isentlist lcd i ar,el för iikacl produktilitet
och lilskr-a1i. Ilan li-amhåller sorrr sltrtklärrr i
sin bcrk: "l)rr cntltk,lti saDt .tihktrl farer lictn,
blir att man strtfur sltallc honLozlgotish rrrutoiale
t,etl å driit \t.rk slektsha?sdll nctl le littjet sont
tistr sig ti hu de ctn.:kult rutnshaltcr. l.[jeli, vi t
ag rn.ulitens og:ri n LL, xil nan forholdstis lru.rt.i.g.

hrnnc.sltapt ltorn.ozypcie linjo'. I stotJr: otlL lLesl til
det stbs.Llll. gå lte\rh,Lig :eru:rc". \'\ir-iedts boli
r arrn stor genklane. FIan r,ar en f<ilkLrpplvse-
1e.,,111 qi, I till.r,,nlr Irr,rr lÄr'l.rrr:rt ir,,rrr
husdjursaveln. Harr r,ille inför'a ett mefa rl
tionellt svrrszitt, dlir rrrvaict skrrlle r.iktas mot
egenskapcr som htdc stol ekolorrrisk betr.
clclsc lirl di'l enskilcle cljLrränar-cn.

B,rkcrr lllir norlt:nta iifttlitlu:tsltinrt o(h htt],

rljllvrlr:lrr al Ir :rlJohanssolr belurrdlal sirm-
ma iirnnc sorli \\ir-iedts boL neo år rrrcra sr,s-

tclniitisk oclr gör clr ontfallande uenontqång
ar rlctr irrre rr:rti,,ttell; lirrer.rtrrr-rr' jrrrrrr'r,
sårskilt dcrr anerikauska. Hiur hade sarrrro-
likt uncler sina studicr-i '\ntelika kommit i
clirekt kontakt rncd llela av de fi-ämsta alte
r-ikanskir hirscljursior-skalna. Joh:rnssol bc
skrilel i sin bok h trl clcrr nentllanclc lihl
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lring. soul crhålles lid parrring meilan iucli-
lider-soru ?ir hetelozrgota liil flera allag-s-
par, soabbt iiler-gril i cn varialiolr sorn liiljer
nolrnnllirrdel ningcn, d.:r an talct anlagspar
Lrppgiir-till fila eller flela. Han liamhållcr
att h!potcscn :rtt kvaDtituti\:a egeDskrper,
t.ex. kor-nas mjölku\ kastning, kortr-olleras av
gencl-pir e1t stort zurtal loci, til clcn encla l.itn
liga 1örk)irlirru sorl kal gcs till nediirr rrinu-
en :i\ dcnna n'p tv ceenskaper: \iicl korsning
lncllan rasef nlcd stof skillnad i exenpelr,is
mjölkens f'erthalt skulle man cliirfiir lirr-viin-
ta sig, att Lorsninearnt ltacle en lledelfctt-
halt sorn lirg niir-a rncdcltalet al förlildr-a-
l aserna samt att spr-idningen skulle bli stor i
F,-gerreral iorren. Sonr beklrrt zir- dettir r.ad
sour intr'åf1ar: Liksorn \\i icclt tar.f ohansson
a\,st,iDd friin liirgfirrrn:rlismen i art'lsfiir-en-
ing:rrna och påpekar att inte ens hos sam-
manvuxnir n illiugkah'ar (sorn rimligen är
, tr.il-iq.r\ ir .t, 'r lekr r Lr' lr pl,ri e. lr'tll .i\
vita lläckar i pitr.tllilr, s.k. stjärn och snopp,
nticlviincli!.ttlis lika, var-fiit cgcnskapelnzr
kuirppast kal tillm:i1as nåson betvclelse rid
urlaiet.

För att fii en ripp{irtlnins onl cljrrrens au
la{]sn'p tirr t.ex. rrjölkrr,kasrningsfiinriziua är
det viktist aLt turdcrsiikir olika Diiljiilaktore
invelkan på eucnskapen i fi ziga. .fohanssorr
rriimner att skillnacler i rrt{odl-ing oftl ii;re-
ligger nrcllan besiittuing:rr liksorri också i
m jirlklirrusteknikcn oclr sLötscl i ix risL. Vi-
clalc har cljurcrs zilder-ricl kaluringen och
kirhrrins-sin[err':l1le1 och fl clit anclra laktorcr
I' rdei., ti,r .rr\.r.rrrirr-, rr.l"l lrr..,,t'rr:irrr-
ne. iitt det är ]löcfiäncligt att kor'riger:1 fc;f
siclana systcrnatiska firktor-cr-s irtlerkarr vid
rl:rrttrirq.l ar ,rnl:r3.trp, r. IIrl rr,irrrnrr
erlellcrticl intc hur cletfa skall skc. Som vi
scnare skzrll sc iite rLornrncr- .Joh:inssorr till
clessa fiågtir i sirr egcn lirr-skniug. I boken
bcskr-ils de fiirsiik till avkorrrrebeclonrnins
scim pjo|ts t.ex. ar.arncrikanen YlpP, som
beräklacle en eiren tjul-s :rvelsilclcx gcnonr
rlt l)[lltit)licen \ur-je clotters alkastninq med
tr'å, dra iit iiD rnoderni avkastniltgstal och
ber-åknir rnccleltalet fijr alla d(ittermoclerpiu-.
Detta rncdeltal jånrförs scdan mecl lasurcclcl
lirlet. Har tjulen eft hi;gre doltelnrcrlcltal,
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.:r<es han ha hafi eu höjancle irrvcrkan. Dct
-. index kom att iruviinclas av SRB-förening-
.:: unclcr 1930- och 40-tirlcn (se ett scnare
.: 'nitt).

Johansson beskriver ingående inar,eln
th dess effekt på produktivitct rrh livskraft

-::tr in S. \{rights stora ftlrsök mecl rnarsvitr
:lt liirn and|a lirrsök rnccl labor^irtoriedj Lrr
. h stör-re huscljur Hans inställrrine till irr

.. cln är rnera atnraktande ån !\irieclts. är'en
::r också han arlser att dcn biir ko[rma till

.:] änclning. I sina slutord skriver.fohanssou
.a.. "Den rnod.ona iirJi.l.igh.etskiran har hinilLt
. .t,ttttll'uotrj;t n,i<t,t trätt, ["röndrittg,t, t J.r

:, i h ! i.sk a. a.r e l.s rtrb el e t s me kxJ.r. I) c n. a rb ? t s neto.l.

"i rtntänrlcs at llngktruls stonr. djurupffödat
' ner rin cl.l sekel se(lan att.p.oa det bästn n.d

.. btist.L, uLl i11.11)li oth .Ltt gi;rd naggt ant ln)aL,
;) allljiitnt sin gilt.i ghrt'l Han fiamhåller r,ida-

.r att ärftligh e tsforskn ingerr har klarlacr
: ccläruring-ens allmånna pr-inciper, också

.rcl clet såller de klantirari\,a egcnskaper.rra.
>lillnaden har klargjorts mcllan genotvp
ch fenotyp. Det liinar sie inte at1 göra rrn'al

: .r glurrclv:rl av variatiol soDt orsakats av
::tre inflItclser. Efter-sorn stora praktiska ar.

.,\p, rimerr .r,ill-r .iq,l)ra. larr r rr.rari.
:.k bearbctning av data som insamlas i clen

:r'aktiska h usclj u rsskö tselu, t.ex. njölkbo-
.lapskontrolien, r'am ett framkomligt sät1 atr
:.i 1i-am resultzrt sonr kan varir våglisandc fiir-
.e alelsrnctoder sorn bör'tilliimpas. Dc't iir
:irtlessant att påpeka, attJohanssoll alltså
:cclarr lid derrna ticlpurrkt (1926), r'ar-klar
,\ er au statistisk behandling av fältdata kur

.Le lara ctt givande firrskningsområde firr en
lrudjursueneLikcr-. Hans egcn utr,eckling och
-rr betet inon clen institution hau skulle kom-
rna att skapa visaclc senare att så r,ar fallct.

D cn tre(U e b tfte n, År.ftt i glLe t sforsk n in. g o cl t
ii u.;djursföt iidLin g av Ciert Bonrrier, aer. dcn
rLtlöriigaste beskri\.ningen av de mer.a gnrncl-
l:rg-gande r-esultaten frirn den experirlentclla
-err, til, rr :rr de rr- bör lerDa. Drqor .urn ,iI
.;alska natuligt efiersorn Bonnier vicl den-
nli tid var doceni i zoologi med ärtilighers
lära son specialitet. Han gör vidare en gc
nomgzing av vad sortt är känt om nedzirv-
liugcn av sår'äl kvanLitatila scim kt'alitatir,a

egcnskaper hos husclj uren. Diskussionen
om möjliua tillämpningar inorrr husdjurs
aveln är emellerticl uanska begränsad, vilket
kanskc också är ganska natur-liet, eftersonr
Borrrrier vjd dcnna tidpunkt äunu ej haft
rnaljlighet att ge sig i kast rred dcn rypen ar,
I'r-ågestälhringar. I den teorcriska delcn av
bokcn diskutcrar han bcgreppet hcterosis
ellcr korsninqsvilalitct. Det är första eångcn
jag sett detta begrepp rliskutcras p:i svcr.rska.
Rorrni.r lörklrr.rr della lrnomen - näm
liuen att korsningspr-odukterna mellan tr'å
genctiskt olikzr pepu)atiorrer, exempelvis två
raser, är härcligare och mera procluktila än
cle två föriildrarascrna - rned hjälp al vacl
.orrr rrrrl,r rrl.rr herei l. ll,r{:',m dom inn r rsteL,

ric.r.r. Enligt dcnna antas de båda fairåldrapo
pulationerna vara hourozygota liir domirrc-
rande gc'ner i olika anlagspirr som har posi-
ti\, eflekt. I{orsningsproduktcr-na blir. clr,irfiir
bärare at positiva domirrerancle gener i flc
ra loci ån fiir-åltL irraser-na.

