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Institute t ör husdj ursörådling

I-EDNINGOCH
ORGANISATION
I ett tidigare avsnitt har om-
talats, att Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelse genom beslut
den I 4 oktober 1927 inrättade
Institutet för husdj ursförädling.
\Iedel på 514 000 kr anslogs för
engångskostnader, och institu-
ret tilldelades dessutom ett årligt
anslae på 130.000 kr under en
rioårsperiod. En interimsstyrelse
bestående av herrar K.A. Srallen-
irerg (ord{.), E. Insulander, G.
>ederholm, N. Hansson och H.
\ilsson-Ehle utsågs med uppgift
rtt finna en lämplig institutsföre-
.tardare, så attrerksamheten Lr rn

de komma iBånB. lnl( rimr\r\r'-l
sen anmodade växtgenetikern,
dararande professorn vid AIn-
arps lantbruksinstitut Nils Heri-
bert Nilsson att åtaga sig före-
.tändarskapet. Han avböjde
emellertid efter några månader
erbjudandet, och budet gick då
dll den dåvarande docenten vid
Stockholns Högskola Gert Bon-
nier Han tilltrådde sin !änst den
1 mars 1928, från vilket datum
institutets verksamhet alltså kan
anses ha börlat.
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Stiftelsens styrelse ansåg det
\ikrigt att det nya institutets verk-
.amhet skulle förankras väl inolr
den 'ren.la stats[örvalrningen och i

Figur 4:1. Iiungabrevet arr den 21 maj J928 som stad.fästerin-
rättandet a't Institutet ftn husd.jursfr;råd.ling.
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.Jolclbr-rrks-Sr,cr igc. F.fier- hemstiillart fi ril Stil:
telser fastställde lirrrrgl. \Illj:t i kLrnglig skli
lclsc l clen 2,1rrruj 1928 staclgartta fiir Insti
tuftrt för h usdinrsli)rridline (hs. '1: I ) . lrrsLitr t-

Lets ånciarn:il slall llra "atl Qenottt vctctl
skapligir och pr-aktiskir fil-skningat soLr sr:itt

digt iöri;ittril cle inhetttska cljulens egcrtskrt-

pcl trl ekononrisk srtpttukt'. l)e1 beslrinrtlcs
:rtt Krrrr'11. \1.'i.r .krrl , r.r.- t\'r .rr i r-rirrrr
st\'r-elsens lcdrr[ri)1e., dcll cr)a tj]llika or-clftl.

r-arrcic. Anknltrriugen lill lantbruksliirsk-
ningen gjor cles genom att Iiungl. Lirutbluls-
akuclerrien och Stvr elsen lirt- Clcltt irlanstal
tcn tör lii r-sir ksvrisc n cle t pii iolclbntks-
områclet fick rrlse val (lcra crr ledatnot. För'
anklingen i lantbrLrket gat-attter lcles, lirr-trt
orn lr I-antbltrksirkaclemicn, gcrrorn att clc

pii clcrla 1id nlckct liktiga hrrshiilhtirrgssåll
skapcu ulslig en lcdltmol genonr fötvalt-
ri nitsrrrsk()ttct för' hrrshrilllirt gssiil Jskapctis
orrrbtLcl. Inr-:ittarrclct ll i nstitr.r tct fiirlnkre
,le..'lltr.r 1,.' e r li,ri rli'rrrlrlr .ir i ri q, l: rp-

cll och dcu statli3..a blriiklatirt, nåQot sottt
visacle sig kkrkt de'n clirg clii dct bler akrrrellt
au ö\'erliilr instillllet tiil stalelt. IItstitLltel
hircle cliilliir- r'cclirl f t-an biir-jirn hah statli g
Lar-nktlir- iiven otn dct ltcll linansiet-ades lt
\\'al1e n be rg-sstifte'lsen.

hr:tjlrrtet lick en ktrlnig och ctrgagc'r'arl
str'r-clsc. Sortt o|dfilt-attclc L.o.tn. I1)38 rctk:r-
cle clen tidigarc ornrrärl nclc l:tttclshirlclingctt
Cl. Scclelhohr. I clcrr iiirsta sn rclserr ingick
ot:ksi lrclliu E. Insrtlauclel och H. Nils:ott-
l.hle. soni bucla cleltagit i cLe Lrlt e.llliligiir'
sorrr leclcle lill institutets gntuclatlcle. (ien-

t lalanstaltel represcntcfitdes al ptofessor
Nils Ilansson (sc sid. 27) och htLshalltritrgs
..ill.l.r1,, rr,rr'1,,r1.,iq,rrr | 1 r,., r. \r l')i I

ersattes Nils Halssoir i stllclserr a\'(k'lr llvtrt-
rränrrrcle prtilessotrt j arels- oclt raslära vicl