I diskussioucu ar'årfilighetslärans tillämp-
ningsmiijIigheter- i htLsdjursavehr tar Bon
nier i huvuclsak rqtp tvi lrågor, dels inavel
och dess motsats kor-sning och dels s.k. indi-
kirttir-sanalys. Han tloI att inateln med tissa
r-eservationer kan konma art bli ett viktigt
hjälpmedel och skall kunna leda frarr till
prodrrktiotrcn av stllrnmar sorn är bomo-
zygora fair i huvuclsak gener rrred positiv ef-
l'ekt. Bonnier frarnhåller Lrm det faktlrm att
vissa linjer blir horrozvgora 1ör gerrer-rred
negativ effekt och dii|för måste slzis ut, kan
göra nretoden d.:,t'bat "Dc tlju.r son på gnnul
.1r ndodcnt tllrbarhet lian.för allt iiro kilnpade

lör inrarlsarbcte, li.rct stid.tuta son rlds i)ro något
sånir billigtt och tlel.s Jöröha sig hanigt. IIit höra
dti i frtint.sta ru.nt.net s1)ir't orlz /zdrz.r. Till kors-
ning stziller sig Bonnier ganska skeptisk." Eft
sådan.l hcudlitgssiitt tnan. bnltat ]ncl e lta.h-
erl mtn m;s\Ttisandc n.ant kalkt ict för blodupl
fr i.; h tt i r t u' tn.neb i i r d s serli g:.n nöj I i g hc I tr I i ll b ot-
andc (tu uiss.L nLitLdo'tiirliga. egenslwpc4 ue.n det
innebär lihq sttLra nti)jlil4heter till fiiri.ntande al
,tll,, t,t',t, l,, ll,r,L,,, th,tp, t l cu.errar,. ar.rri
tonar Bonnier något ncr denna inställning
och frarrriråiler, att korsning mcllan redan
renocllirde stamrnar med åtföljande förn,vacl
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irravel kan rar-l etr rrritjlie linlrkonrsn'lie. sät-
skiit fi'il cljur-rned snablt firliikning.

I siu cliskrrssirin at irttlihntuartu\ttar Bon-
ricl upp miijliahetcrr av atI irtl\'ainclu klarl
rrtLl vckta och slalkt lir-ltliea eeeusk:qter-, srtrn
i sis kansLe sakuat ckonomiskt lzilcle. så solt
incliLllot ct pii gener- sorn piilc-r'kar- r'lilclclitl
la cgcrrsklper'. IIar ruimnel sortr cxempel
l.,tt.lrrtr,ltr.r ' 3, rr.l."p-r rrn. lri,rr.. r,,rrr -i,r
clct nriijiiat att liinitsäea köni't hos kvcklirrri
ar pii ctt tidigt sradirlru, och lnelral att det
bolclc lar-a nröjligt art lllstlticka an\iin(l
Dinps()Dlfzid(t också lill cgeltskal)cl' solrr
ltestlinirnes el iultos()nala gencr. En filr'rr1
slittninc hiilfijr rrrle cLrck. 2lm gellcu cll( r
.cr-r'r.r l;;t irr,lil.rr,,rr q, r ,llr1,, r ,ir rr,ir.r
kopplade till gencl sonr pi\erkar den 'rJl?r

kade 4tnsha! sont ;knll indihcrat'. Bolrricr.
diskrrlellr glLllska ingicrrclc ntiljligltctcr' och
s\:irighetcr liir elt såcllr r itrclikator arrah s tir.h
\'år'i {lcttri arseencle Dåg()t a! en iision:it-. Det
skullc cllirjit orukring :10 lil irrrian alh irr.liga
lirt-sirk Ijolclcs lirl iill lill2inlpa nrel()(lcu h()s
htLscljLu: n:imligen nrccl Irjiilp irr lrkrclelrrl)
pcr-. Ett clelinitivt !l-eltoltslag koll f?jr st pai
1!lil0 trlet. clå DN,\ rcknikerr kunde rriilla crr
slolt ilutal al nlarkirr ct till fiir-fircancle. Incli
kat()runalvs hzrclc cl:i girits uanlltet "Nltlkcl
r\ssistc(l S( le.ti()n'. N1AS. och iil rru hiigak-
tLrcllt inorn htrstljtrlsateln. \'i iitetLouturcr.
hlir-till i serrat-c :nsnitt.

f)c tr c bir.ke|nl irurclteI att gcdigen in-
lirlnratiorr bler Lilluiinulig pii svcnskrl ()rl
ir'ltliehet:liirarr och dcss rrriijliua tilLirrrp
ningilr' iD()ln htrstljrLt_slr eltr. flan karr nrccl
riitlii s,igiL. rLtt.lel LDappasr laD ns )Iittt-c. oclt
rncr_a m()derr irifil-malion pri cli: stora krrl
tulslrr'åLel iirr i clt:ssrr tle bi)cker. Iifier.sotrr
tr li lr liir-1:rtt ar-n a. 13orinier-och.fohansson,
skulle fi rt ckch ollet- irroru hustljrrlsgene-tik
,,rlr lrrr.'lirrr..rr, I i \r.ri'1,..ir der ir"rr'...rrrr
21tl lr()tera a1l rliall rcclan rru katr eDa rilkcn
trll a\ fi iigor' (lc sktrlie ta |pp i siD li )l sknillq.
I}rnnier- r isiu r.tt klart i n 1r'essc fiir- sttrtlier' :rr
inelel rrcrr ocksii fitl arelsr':ir-clerinp ()( lr l\
konrrrrcbcdirm rr int. Jolliutsson fi arrihtrller-
virclct n att rlnrttja dlta liin rlijirlkboskaps-
kontr-ollen ocll svinstatrsLoutt ollen liil stir
clier'. Hiur :iI \'iclar-e iut|csscr-acl a! iir elst iit-clc

5(t

lirre. li iirrrst genoln u\ kornmebeciorluing.
.folltrrsson lelkirdc vicl denra tid som t.f-
plol'essor i huscl jrrr-sliilir vicl Lltrrna lant
bluksinstitut. N{an Larr liillltsåtl:r irtt llan
an\':in(le sin bok i rrrrclcnisrringen.

|illi I llllder\i.r l||j\||r.rr i'rl.urrr,rrrr,irr-
dcs vi(l .,\lnalps liinlbrLLksilstitrlt li.l den lliit
ticlen ir obckant- F.lielsorrr pt-oiessont i lrus
.l jlrrsllir-lr .l:irstädcs, Hcnlan FtLnlicluist. r'ar'
irrrr, ...ra,l rr -, tt-ril.,ir ,lr" rirrrliqt ,rrr ,rrrr.
att h:ul isill llnclettisnirrg an\'ålt.ie sig av
malelial lrliD de tlc l)i;ckelllit. Llncler-r'is,
nirrgen i husdjru-slår'a, bidc pa f.rlnrna och
-\lnerp, bil-clårfirr ha gilit cle blivanclc asr-o-
rrolllerna elt rclatilt g()d ql und i genelik ()cil
hrLscljrLrsucl li-:in oclr rrrccl lll27.

Tnstitutiorr.bilrlrring i Sr er igt-
l{cdan rrntlcr- I1)0(halcrr lirr-sta år' birrjade
lllan diskutcra belrovct av hijgskrjlcrn:issig
rLtl)il(Luine 1li lantltr-rrkets orritiicle. Siicllrr
farrrrs jLr leclari sc'dan lilgc i fr,ski:ltcl i tirnn
.rt ..rr.Lll,l.r J..krrlr, r, r rid ll-r,r rrrrir, t,'rer
ellcr sonl fiistiicncle högslolor. I l)anrnlr k
verka(le en i Kirpcnlranrrr bcliiuen hiigskola
liir- r etclinrir-rrtbilchrinu, hilgle larrtbnrksrr1,
bilchring och fö$knirrll. Fliigan om clen höq
t-t lantblulisrrnclelrisrringi-n och f{)lsklline'
en i Srclige biirjarli: pli allrur cliskurelas lc
clarr li)0!), clii cn liksclagsnrotirin i lilelclct
ll-anrlacles. \iigon enilrlrct litutde e-j rriis, utan
liiiltirr kom all bollas 1r'am och tillblLka mei-
ar ,,lil,r l rrr'lr1lr, r-r ,,, lr :rr.t:ur.c . 'r.ir,r

21) lir-. innan llall ktLn.le korrinr:t till skott.
Hriudelsefirr'krppet iil rLttiirlist beskr-iret i cn
lrPPsats linbliccrzrrL 11)1!) nr biblioti:karie
Lrtls Frlkholri i lrrtken Itltutta hundrrt iir. rrt
giv'n liil lruncL aår'sllilltrct !r\ [-]lllrra lalrt-
bnLksiustitrrrs gr Lrrrclancle 1 319.

lllisten pli lcsllrser filr tilliirnltacl hrrs
rljr rr-seertc tisk Iolsknirrg ot:h hrrscljtLr siil-:icl-
Iirg kiincles lresviirancle. \'iktiga Ir-antstec
hacle lcclan tjolts irroru r':ixt lii lii clli rr gcn,
sär'skilt lid Slelis cs L. tsiicl:rsliir-en il g i Svaliil.
T virr a gr-alnliiuclcl h:rcle lt rrscljulsgcnetiken
birr-jat Loulrra iuiine pi irlllar'. I Nolee. ciiir
cn siir-skilcl tjzinst sour \tutskollslllent illLrs
djrrrcrrs lir'li li91r e tsliir-e hncle intlittats. bc-
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.r rr: lolskning biicle licl Yeter-inrilhijesl()-
,. iOslo och virl Lantb.rLkshö3.'skolan pii
-.. I Darrrrra|k lic li gcllctikcll ti(ligt cr \ il(tig

rt,, ll, \ ,l ltcrr K,, rql. \-r, ri r:r r. ,,5
.rr rcllrohi.rj:lolc. or:lr ar e'lsfitr skDirlg berh cvs

rr I I.-ol \('rqslal)()l utorict.
Iinrrt och .\lice \\'ellenbelgs Stilielse. sonr
ljatlc sirr rcrksalrrllct 1i)17. lral gerrorl

:r'cD |isal sig hl 3-ocl klinsla liir Pr-ojekt och
: , r: kn ingsonr r-iiclcrr. sonr Irc'hixtLc stircljas i
.r ( rig-('. Still('1s( [s st\ r('ls(' (lislir]tc[r(]c ull
:cr l!)2r-r hLrl nran biist sLLrlle krLnna lilinrja
:t\cckliuqclr av sre[skt ]ltrrtbr uk. Sorrr elr
il)l)1i)ljllirg I)a(l li.A. \\'allcribcr g gcrrcr alcli

:cLtör'en i LanlblLrksslvlelsen Erik lnslllalr
irr orr surprrnkler_. Insrrlander_ kom r_eclan

cltcr nag-ra maina.lcr ill rucd ti ii liir-slag. Dct
cna S-lill(lc inlaittiul(1('t irv ctt ilrstitllt 1i)r ail lt
lighctsfirslr ir g på hLrsdjrrren\ ()nr.li(le.
IrrstrlarrclcI iLr\iill(lc ctt olorr\ctrtiolrcllt
grel)p i sir l lll re.hn.1(]. Nrir- c1ct g-li1lclc lrc-
hovet och inriktrlil1g.'en ir\ e1l e\enlrrelll i11-

stitut 1ör' hus(ljur sa\ el, stiilldc hal hclt cl
kelt nriglrL konklete lr-agor-till tl(i s\rnskl
specialistcr iuour orrlliclet. dels till (len re-
clln etablellcle plolessorn i hrrscljrrr-sl:irl lid
.\1nru ps llurtlr rrksirstilut, Herman FrLnli
cluist. oclr dcls Lill clc trir rnrga litrtigotnir,
cloacnt (lelt Bonrricr och agrorlorn l\al
fohansson, r ilkas ricliua skr-iltcl li.jrst cliskrL

Le|at. lle fi irgol sonr slåll.les \':rr i korthet
iöljarrcle: llclrör's etl in\ril rLt fi;r hrs.ljrLrsliir-

rri



äclling, och i så firll vilkir bijr dess rikLigaste
llpqilr, r lrlii Hrrr Lrö rn.trr.rtrt u q.rrrise-

ras? och \rar bör dct förläggas? Instrlander
fi ågade clessutom hur- den praktiska avcls
forskningen var or-ganiserad i utlandet. Han
citer-adc svaren i utrednirgsrapporten, kom-
nenteracle dem och korn scdarr rncc'l cgnir
förslag.

Specialisterna la. - föga lörr'ånande -
riirandc eniga onr att ctt institut borde inr:åt-
tas. Det rådde dessutorn ganska stor-enighet
om vilka forskningsuppgifterna skulle lara.
InstlLutet borde inrikta sig på pr-aktiska frå-
gor, som ktrnde höja avkastning och ekono-
mi'kr u rbr r, . NörLt c.r ru r hrjrde qec pt iut rtel.
Bircle.fohansson och Bonnicr pckadc på bc
lrovet av modelliörsök med smådjur. Hirns
ktrnde delvis kon.rma i fi-:iga härför-. Fiir cle

stör-rc husdjuren borde data fi-ån olika fålt-
kontroller bli för-emål för vetenskaplig ana-
lr.. Det ar nrtrrrliqt ;ttrlr rrppl,rttningJr.,,m
frarrrfirrdes i derirs ticligare diskLrterade
böcker-ocks:i åtcrkom i svalen till lnsulau-
de r'.

I fi iiga om organisaLionen föreslog spe-
cialisterna ett t'ristående institut. Funkqtrist
ochJohirnsson Lrnderströk dock behovet av

samr,erkan mcci statliga firrsiiksgår'clar och
institutioner liir hiisre underr.isnirrg. Niir'
det gäller^ filrläggningsort menacle Funk-
quist att institutet borcte förläggas till Skåne.
Bonnier lirrordaclc Stockhohn och Johans-
son en lö11äggning när-a clcn lantbrukshög
skola son er,. skulie inrättas. Specialistcrn:r
var firrr'år.ransviilt blvgsarrma r,ad betriillar
institutets storlck och ornkostnadelna.

I fråga orn eventLrella utländska 1örebil-
cler pirpekade specialisterna, aLt lbrskningen
i Europa necl inriktrrirrg på praktisk bLrs-

cljursavcl val rnycket blvgsanr. Derr bedrer,s i
lrrrrrrds;l rid njqrt unir, r -ite -inslirrrri!rrrer
i England och Tlsklancl. I clet senare landet
bedrels clock gzrrrskr orrrfattlude husclj rrrs-

genetisk fbrskIing r,id det fristitendc KiLiser
\{ilhelm (senare N{ax Planck) Institut i Bcr-

lin-Dahlem. Jolunsson. son) visLats fiera år-i
I S \. I'e.krer qrn.lr itrqu, ude . i t r r. r r i, 
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d.ir. bl.a.'l.rr .r,'r a lä,lcr /lJ [,'r.lrir!\.li]lin-
nen firr l.rusclj ur vid Beltsville utanfijr \\'ash
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ington D.(1., samt (irganisatiortcn av den teo-
re1iska ocir praktiska huscljur-sfolskningen
vicl några av de större rrnilersitctcrt. Dcrt
biilanclc id6n vid dessa univelsitet var det
rriira samspelet mcllan den traditionella
genetiska universitetslorskningcn och deD
praktiskt irrliktade hLrsd-jru-sfbr-skning-en vid
de till universiteten hör'ande försöksstatio-
nerna. Det vzrr uppenbart attJohansson var
imponerad av denna samver-kan och ville se

rr.igot liknancle i Svcrige.
Insulaldel kommer i utredningcrr till

dcD slutsatscn, rtt ctt institLrt för husd-jurs-
ar.l med prakti.l- inriktrrirrr I'ör irrrittas.
I-lan anger flera olika fiirlägeninusalternativ
och diskuter?rr fle|a rnöjiigheter- till samver-
kan med andra institutioner'. Han skisselar
rid"r-,1- lilFrrrl- k,,.trr,rd, trra [ör ert irr.tr
trrt ar, ganska blvgsam omfattning.

Sedan Insulander lämnat in sitt fairslag
{i, k /llt rrrv krt strrrLl" ir'lel' l.1ngri'llrinq
liknande den för inrättandet a! cn svcrsk
lantbrukshögsko)al Lrsulanders skrir,else var
claterad 20 febluari 1926. Iufomrell kontakt
togs olngåencle mecl dzivarande .jordbru ks

nrini.lcrn P;rrlHell:trom..,'rrr r.rr ilrr in, i1'

positil Stiiielsen skrer,i oktoLrcr 1926 till
Ilellströrn och bad denne tillsätta en utred-
nilg, sorn sktrlle ubeLa fianr riktlinjer och
arbetspr-ogram fiir ett tilltrinkt institut. Sam-
tidigt stållde Stiltelsen 10 000 kr till för-
lbgancle för utrednineen. I decembcr sarn
nlJ.ir \.lr \t.rt\ridct llar med komtnitt-tr.
sarnmansättning. Landsbör,ding G. Seder-
holm. som lar en erfarcrr lantbfukare och
politiker, blev or-dförande med pr-ottssorcr
rra H. Nilsson Ehle och N. von Flo1llten. den
norske statskonsulcrrtcn Cltr^istian \\rriedt
och docenl.en Clert Bonnier som ledamöter.
cLcn senare tillika sckreterare. Tre ar' lecla-
mirter-n:r var- r'åletableraclc gcrtctiker och har
olntalats ticligarc i denna skr-ifi-'?I augusti
I927, clvs. elter någ-ot över ett hah,t års al be-

te, r,ar- utledningen klar- nrcd sitt betäDkan-
de och för^slag. Stiftelsen hacle undcr hand
angivit dc ckonorniska ram:rr den kundc
tiinka sig ti;r institutct. Utr^ednineeD gjorde
en genomgång :u' de ckolromiska föt-delat-
som stocl irtt vinna iiir {olkhushållet genom
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:ri r e! den teo-
rai:or'skningelr
c:siicten. L)en

' 
i::iLet val det
: rIircLitioncllil
i:::en och derr
i:.r:\ningen vid
t :i,r:öksstatio-
t -[, he]rsson \,ar
k:n ,rch lille se

:rdningen till
r-- irl htLsdjurs-
,- b, rr iurättas.
]]:n.{ialternntiv
::ri r iil sarlver-
: Hrr !kisser-a.
:l 1ör ctt insti
tr:irg.
t::r sitt [örslag
r:l1.urgr-otning
l: .i\ all Slellsk
r.: ikri\ else \:ar-

;r'::nell konLakt
ci,: -jor clbruks-
r:: r.ir i print:ip
r','rcr 1926 till
Li:t:r en utred-
r:,lrlirjer och
i:::rrtitrlt. Sarn
1" ,, kr till Ir..ir-