LantbnrlishirgsLolln- llar.]ohansson. lnsu
luncler-s srYt-clscplirl\ ö\'ert()ljs Mlj() :t1' st;tts

konsulcuten i boskapsskötsel Hclge Rtcle.
Dr:ri scrrare spelacle li-iirr borjirn al l!)ll0 tnlet
och en bit irr pii 1!)51lta1ct cn rrYckct :rktiv
roll iiir rrtlccklirrgJcn al slcrtsk rrölkteattrt-s
alel. För_ändlinqar'1lrt i sllrclsclls silnllrarl
s:ittriing fiaugir ul tabcll 'l: L tlpptattning'
llrr.r .', lr r,irrl,rrr,l-t irl, .ttl rlrri rt,rt ',,rrr
liilbclcll institllTets tillkomst \'ar \äl rePre-
scnt,:rL:rcLc gertortt ilt r-a al str relselcclirrttöLer-
na- Sn ftrlscu kolr iilen i ö\ figt att priiglas a\'

crr hirg glacl al kontirrtrjtet.
l,l-rr rrtr, 'l rrrrr: *,rr, l, ,1,1. till 'tt.titr.t, t.

irrllittiLlcle hacle lirr-cslltgils att itrstitr.ttel skrtl-

le liirlliggls cenlr-:1lt ilarrclc't. och att clet 1ör'
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sin met a praktiska rerksanthet skullc tr-äilzr
artal rncd privala djuraiilare fil-försilk och
c\perimet'lt i del.!s besairtningiu.. Stf.t.elsen
anhö11 hos statsmaktcl-na om upplåtelse itv
egeuclonrcn Rer-gsi.ilrnr.a Nr 1på Non.l
f)jureården Lrtanfiir- Stockholm. Anhållan
bilijlls ocb cn nv instiruri()rlsirvggnad upp
lirldcs clilståcles och kuncle trs ibruk pri
nrår-et l9ll0. Blggnadeu innrride pcrsolzr-
lcrs ljiirrstefllm och laboratoriet-stmt i kål-
lar-eu utlvrnnterr 1ör^ laborator.iecljrLr. Det
tanns också srallirr sorn rnöjliggior-cle in_
lllsaudet al etl urindr.c antirl s1örr-e hLrstljur.
\ll tcl'te.sont instilutcts I erksarnhet org:rnise_

r rclc.s och arberer koll] i14iing, r'isacle det sie
plaktiskt tagel ornöjligt att eenonrfijr.a insti_
tutets sr fic "art fiirbrirrr.a clc. inhemska cljtr_
leus egerrskapcr Lrr ekorromisk srupunkt,,
,)rn inte institutel kultdc dispoltefa en egen
tlrsi;ksgrl-d uicd sriir-r.e husdjur-. \\hllenbcr-qs-
rtifielscn stiillcle clär.för I tter-ligar.e rlcclel till
iör'fogaDde. !å alr irlstituret 192!l kuDcle in_
lirpa \\'iads cseudorli i Cr.ödinse socken,
,". q, rr rrrrq-lår lrlLr,. tr.'rr fr . r r r I ," l.ir r rr ;i_.
.,rrii,tj. Inrr \ ,IItL.rtF rillkup korrr ,q|rr-
domeu atl orntatta I63 ha iiker., 40 ha rrrar.k
,rch 281 ha skos och iirric betesuar-k. på
clenclonten uppfirr-des cn niodeln itch iincla
lr. ålscnlig irrstitutionsblggnacl rDed !zinsrc
rllm. laborlllor-ier och rrtr-r'mrnen firr- r.irkt_
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nraisteri och labor'r1tor-iecljru.. Bvuenaclen (fi e.
4:?) stocl klar- för- inflvttnirrg i rroleurber
1937. Ornfirmaude fdrbärtriug-ar och tillbles,
trr' lr t .r'. r kor ,rrrrihrrtlrr,rd,.r ,,, I r , Ij r r r . r a I l. ir
utfbl-cles. Härom nlct-a seliare.