:ectmbet sam-
::.<onmittdns
c:rg C. Scder'
r:bl Llkarc ()ch

r'i irofessorer-
: H,,tlsren, den
r:-.ri.in \'\i-iedt
i n leciamöler-,
:e. fr e al leda
r-e:iker och har
i::li. I augtrsti
I i:-rl\ t ärs arbe-
I 'r:r betärrkirn-
:c rln(ler hanrl
L.:.: clen kunde
hineen 5jorcle
r-:.ka fiir-delar
r.l.rllet F..enom

:r] senetisk förbiittr-ing lv den svenskr hus
i j LLrsstockens produktionsförmåga.n

\lan konstatelade att de skillnader s()m
: ,reliiu i alkastrringsuivii rnellan olika besätt-
: ingar i hog grad bcrodcle på skillnacler-i
:itodring och skötsel, lnedan avclsar-bcte

:r unclat pir dcn rrroderna ärft)ighetslär-ans
: r irrciper i stort sett saknades. Häri fänos en
.r.entlig olikhet med r,iixtocllingcrr, diir gcrrc

'.ken sedirn längie tillårnpats med iramgång,
rr. iid Sveriges Lltsiidesförening på Slalö\l

- iredningen rnenade att ett svenskt irrstitllt
: 'r husdjulsföräclling borde inrättas med
. ..r1ör' som modell. \lar.r :rnsåg också 21tt de-
.,: ur cle erfarenheter och den metodik som
iLrirrrpncles clår'borde prör'as också på hus-

-iLrr-en, slirskilt på hörrs som hal en snabl)
',rökning och clär cle enskilcla cljurcn liar ctt

: .1ltii t lågt r'årde. Det samma gållde i r,iss

::r.rr svin. medan anclra metoder- behiivde
.. ,nirrra till anr'åndning fdr nöLklealur. Lr-
,. cl bor-de irli en liktig Iörädlingsnctod. Ut
cclllna föreslog en organisationsplan lirr
rliritutct och skissclade ett arbetsproEiralD,
. 'm i stor utstråckning kom att följas i dct
.:rleclancle skedet (se senare avsiritt). Pår'er-

..rn ll-ån liixtfirr-ädlirrgcrr iir rn,vcket ti'dlig i
: jr.'llllllkaslel rrretr lrlr n, lsa re.;,,'*rn;-

.:rionsförslaget. N{irn menade att del \:ore
.-npli!:t om institutets angclaigcnhctcr intc

:ldast handhades av en stvrelse, "utan att
:tt zilen bildacles en förening för att fiärr.ja
:rstitutcts arbctcn. Sorn för'ebild skulle då
:'ina clen lörening, Sveriges Utsilclcsför
''rrrg. rtndrt vilk, rr li,r:idlirrr:in\rirrrii,nll

. Sr irlöf albetirr".
Utreclningen stöddc kraftfullt och elhäl-

.:gt tanken på att ett institrrt liir hrrstljursfiir-
'.dJrrrg rLrrlle irrrätta.. V.ir' an.åS.rrt institrr-
:et borclc ligea i Stockl.rolurs ornedelbara
::rilhet oclr föreslog att clet inriittaclers pir
:-or-ra I)jurgårdcu i anslutning till den s.k.
.'r, rr.kap"tader'. For prakri.l erp-tim-tr-
:ell lerksamhct rued stölle h uscljul borcle
-ontakt tagas med crrskilcla, intressefade
.gar e a! större diurbesätlningar.

\Ied cien käunedom vi nLr har om rlerr
:ramtida utvccklirrgcn är det intressanl a1t

:rote1a, att direktiir- August Nachrnanson,

son) var den sorr på stifielsens uppclrag irt
fomrcllt tagit kontakt nrecl statsrådet Hell-
str-ijm, inkonr till lVallcubcr'5Jsstifielsen mecl
ett,yttl-ande den 14 septcmbc'r 1927, diir han
anför de allrarliga betänklighctcr rrrot lokali
sclingen av instittltet till norra Djurgården.
För- honom r,ar det viktigt att instittrtet fick
kontakt mecl den pr-aktiska husd.jursavcln,
och han rekommenderade därlör i iör-sta
h.rnd L lrula rnccl de" l.Lrrtbr lrL:in,'titrrt rrL-

anli'r I pp.;la s.m..1te [i]r rlr I n\a nr\lirut, l.
och i andra hald AJnalp, dår den fiarrståen-
de årftlighetsfbrskaren Nilsson Ehlc fanls
inom råckhåll.r

Stil'telsens stvr-clsc siul)llzrntrriclde den 14

oktobel 1927. Det heter i pr-otokollet: "Sc

di1n Styrelsen tilgit del av kommittdns betin-
krndc och konrrDit till den iiYerl,ygelsen, atl
inlilrnd-l ar t rr '\r, n{l I fot.Lnrng(in\lirl
iirr husd jr.rr-sltiridling' skulle vala a\: stor
ekonomisk betl'delse Iör- Sver-iges husdjurs
skirtscl och därmed är'en för -jorclbrukets
ektinomi," så besliit S5'rclscn att för plurnens
rrtföraude stiilla till förlbgande !:l1,1.1)00 kr
till bcst dandc av engångskostnaderna, cLels

l:t0rir)i) lr irliu, rr lrårr dlrr rl.rt irr.titutio
nen organiser a1s. Stifteisen limiterar sitt års-

biclrag till l0 år, tiirvissad om att, diirest det
il'igar.rr.rnde lorskninq.itr.tituter ri.;r .ig
lnotsvara förvär)tningarne, Stiftelsens kom-
mande sn'relse skall tillse, att institutets \,erk-
.:rmlr-t l;trl,rrt\itt.i. . I n,, klin!, trar ir.tr
trLtet och dess verksamhet kommer att be
skrivls i ctt scnirle alsnitl. Förslaget om en
Fiircning för h usdj ursför'äclling kom aldrig
:rtt r-ealiseras. E{iersom institutets verksarn-
bel ga.ante.irdes 1ör I0 åq ansågs clet sanno
1;1.1 ,,11i,,lig rrtt itrt:itta rr, 'tödIorenirrg.\lrrlan tttrs,lan,l, ,,, lr Lr, -lrrt nrrr irrrir-
larde1 al Insti tutet firr hrisdj ursfiiniclling^
sick mctl fiircdiinllig snabbiret, malde utrecl-
nilgskr,arnarna på mecl frågzrn om dcn hög-
skolenässigzr lantbruksundervisnin gen och
l:rrrthrrtkri,'r.ltrinEr r. S.,rrl ed.rr' rrärnrrtt
beskrer, Frvkholrn i detalj härtdelseförlop-
pet, innan en ho lbnrkshijsskola inrättaclcs.
H.ir .lall clda:r rLe områrlen beröre. s',m

eal upphov till motstridiga uppfattningar
och omfattande debatt, rriinrligen (1) frågan

t

6q



om en s-jiilvständig högskola /1lfr en lant-
bruksfakLrltct lid ctt a\, (le existerande uni-
ver-siteten; (2) til-[iggningsorten, Stockholrn,
Ulturra Llppsala rllzrAhrarp-Lund sarrrt (3)
intr:icleskrar,en, sedviulig studcutexanten
med natur'\'ctcuskaplig inr-ikt n ing (något
sorrr sktrllc utcshrta hunrdpirrten av lalds
blgclens ungclom) dlr:r uågon forrn av spe-
ciallirrlurgerrang.

Scklctcr alcri i\lalmiihLrs liirrs hushrill
ninuss:illskap G. LcLrfvin irrlr:rlde r-eclan
l1)09 clebattcrr om clen högre lirntbluksurr
tlcr-r'isningen och fblskningcrr i Sver-iee ge-
norn all påpekrl, utt dc cxiste.irnde lant-
b fLr ksinsti tu tcns s.k. hirgr-e unclclvisrrirrg
cnclast knncle kall:is "hösre" i t'ör-hållande till
,lr Ligte la r rrl,r rrL..k,",,rrr.rs rrrr,l-rr i.rrinq.
H:rn skr-el bl.a. ")rögrc uncier-\'isnine förlrl-
.,rrl, r '-l r I r r r , I I r j .l I irrtt:itrq:rtrd. riti årr'rrln r

fijlelir.ts mccL letenskapligt sj älvstu clitrnr,
lren den rurclervisnilg som medclelas vitl
inslilrrtell t\'scr cu(last medclel:inde irv sl ulcl
lirrjcrrra i respektile ärnnel ...". Lculiin lc-
komnr:ncl<'r'ircle in.ätt tdet ä\' cn l?uttbnlks-
birgskola i Stocklrtilru i niir-heten al och i saut
lcrkrn med (lenlr'alatrskrltel tiir liirsiiks-
liisenclet pri. jordbr-ukets onrrade och Lunr
Irrtrkslkaclemiens expe.imetltalfiilt. Fiirslas-et
g-ar,rrpphov till en liksdagsrrrrition och tillsiit-
tilndet av cll Lrtrcdning rnecl bl-a. akldcrnisc
kr ctcr alcn.luhlin Dannfi:11 sorn lccl:Lrnot.

Lltr-eclningen fiir-eslog inr'ättanclet ar, en
Lrnrl'rr.L.[aLrr-t- ri,l I 1,1,.,'1,' rrrrir-r.iret.

'\llelrati\et Alnalp Ltrnd ansågs rnindre
l2irnpiigt. Llet sk:inska laltbrtrkets bclrov av
liir-skning ansågs kLrnlla tiickas genonr in{irr-
rnlttiolr fi zill Darrrnark och Tvsklancl. \riclllc
arrsi'r!:s U lnrne-f-l p psalil vlfa llclll l cpl_cscn
tati\.t fijr lanclet riD AlIaIp och kunDa er-
lrjrrtla crr r'äl sii stimrrler-ande rniljö sour Stock
holm. Någon elighet orrr 1i)rslaget 1r-iin be-
ri,ril:r lemis.:rr.t,rrl.er \rulr rj rr,'r. Sriir r,
:rkademiska korsistoliet i Uppsala stiiclcle
r isserligel fil slagct rrrcrr r,rkacle på r, tlerliea-
lc utr-eclning. Fliigan irollades fialt oclt till
baka mell;irr olikii in tlessegrLrllpcr och koni
sediln ltt \ila till 192ti. då liunel. \'[:rj:t ril]sat-
tc cn lll utl-cclning som i rask takt följcles ar
11er-a mindr-e rrtr-edning:ir. innan eri slutiig

(i(l

ploposition:' krrncle läggas, 1!)i31 .

f)c sakkunniga vaf överells ()lr Att cll n\/
irrstitutiorr bo|de tillskapirs för att mcddela
r,etenskapligt gr'urrclatl under-r'isning mecl

Plaktisk inriktnine, utbilcla r,eteuskapsmrin
på.jorclbrrrkets rtrnllicle sarnt furrgcra som en
jordbrrrke ts for'skningsanstalt. I)et under
s1r'ijks att stan.lilr-den skulle r,ara helt hög
skolcrtrlissig. [,'trednin glIua cliskLltcradc fl cra
,rltcr rarir liir ..iril lll,l, t\i.ninqrr.,,rg,lri..r
tioncn som ltillåeenitrgsorten. \'lal starrna-
dc lirr alternltivct att ornr,ancll:r l:rntbniksin-
stitutct på [-lltuna 1i]l en lan rblLr kshiigskola.
Vicl institLrtet pri,\luarp sktrllc ist:ilk:r en
pralti.kt rrrr rLr,r,l rlr irtlcrl:rr lrrr: irr-ärr.r..

Deu socialdenrriklirliske .iksdagsrrlnlrcn
Pel Edlin Sköld blev Longilarrdc i utr-cd-
Dilrgsarbetel. Dettir korn ocksl'r att orll:rtta
fot-sknings- och fiir-siiksyc r-ksiun h ele n vitl
(lentlllirlstirltcn i Stcickholnr. Enligr dct

Figur 3:2. .\tatsnidrt nL.n. I'o I)b)n \hijll (ll|qJ-
IL)72) h(l(ttt sto)t i)1tt?ts?Jh uli'?.hlingtn & l itt
ht uh;lorskningen. llan tttainatu hl.a. .fii \lald ant

invitkLltltt @ Ki!1tgl. Ln jt tl)t 1! k:hiigtltola n 1932
sa tt dtllae nrrl hr ft itlt \tutl;gL ln,(l i gn o"t
la nlbrukJor;Itt in g:n lL)i6. II.ttl pronateradts till
agonon)r' ioltot lL.t. 1 919.
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'ltLtliua r-ilisclagsbeslLrtct kont delal av Ccn-
rr l. tr.t,'lt- r.rerl..,trrlr, r,rtr irrL,'rp,'1, 1 f. i

clcn Dr':r hdrg:kolarr. L)etta bler julccluineen
till ett slad\is illlcllln:utcle al pl-alitiskt laget
.i1l stall jg försi;kslerksanrhct pii jordbrLrLcts
,)url:rde i lantbrLrkshi)gskolan (kap. 7).

En slrrtlis Lnäckliiiea eillclc intriidesLra
ren rill deD trvu laDtbr-rrkshössliol:rn- De sak
-ulrnign fiirordade kla! pii stllden texalnclt
rrcu Skiild lrtlahdc l)etånklighcrer, efrer-
', rrn e11 sitdaDt kr-n! sLtLlle zireltt\,ra Iekr\'tc
r ilgcn av stttdelilrrclc 1i-lin jolclbmliar-hern-
len. SilLratiorcn i Srer-igc p:i M2(ltalet var-
riirnligcrr siiclan. ltt clct lar- ekorroruiskl
rrrrckct belungiurclc att liita ball fi-iin lantls,
'rre-den gå pzi evmnasiLuu, orn de e.j boclclc
rrlra ell stad rnecl gr rnlltsium ellel rLtcftcr_
;n jrilnrrieslinje sour rrriijl icujor clc. claulie
:rcrrclline till skolrrr. Skirlcl fii'rleslog istiiller.
.,tt ctt specialilvnllrasirrnt skullc inr-zittas ricl
rn i1\ de l2urtmannask()lor som r-ediru ticliga-
: c olclnat unclenislling irtr-iktad iJti att 1örbe-
. ,l.r -lere.. rrrr. rlc rirl larrrlrrrll .i11,,1i1-11.,r.

:Lirlds 1ör-slas lann gehiit-, <ich etr spcrial
t1 rnlasiurl i n.ätttldcs vid Fh ilans lantntan-
:r.r- och fblkhirgsktila i Akarp. De sllrderal(lc

' l,l:ir 1,.' crr 'irl.rrrrr,l : r' r ' rkr ilrq t\ir ,rl

:rir jliehet ltt irrhiirnta krurskapel motsr irLirtr
lc s t rrtlcntcxanie n 1tå rcallinjen i nratcnra-
:ik. tisik, kemi och lriolrigi sirrut svenska,
( Deelska o(h tlslia. I-aD LbIu ks h itgsLOlirn

Fisur 3:t. K )tsl. \Vt i
, ;i )i aig\ k ol.L ]) i ) t 1i i ! I ^iL)12 orh llig til lltutttt.,

'. tltttt, tlrar narr ont Rot
.!\tu ll t.\tuLlnl t, r'.u))
illJl\!hn till L.tpps k! )

'',tttt)t tnt J970 tnbt

kurrclc hiirigenonr garanteras sökarrdc liiin
stLl(liein l resseradc landsbt eclsutrgdomar
Spccialpyrnuirsict på H\ ilan koul ittt spela en
viklis rl)ll ullder flera deccnnier-, tills g\lulll
sieskolarlr bi'ggts Lrt att olriiatta ocksii hncls-
btgdskorrrnuuelna. En 5tol clcl av cle slrL-

denler, sorn sii sntiiningorn krtrn l djsputc
t a lirl ag^r-ononrie (loktolsgrird och bctr-zicla
r iktiua lir r-skr r. och l:ir-art jån s tcr licl hiissLo-
lan, haclc fätt sin slmuzrsicurbildl ilg på
Ihilarr. Till cie ticlig^a elelelna pi Hvilan
hiircle Altirr Hansson, senalc ,\gr-D och pr-cr

lessor i hrrscljur slirlzidlinu.
Som ticligarc niimnls lalns scdan låuge

i:n hirgskolcmissi g.. lantlrluksntbilclning och
Iolskrring if)lrnrark. I Norge irrr'ättades
1,959 cn lantblukshiiuskola pi As, rriiirra nril
si"L 1 ,,1rr 6.1". D-rrlj, k rr,l.rrrrrrrrl, r trrri,,rr:
tiden resLu scl- {ijr-r'iss filskrring. I Finlatrd
inråttaclcs kolt efier sjiih stiin cligh e Lerr liiin
Rvsslancl er argl ikriltul- oclt fol stvctcnskaplie
fakrrltet vjd Helsineslbrs Lrrriler-sitet ( J 924).
Sler igc lar alltsli sist i Nor-dels fyll liincler-
alt l)i en hi;cskolcnlaissig l.lltbrlrksunder-
lisn ir r g.

Pli l[rsdjrr|s<trn|lidct iltltebar bef lLl tct onr
clc n nlir laltbnrkshögskolarr inr-littandet av
en profi'ssur-i h uscljurcns :ltatonli oclr 1\'sio-
logi, en i huscljur-cns rrtlbdrils och skötsel
oclt slutligcll c'n iarels oclr rasllira. Till fiit-
ste iDllchavare av profcssur_en i :tvels och
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raslzir-a unrärr1ndcs h'ar.Johanssoll, som lill-
traidcle befattnilgcn den I no\cmber l-933.
Sorn tidigale rråmuts hacleJohansson vika
rieral på irrstitritsplofessurcn i h llsdj rLrslail-a

på lllturra sedan l92li. Han återvärrcle till
\{isconsin-rrnivelsitetet I !,}30 och arlade cliir'
cn PhD-exarncn i genetik och r,et-kade sorn
''assislilnt prol.essor' tills han rilllriddc pro-
fessurcn pi Llltuna. Hans nåra koutalit mecl
dcn husd-jursgcrrctiska fblskrringen i USA
skulie visa sig lii stor betvclcise fiir utvcckling.
crt ar, :imnel i Svcr-ige.

f)en tlccljc sr'enska irrstitntion cliir stutlier-
i hLrscljurseenetik bcdrcls ellel kuncle be-
dri\,as \,ar \retelinärhiigskoliru i Srockholrn.
M:rn hade dair se.lalt lliuuc en ltlofessur-i
allnr:ir huscl jur-slå r'ir, likrrande dern licl de
g-arrll larrtbnrksinstittrtcn. r\r' I93? trtnämn-
des vctcrinären Iiiul Er-iksson till prolt-ssol i
htrstljrrlsliila. I{an lar- personligt ilttresseracl
2r! eeletik, ai|en (nD haD i sirt rtntler\'isnins
Driistc t:ick:r e11 mrckct liclare fiilt. H:in kom
att betvdil nrvckct liit-rrlrccklingen ar sjuli
.1,'rr.q-r'-trl, tri Lr riler. D, nd i r r\' i I I I I i, ,I I ( I

na, hrstituter löt huscijrrrsfiiriiclling, I.ant
Ilr-ukshöeskolans institutiotr liir- avels- oclr
t asli a rit h \ eteliniilhileskolans zu'delnirrg
firr hnscljtLt sLila litin :rLt pliigh lirrskniugcu
ot h kLrnskapsuppbi,gg:urclct i fimrct hus-
cljLusgcnetik i Sveligc uncler 1930 och .10-

tllcn. En reclogi)r'clsc lijt och arrahs ar,r.eLk
.:rrrrlr.t-rr ud,1, ..:r tre irr.rirr.ti,,lrcr loultlrl
all gör'i1s. l'i;r-st skall dock dcn internatioDel-
la rLtveclilingen a\ aiutnct och dess tilliintp-
nirrgar- kor'1lirttlt ltehzrncllas.