()enom upprtrstnitrgcn och nr.blggnatio,
rr.r' p" \\ ill lrl, r irr.rirrrrir,tr.lrgglr,l,.rr .i,l
Belgsharrra ör,elflöcli--. Dcn kuncle cnrellcr.
tid rill cft lijrdehkrigr pris säljas till staren 1'ör
cless ViixLskvddsansL t. Influlnir meclcl au-
lrincles till bvgunation på \Aliad. För lörsiik
trecl stirrrc hrrsdjur hade institlltet redan
l9?8 och l !)29 tfiifar altal ne d t\.zi stön-e
egendom?!r', Klagstorp i Våster-götland och
J3ollet-u1t i Skåne. Gcnour tillkontstclt al
\'\Iiad blcl dessa för-söLsgrir-drr iir er-11öcligzr.
Iilirgstor-ps-försökcn rrpphörcle 193ij och
sitmarbetet mecl Bollerup 1938.

\llir- clerr Iör sta tio.irsper-ioclerr nåLrn:rclc
sis sitt slut. beviljade \{allcnber.g.sstifte)serr
ett iirlict anslag av s:rntrna sLor-lek till institrr-
let för \1rer-ligilre tio ir. N,lan gjor-cle clock
klalt, att Stifielsen fiinäntacle sill att statcn
clår'efiel skulle 1a il er.. I'ir-bereclelser-nir {ilr.
öi er-taganclct gick entcllerrid 1ångsamt. Stii.
telse'n be|iljircie då - nrerr ickc utan lnot _
ncdel fiir vcrksrrmhetcrl r.o.rn. lg,l!).! \\:al-
lenbcrpsstiiielsen hacle då genom errslings-
:rr'.1:rq , ', h a rlie.r L,i,lraq .rt r.l,rgir ur r r I rnil-
.jorrer kr iör ins Litutets \ erkslmhe t. L'1recl:rn-

IItttit,i
Itduttinlnt pri \I'ial tolt ih h l9)7 a.h kut at! ir)\ntra in.\titut|t, t)tii!.!giga h)llittprt).
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Tabe 4:1. Såmmansättninge. av styrelsen för
Institutet f ör husdjursförädliDg

svin och en för !åclcrfä samt en allmån av-
delning för laboratorieverksamhet och an-
nan scr-\.ice. I mitten på 1930-talet inråttades
en avdehring för fåravel och ullundcrsiik-
ninsar. Bonnier påtog sig förutom chel'-
skapet för institutet också ansvaret för nöt-
ocl.t f äderlåavdeluingarna. Till föreståndarc
tiir slinavdelningen utsägs fil.dr-Carl Hall-
qvist (1888 1956), som var docent i ärftlig-
betslära vid Lunds universitet och hade dis
puterat på ett botanisk genetiskt arbete.
Sorn cltcfoch laborator för labo1atorieverk
samheten utsågs fil.dr Kårc Bäckstriin
(1895-1964). Han var zoolog och lrade dis-
putcrat på en avhandling orn hajarnas l.rjär
nor För' försöksvcrksarrrhcten på Klaustorp
och Bollerup utsågs agronomer med er-
far-enhct av huscljur. Från lg29 anstålldes
dessutom en assistent med agronomutbild
ning och en inspektor för Wiads egendom.
Aven onr ledningcn saknade erfarenhet ar,
jordhr rrk u, h husdiur.skötsel. tog rrrarr .ig
mcd liiskt mod an uppgilten att genom avel
liirbåttra lantblukcts [rLrsdjur. De sjålva och
styrelsen trodde på uenetikens möjligheter;
och ledslärnan var den fiamgångsrika svens-
ka våxtföriidlinscrrr, som i stt'relsen repre-
senterades ar, Nilsson-Ehle.

I fiåsa om höns och slin blel uppgilten,
att, mecl vij-rtfcirädlingen som fiirebild, fiam-
bringa avelsdjur som kutrde förbåttra dct
svcrrska rljurmaterialet ocir som nred vinst
skulle kunna säljirs till frarnståendc djuräea-
r-e. Huvudmetodcn skulle vara inavel kombi
nerad rned stränst urval.1 Når-clet gållde
nötkreatul-stod det från början klart, art
inavei ej kunde vara den enda framkonrst-
r'ågen. Andra fcrrmer fiir avelsarbete måste
prövas. Fråsor om utfodring och fodrcts
utnyttjande behövde också belysas. Styrelse-
ledarrrotcn Nils Hansson, som vid denna tid
var Sveriges liåmste specialist på nötkrcatur-
ens utfodring, spelade sannolikt en roll för
att utfildr-ingsintensiteten och dess sanrspel
mecl djurmaterialet redan från början fick
en frarnträdande plats inom nötkreaturs-
avdelningen och fa)rsiiken på Klaustorp och
Bollerup.