Den interr-r ationclla
utrecklingen
Llnclel si:lale häl1ien av l!)20-talct hacle
husdjrrr-seenetiska uncler-siikniluar- börjat
kontltil igzrng i 11elli crtropeisk;t l;in.ier
\\:riedts rrnclelsökningar i Norgc har reclal
llerö11s. Eftel haDs di;d fbr-tsiittc ltr-olessorer'
nii Per''Iirfl och Otto \'Iohr iirltlig-hetsstuclier-
pii htrscljrrr'. De val rlock i hrl trclsak inr-ikta-
de på rleudlaridc necliirrrring. I Tvsklancl
bed.er! gcrctisk Iorskniug av bl.a. profi:ssor
Ilaus,\achtsheirn i Berlin Dahlen nrcd in-

ti2

t-iktrtina på slin och kanin. ,\r,en hi'il t,ar
nran i ltur,udsak inriktacl på mendlirncle ncd-
ät-r'nitrg. Professor' (larl Kronacltcr'. tbrst i
Harnoler-och !edan i Berlin Dirhlcm. inled-
clc i slutet på 20 talet strrclicl på niitkreaurrs
n illingal och krrncle yisa. att en ciel likkirna-
de tvillingar lted stiilsta sartnolikhet lar
claiilgiga. Dess:r undelsöLnilgar- kom atl fii
stor lten,dclsc liir cle cxpct-iment Dted cn-
iigeiua nillingal st)rrr senar-e igångsattes vid
Institutet lirr hr rsclj tirsfir liiclli n g, \{ird. I
Oanrtrriclue, Enuland, utliirdes fiirtjainsrlirlla
ztlbcten ar. bl.a..John Harurnoncl och R.C.
l)unne1. L)cn Iör-r'e stuclcr-irde Lillr'åxt hos
olika cljulslag saurr l orlplilntninsens och
Drjölksekr-eliorrcns l\'siologj oclt clen setlar.c
hiirrsc.ns genctik. Vicl tLuilcr-sitereL i Edin-
bur-gh farlrs ett sir-skilt "animal blcccling
r-esealch deparlrncut". dår F.A.E. ()-el'i
sanrarbcte med audre lbrskare i{jorde intres
saDta stuclicr i)r'eI ned:ir-r'ningen a| kirus-
abnor-rnitctel ocll andra.lefekter sant a\,
f lir-gllr-iant el hos husclj rrr'.

Arcn onl juttcsscl lir-gerretiken oclt cless
tillåmpliuear i husdjtrr-sat eln \.tu sk)rt och
tillt:rgancle i Iiur-opa uocler' 1900-talets tr.e
Iirrsta clcccrrnier-, saknudes lelenskapsmän
mecl kraii och liir-niiga at bvg^ita.len bro
rncllau teoli och tillåntpningar- sont lbrch.a
cles. l-jLrsct skulle konrrna li-ån viistel gcrronr
:rmelikrrren.fal L. Lush (1896-198ii). Den-
ne tilltr:i.lde 19i30 en P|ofesstrr i hrrsdjur.s-
rctcnskap ricl lantbnrkshögskol:rn i Atncs,
l<xr,a, L. SA. Hiig-skolan liggcr i .le1 s.k. m.ijs-
bältet, ctt orrr-åcle nrecl omfattilltdc spaltlt-
rri:ils och h Lrsdj u r-sp r-ricirrk tio ll. Lush, sorrl
1ätt en gcdigen serlctisk urbiidnilil rned
dokr,rr.gr:r,l r,d \\ i:,,,rr.irr-rrrrir, r.irr rcr i

\Izrclison. ha(ic ctt stort intlessc Iiit-statistik
och krrntitativa flzigor-. I ncler-r'år'cn 193I
)racle han nri!liuhct att clelta i Servall \\Jlights
öreliisnirrqal- ocir scrninar-ier- genour att cn
gång i r,eckan för'cta en låns tåsrcsa Ii-iin
Arrrcs till (ilricago, cl:ir-\\i ight val lc-r-ks:rm.

t tc-åendc fl-ån \'\rlish rs tcoricr, hans path
koefliciert teknik och Fishcls v:rr-iiinsarllvs
konr Lush oclr hirns ckrl<tor-anclel urrclcr pc-
lioclcrr l{)31*.15 att liissa sr-rrnden till clen
rnocler-na at clsliirzrn. (Faktaruta I\'). t,ush
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den senare

här var
de ned-

eq först i
, inled

nötkreaturs-
del likköna-

likhet var
kom att få
t med en-

es vid
. Wiad. I

6njänstfulla
och R.C.

till\'åxt hos
och

insåg att det Yar nödrändigt att kvantifiera
al'\ ets inflytande på djurens produktions-
egenskaper. Vid bödan av 193O-taletvar det
allmänt accepterat att dessa egenskaper kon-
irollerades av flera eller många gener i kom
bination med ett antal miljöfaktorer Vissa
krantitativa egenskaper: präglades i högre
,gl?d av arvet, medan för andra miljön spela-

de en större rol1. Lush satte sig före att mäta
an ets och miljöns relativa betydelse. Som ett
mått på graden av årftlighet utvecklade han
begreppet heritabilitet (h':). A.E. Freeman,
efrerträdare till Lush på prolessuren i Ames,
.kriver i en uppsats, att det år oklart om
Lush var den förste som använde termen
heritabilitet.b En sak år dock klaq det var
I u5h 5om gar begreppet des: konk r eta inne-
börd. anvisade metoder för hur heritabilite-
ten skulle beräknas samt visade dess beg/del-
.e rid skattningar av avelsvården samt vid val
av optimala ur-vals- och avelssystem-

\ariationen i kvanrirarira egenslaper mäs
qenom den s.k. r'ariansen, o', som utgör de
enskilda egenskapsvärdenas kvadrerade av-

rikelse fi-ån medelvärdet. dividerat med an-
raler (n) minus 1, alltså

,r: - X (x-i'
' n-1

I en normalfördelad population ligger cirka
d37 a\ de ob5er\erade vårdetrr inom intet
rallet +o. Med statistiska standardmetodcr-
kan variansen delas upp i olika orsakskom-
ponenter Lush framhöll att den fenogvpiska
rariansen, 6i, är sammansatt av en genetisk
komponent oi och en miljökomponent, o'?.

Den genetiska variansens andel av totalvari-

urgör ett mått på heritabiliteten i vid bemär-
kelse drs. arrets andel ar totalrariati"nt-n.
Den årfdiga kan delas upp i ytterligare kom-
ponenter där:

o'i = additiv genetisk varians

oi = varians beroende på dominans-
awikelser

oi = varians beroende på samspel mellan
loci

På liknande sått kan miuövariansen delas
upp i ofi,(slumpmiljö) och oi.{varians bero-
ende på systematiska miljöskillnade r, t.ex.
mellan djur från olika besättningar). Den
för aveblramsLegrt viktiqa Lomponenten är

oi eftersom den kan utnytqas för bestående
föråndringar genom urval. Det som upp-
nåtts i en generation blir kvar och kan för-
birrra. lrterligare i nästa generation osr.

Kvoten

_oi ,,
oi,

som fordra-
genom

1983). Den-
i hrisd-jurs-

i Edin-
breeding
. Crew i

intres-
av köns-

r samt irv

och dess

stort och
ts tre

kapsmän
den bro

i Ames,
s.k. majs-

under pe-

Lush, som
med

['ersltetet I
för starisrik
r-åren 1931

\{rights
att en

tågresa från

spann-

r erksam.
hans path-

anger alltså den additiva genetiska variati{]n-
ens andel av den totala variationen. Det är
vanligen denna andel som får beteckna he-
ritabilitet. Symbolen h'har sin historiska
bakgrund. Enliflt Wrights terminologi be-
tecknar h path-koefficienten från arvet (he-
redity) tilt fenotypen och lrr mäter då den
anclel av den fenotypiska variationen som
deternrineras av arvet. På svenska användes
numera ofta den norska termen "arr''barhet"

för heritabilitet. För att fairenkla skr:ivandet
användes ofta symbolen V istället för o'? för
att ange varians.

Lush utarbetade tidigt metoder för beråk-
ning av h?. I princip kan heritabiliteten be-
råknas på tre olika sått, nämligen: (a) från
den fenotypiska likheten mellan släktingar;
,bt [rän re'ulLatet äv 5eleklion\e\perimenr
och slutligen (c) fiån jåmförelser mellan
variansens storlek i en slumpparad popula
riorr o, h lrån denrra produr erade. isogenr
linjer (dvs. grupper av mycket starkt inar4a-
de djur).7 När det gäller de större husdjuren
är det egentligen endast det första alternati-
vet som står till buds. Lush visade att korre-
lationen mellan halvsyskon (r,,,) beräknad
som en intraklasskorrelation i variansanalys
utgör en !ärdedel av heritabiliteten, dvs. rr,"

= 0.25 h2; ht = 4r,,.. Denna skattning mäter
nåstan uteslutande effekten al additivt arv.

Heritabilitets-skattningar baserade på dött-
rarnas regression på mödrarna inom fåder

till den
I\'). Lush



ger också siikra skallninBlu iiren orn cle på-
vcrkas rrågot rnelir ar icke adclitirt arr'. I alla
herilabilitetssk:rttningar lil del \,iktigt aft eli
rninela ellekter- al svslemaliska nil jiitakto-
ler-sonl Liln iik:r likheten rnellan slikling:rr'.
Eftclsonr hcliabilitcteu iil cn kvot piircrkas

'lerrrirl:rr.:rr l,,t,itrdtirrq:rr i.,rtjl rr, r-n n:rtc rr

sonr tål jaren. Firrbått|acl noggr-annhel r icl

a\'kastr rirrgsr cgistr cl illgelr tcuderar 2rtt öka
rrr elrcrv,rr rrrilj,,rari:r.i,'nr rr i rr:inrrr.r, rr

mirslar'. IIelitabilitetsskattningiu har nrr
gjor-ts i ctt mlckct stort arltal, i miinga olika

Jropul:rLioner cx h i ilera slilda lårcler: C)r'er'-

cDsstiirnlliclscrr rncllan skattrrirrglI tirr sarrr

ma egenskali g..jorcla islor-:r rnen obesliktacle
popuhtioner \i\ru 1ör'\':ura ns\ är L sod ö\'er-
, r.\'.: ,lll' l\,: I' t;;r I.ji;Il.r\Lr\ILi'Ij, ll
bluk:u- exempeh is licea i inten'al1et {).2-0,il
och fiir mjiilkens felthalt omkring 0,5. (lhap-
man och nledarbetale ger ien bok baselacl
pri Ltrsh's firleliisningal och publicclzrcl Lrl
der hirns nalrur en fr,llig leclogirr-else liir-
l.rLsh s teorier- och iclder'."

liiinneclorn ori hcl-itabilitetcD 2il- \'aiscndig
licl bellikning av cljurens alels\'ärden och liir
att kLLulrrl fijnLlsrisia e{}ekteu ar. olikr trr-
vaislretocler. Lush lisacle bl.a. att hcr-ita
lllrt, t.Lurllj, i, rrtrrr .rtq"r rrr rLlrrrirrq ar

regressiollrili ilv ctt (ljuls alclslzirclc pii clcss

f enonliska liir-de. Her-itabiliteten gel diir-lirr-
rnirjlighc't irtt iirtLL!rigr si\ ril avels\iir-de sorr
liirliiritat sclcktiorlsrcsultat. Lirt oss arita atl
en ko mjirlkar-X kg mjirlk undel lir-sta lakta
ri,'rr-rr ,', lr ,rtt liLg.' l,r l',r i I '..;i r r r r i r rqr r r

har err nreclelavkastning på x. Iions förr'ånta-
de uelsnir-clc blir di h1(x x) + x . Orrr vi srit
1er in verkliga virden med hr = 0.25; x =
8 ()f)0 kg ocli x = 7 000 kg blil avelsriirclet
7 250 k5-. ( )rl clcnna lio par:is rnc(l cn tiLrr lv
nreclelkvalitet skrrlle deras dtitter' liir-r'iintas
ha crr plorluktiol s(irll lltcd 125 kg iler'
sliger dess F..e ner:rtionskamr-ater-s alkastnirrg
i l'-.,ittrrirr"r'rr. H, ri.rl'rlir, t, n fi,r , rr rr.r
egenskap iikar-om den baselas pii mcclcltal
fi iin flclir olikir rnätningat 1-er. rrlrplepacle
laktatiorrcr cllcr' lirirr ulhikten ricl Lrpp.epr-
cle årliga klippningar. Dctta l)cror pri att der)
sltrmpulissiga nril jör'irrial ionen minskal lrecl
irkat antal l'u sr'estrltat.
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Vissir egenskaper', t.ex. mjölkens letthalt

", IrI,r,,t, rrrIr,'It lr,^, rr.l,rl,la L',r.,ir 1,,'.i irt
kor-r-eler-ede. Hos slin ir clen dagliga tilh':ix-
ten li-anr till slakt och lt'ggslriickets tjocklek
\ i.l slakl negali\ 1 korlelerade. Sådana kor-re-
lirtionc'r' kirrr bcro pri alr, nriljölnktolc'r' eller
biidacler-a. Det ;ir likligt att leta ilacl miirr
kor-r-elaliorrelna rir genetiskt belingade. TIar
nr.r' t\.r r'!' 11.1.11'r'r .\ ,,, lr lJ.,,rrr.it \, ttc
tiskt ktir-r-elelacle in nebår un iil liir-'\ att rnan
1ör'ändral ocksii B. I r ilkel riktning och hrLr
lrvclict B iirr:inch-as licl selektion firr A bcror

1'.r .rnrl' I -rr ',clr rrlrrrirrq-rr .r\ {lrl' gelleri*
kr kolrclationcn.

En al plolessol LLrsh 
-s meclarbetar-e, L.\.

I Tirzel. u tirr'bctirdc 19.13 gerercllir metocier
rricci vilka nrarr lian skatta clcrr gcrrctiska kor
l clationell mellan 1r'å egenskuper- pli g-r-rrnd-

r'al a! samr'ru-ialioDerl för egelrskirpernir h()s
besiåktade inclilicler'." Prircipen air densam-
lnr! soln vid bcr-likning al h clitabili tc tcl.
l.t:illrt li,r .'rr llr.rlrr."lcrrdcl :rr r':rriarrsen

som år adclitilt genctiskt betingad beråknas
rrrotsval_ande ko\'er_ians. (h_unclas aDahscrr
pii gr-uppel irv hallslskon ber'åknas iilltszi
kovariansen urelian ltah.s\skonlitLpper lilkeo
trtgi)r- 1/,1 al clcn ir..enetiska (hur,uclsakligcn
aclclitir ii) lor llillscl. I)elr genetisLa liuiillr-
scn skrttas pa vanligt s2itt. Dcll gcrrctiska
kor-r-elationen (r- ,,,) blir clå

I\ ! 
' 
\ .i l i . l L i \ . . .

tTrr tTt

clär-o,.,, och o,\r\ ulgiir de geneliska stzrn-

clirlclan'ikclscr-ru fiir- cgcrrskapcllr X och \1

Hazcl rrtar-bc'tacle dessrrtorn gr-rrrrtlcrr lirr-
Lotr.llLri,,tr.rr .-lrl r i, r r r. . r r le r , lii t n ,rlrge-
lrorn urvul pzi ctt rir-ckorrornisk sllptLnLt op
tilllalt s:itt iinskar lirriinth-a tr':i cllcr'flcra
eg..ensklpel santicligt. Nrletoclen kan tillåmPas
siilzil firr cgcnskaper sorrr iir gcuctiskt korle
ler':rclc'solr så(lrna som är oLolreleratle.

Lush publiccraclc l9l'i7 cr bok, lrDral
l3rccrling l'lnns. som tar ullp dc rcsultrt sonl
han och hnns meciarbetar-e kommit fi-arn til1.

Den treclje tLpplagirn tr'\ clt l!),15 ger m\,cket
allsiclig irrf<rrrnation orrr irilskringsresLrllaterl
och hrrr clc kan tillrinrpas. Hil disk[1era.

.r 

-- 
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m_iolkcns fatthalt
Idå kor-. år'positivt
len daaliga tillr'äx-
gspackets ljocklek
rde. Saclana korre-
niljöfaktorer eller
ltt r et:r i vacl rrrån
lkt beringaclc. Har
:h B iolr är gene-
r.\:i tör A att ntan
t riktnins och hur
eirlon fiir-A beror
en :l clert gcrtctis-

netlar betare, L.N.
encrella me toder
Ien qeretiska kor-
L.k-rper pzi grund-
:gel:kaper-na hos
ripen är-densarn
s her-irabilitcten.
t dcl lr var-ianserr
rdn,Jacl beräknas
irrnrils arralysen
I bcräknas alltså
r{'ngnlPper\ilken
a hu\ udsakligen
I Ecnetiska vlrlian-
L Den gcnetiska
rli

t gcnetiska stan-
,t:oelna X och Y
rm grnnden firr-
ader clär' rrran ge-

nL.i :r nprrnkt op-
r.i n ii eiief flcra
den lan tiliämpas
r fcnerjskt korre-
rlorr elcrade.
'en bok. Ärlnal
) de resultat soDr
h,-'nlrnit fiam till.
l !,1.; !ter nryckct

sknirrgsr esultaten
. H.li (liskuteral

:rrgirende metoder fiir avelsvärder-ing och
-rn1ör t.ex. bediimning baseracl på hårstam-
:!ing, djurcLs egen produktion och/elJer dess
.r komma. Dessa bedörDningzrr komrner na-
:Lrrligtr,is i en liss tidssekvens, där r.ärdcring
i.rserlcl på härstarnning kan göras 1örst.

-Lrsh gjolde "rent hus" r'nc'd Galtons "1ag onr
.naLr'" sorn fortfärande hade många anhiiug
.,re. Enlist denna bestäms en individs anlag
::11 50% av de båda föräldrarna, till 25% a\,
-e ftra far och morlöräldrarna och till
. ).5% at, nåsta ge lcration osr'. Om man
-.rcle inlbrmation om en indivicls lörfäder i
::ranga lccl skulle man alltså med myckct stor
'-rker-het kårrna till diul ets anlag. Lush på-
:ekar att om man har exirkt liunskap om dc
-.rcla förlildr-arnas anlagstyp vinler rnan

:1, r på .rtt eå rillb:rla rillnå.raeen.-rati,,r.
Dtt är fiirst då informationen on den ena
.ller-båda föräldrarna saknas eller iir ofull-
. ;rnrlis, sorD det kan löna sig aft bedöma err
:jurs avclsvärde på gmndr,al av en farfar el-
-r morla r

Lushjåmför i sin bok vidare eflektivitctcn
.i olika sclektiorrsrnetoder och visaL att me-
: rcien med selektionsindex är ör,erliissen
:rdra metoder Den "skola" som Lush bvgg
::c trpp vid [,antblukshögskolan i Arnes fick
:it banbrytanclc inf lttande på utvecklinlierr
'-r den tillämpacle populationsgenetiken
,ch ar'.-lsläran. Han attraherade ticligt duk-

::qa doktorander som sedermerl ble\: pro-
:cisorer och ut\"ecklade årnnct vidare. Bland
. rns lidiga doktor-ancler kan Dämnas pr olcs
. rrer-r'ra A.B. (ihapman, Gorclon Dickerson,

-.\. Hazel, C. Henderson och \{alter Har--

\,e)', \'ilka alla omkring sig bvggt upp betydel-
sefUlla fur slarlrs.

\r l9i2 ordnade Lu.lr'. lår jurqar ell !;l
besökt slmposium rill hans åra. I ett antal
förcdrag analyselirdc några av har-rs fram-
stående elever Lush's insatsel som lårare,
forskirre och handledar-e. Symposjets publi
kationer' (Americau Societr,/ of Animal Sci-
cnce och American Dair-r' Association, 1972)
ger en fvllig bilcl av sår'äl den veterskapliga
utvecklingen soln atmosfären kr^ing .f.L.
Lush under hans mer-än 40 år som lärare
och forskare. Han kom också atr starkt p:i
verka ut\recklingen i Sverige oclt de andl:a
skandinar,iska lånderna. h'arJohansson och
Luslt [rade som doktorander i Madison \Vis-
cor-rsin haft sarnna hrurtclhandledare, och
Johansson och en a\, l,ush's tidigaste dok-
tora[der, A.B. Chapmau, delade kontor- i
Nladison :iren 1932-33. lvar-Johansson cta-
bleracle dår1ör- tidigr en konrakr rned Lush,
som viclmakthiills och fördjupades sedan
han återr'änt till Uppsala.

Urrcler en sabbatstermin 1934 studerade
Lrish dansk svinavel. oclr han bcsökte då
Institutet för hrNd-jtu sföräclline på Wiad och
Larrtbrrrkshögskolan. Lush's ltok Ani.nul
Btecdirtg Planskom ticligt att ineå i kurslittc-
ratrr|cn för de agronornstuderancle på hus-
cljurslinjen lid Lantbrukshögskolan i tJpp-
sala. Lush rnottog fleIa iredersdoktorat. Dct
iiirsta som firräracles houom kom fiån Lirnt
bmksltiisskolan 1957. Hans andlige lärjunue,
professor IvarJohanssoltr verkade son hög-
skolans prolrotor-vid den bögtidliua akten.

tr
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F,lrr,lnum [V

.Iuy L. Lush (1896-1983),
den moderna avelslärans skapare

Anrcrik:ruen.fav L. l.ush biirjadc sina akack:-
rliska studier' 1914 r,id lantbrukshögskolan i
Kansas (Kansas Stirte College ). Hans blrrcl-
ärnne r,al husdjurslär'a. Sorn iiirare i geuetik
och husdjur-savcl hadc han en entusiastisk
Iörctr'ädar-e fiir den n1'a gcnctikcn, sorn lät
drrr rrrrge rtrrclerrtrrr lör,ljrrp.-r'ig r rl!':nl-rr
av pionjiir-erna \Icnclcl, Batcson, \'lolgzrn
och \\'ilhelrnJohanssen. l-tLsh tog sin llache-
lor of Scienci:-eramcn redan 1916ocb lbrt
satte omedelbar t mot NIasLel ofScience. Ilau
tick rnirjlighet att arben ncd data fi-irn ctt
korsning-scxpcri rnen t ncllal tamsvirr och
r,ildsvin, där nedärvuingen av färg, kullstor'-
lek och tillr,äxthastighet undersöktes. Iill-
växten analysendcs son cn cecnskap mcd
kontinuerlig lariirtion. Efter ar4agd NISc i
Kansas fbrtsatte han sina cloktorarclrtudicr
vid \Visconsin-universitetet i Madisc-rn under
dcn på sin tid kändc profcssorn LJ. Ciolc.

Som doktolanduppgift fick Lusl.r den
omojliga rLppgiften, att tred dåtidels teknik
.cp1c1r lrtnliqr o, h honlig" :pcr micr qc
norrr centrifugering. I-Ial gjorde ett stort
antal expcrimcnt, som analyserades mcd
eleEiant sLatistisk tekniL. flppgiften kunde
h;rn dock inte liisa. NIen ett negativt resultat
är också ett resultat. och han erhöll sil PhD
1922.

Efter en period som lblskare r,id Texas A
& N'I CoJlcgc, tillftåddc han 1930 en profes-
sur i husdjursavel vid lantbrukshögskolan i
Ames, Iorva (Iowa State College). Amcs lig
ger mitt i ett område ned intensivtjordbruk.
lntresset för' husdjursavcl var stort, bådc vid
högskolan och ute i samhället. Lush hade ti-
digt visat intresse 1ör och liirrnåga att ana11.

sera kvantitati\'\,ariation. Under 1931 hade
han rnöjlighct att föUa Se al \{rights löre-
låsningal i populationsgenetik lid Unirersi-
ty of Chicago, något som skulle innebåra en
r'ändpulrkt i Lush's vetenskapliga karriär
flnder en period av intensiv forskning och
publiceringsverksamhet un'ecklade han, un-
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de. cilk21 l5 år-, en tillärnpbar selektions- och
ar,elslära grrndad på den populationsgene-
tik och cle statistiska metoder, som utvecklats
av \{r'ight och R.A. Fisher'. Lush definielade
det i kvantitativ gcnctik och busdjursavel
centrålä begreppet ltoitabilitel (arvbarhet på
svensk-norska) och utaabetacte metoder firr
hur heritabiliteten kuncle beräknas. Han ut-
vecklacle principerna för erT avelsvårdering
baserad på anor, indiviclen sjålv och avkom-
mebedirmniug, samt defi nierade selektions-
rnerodel o, lrjämlörde derr. eflelrirircr un.
der slilde lilrrt.illrinqir. tn zr han. rnjnga
skickliga doktorander^, L.N. Hazel (sederme-
ra proiessorskollcga till l,ush iAmes), deli
nierade i sin avhandling begreppet genetisk
korrclation mellan egenskaper samt utarbc-
tade metoder Iör koDstruktion av selektions-
index, där eventuell genetisk kolrelarion
krrndr'bc.rkter mcllrn cqrn.kaper .,'m in-
gick i indexet.l

På 1930-talet iörelåg ett uppdåmt behov
av kunskapsuppbyggnad i avelslära och ti)l-
liirrpbar populationsgenetik- Många studen-



ter bödade därför söka sig till l,ush. Hans
arbe*grupp i Ames kom att urveckla sig rill
en betvdande Ibrskarskola. Lush kom under
sin livstid att haDdleda inre mindre än 124
doktoreq och 26 studenter som avslutade
med en magistergrad. Han var en skicklig
ocll uppburrn lärare som. rrol5 rin \tora
arbetsbörda, fram till pensioneringeu for-t-
satte att leda wå årliga doktorandkurser
Många av hans doktorer kom sedan att
inneha ledande positioner inorn husdjurs-
genrtiLen rid rrniveriirer u( h a\'elsörgrnisa-
tionet främst i USA men också i rnånga
andra lånder-. Lush kännetecknades av fast-
het, r'änlighet och hjälpsamhet. Författaren
hade 1953 möjlighet atr vistas ? månader i
hans arbetsgrupp och fick då del av den
r'ärme och arbetsglädje som rådde där., hos
lärare sår'äl som bland doktorander av olika
nationalitet och skilda intr-esseinriktningar.
Lush hade nåra kontakt med de nordiska
länderna och besökte dem flera gångcr Det
första besöket skedde 1934, då han under
en sabbatsperiod studerade de danska svin-
prövningsstationerna. Lusb kånde Ivar.fo-

hanssoD vål sedan dennes tid Yid Wisconsin-
uni|ersir.ret som doLrorand oclt ajsi5tant
professor 1930-33. De två hade faktiskt sam-
ma doktorandhandledare, åven om de stu-
derade vid \{isconsin-universitetet under
skilda perioder

Helt naturligr kom Lush att få många ur-
märkelser Fram till 1972 hade han tilldelars
åtta hedersdoktorat. Sannolikt föllde nåera
därefter. Sirt första hedersdoktorai lick han
1957 liån Lantbrukshögskolan i Uppsala.
Han var också ledamot aI Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien. År 1969 titld;lades
Lush av USAs president den prestigetyllda
National Medal of Science.

Det är ingen överdrift att påsrå, atr Lush
år skaparen av den moderna avelsläran. (]e-
non hans forskning och unden'isnine kom
lrusdjur:arel dtr ö\t'rqa. lrån al h.r rdrit cn
skön konst och hobby för herremån och
storgodsägare, till en verksamhet som med
vetenskapliga meroder framgångsrikt kunde
bedrira. av satnrerlande djuråeare. r.er. i
seminlöreningar eller i storbolag som vid(1896_198j),
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