Ordfi,randc ([i!cdd al Kungl. Nfåj:r)
Landshörding C. Sed€ftolm l928 38
I/-'Ixcn G. Rcuszner 1938-40
Professol C. \'or Hof!tcn 19.10 .19

l.cdarnot utsedd a\' Kungl. N{aj:r

GcDerakli, eknir E. Insulancler 1928-39
Statslonsalerlr H. R\dc l9:19 411

Ut!cdd av l.aDtbruksakademierl
lj,ofcsro, H. Nilssor Ihle l!28-47
Pr()iisso, A. \linrtzing l!.17-,+!

l-'isedd .rr Cenll alansraltcn
(ifi n I93.1 a\ LaDrbnrkshiiqski,lan )

h otcssor N. Ilansson l9'28-31
Professor I.Johurssor 193-1 .1{l

Lltsedd a\' löNaltnirgsutskor l c r fi;
Itrsh:illninessällskapens ombud
Godsågåre Ii. Thesen 1929 3l
Kaptcn G. Rcuszner. 1931-38
Gods:ig.lrc 1.. B(nrdclson 1938 .19
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Det vetenskapliga arbetet
llcdarr under liir-beredelsema till inrittan-
det av Institutet för' husdj ursfiirädling stod
det klart, alt genetikcn och dess tillämpning-
ar skLrllc stå i ccrrtr-um. Växtför.ådlingen ut
gjorde modellen. Man sökte därför urcclar
betare med sedisen genetisk utbildning och
erfareDhet. Som redan nämnts utsågs (lert
Bonnier till instirutscheL Han Var docent i
zoologi vid Stockholms Högskola, där-han
undervisade i genctik. Han hacle dessutom
en gedige n utbildnins i matematik och sta
tistik samt hade studerat Drosophila-genetik
i dcn bcrorncla en.rppen kring prolessor T.
Nlorgan vid Columbia-universite te t i Ncl
York. Bonnier utnåmndes till professor: i
genetik \'id Stockholms Högskola, rDen ge
nom avtal nred högskolan kuudc han kom-
binera professorsbefattningen med chefis-
skapct på Institutet I'ilr husdjurslör ådling.

Institutet organiserades ursprungligen på
f1'ra avclelningar, en 1ölnötkreatur, cr.r för
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Faktaruta V

Gert Bonnier (1890-1961), pionjär inom
avelsforskningen, chef för Institutet för
husdjursförädling

Gelt BonLrier hade ingen tidig, djrekt an-
knvtning till jordbruk eller husdjursskötscl.
Hzn föddes i Stockholm den 1!r november
1890 och r'äxte upp i ett förmöget helrr som
son till boklörlåggare Albert Bonnicr Hans
akadcmiska bana inleddes meci en licentiat-
rranren r matt matil l9lG. rueftet haLr iir-r-
3..ick till att studera zoologi. Han disputeracle
i ämnet och fick en docentur vid Stock-
holms högskola 192,1. Under åren 1928-49
verkade han som föreståndare för det av

honom organiserade Institutet för husdjurs-
för'åclling. Som docent undeNisade Ronnier
i gcnetik vid SLockholms högskola och blev
professor där i ärnnet från 1936. Under
chel,skapet på \fiaci uppehö11 han båda be-
fattningarra. Då Institutet införlivades med
Kungl. Lantbrukshögskolan 1950, fortsatte
l-ran på heltid som professor vid Stockholms
hogskola Lill pensioneringen. På höeskolzrn
rar har bl.a. dekantis för dess naturt'etett
skapliga fakultet. Han blev hederscloktor på
Lantbrukshirgskolan 1958 och var ledamot
av flera lärda samfund, bl.a. Kungl. Lant-
br-uksakademien.

Gert Bonnicr birrjade och slutade som
loi\l,rrc ino'r den Srrrndlåqq.rndr sencti
len. lrrte err. undcr .in rnest irtcrr.irz p--
riod som avelsfcrrskare på Wiad släppte han
kontakten med sitt speciella intresse, cyto-
logiska och populationsgenctiska studier
rned bananflugan (Drosophila melanogas-
ter) som försöksobjekt. Drosophila-senetik
hac{e Bonnier introducerats i av dcn ber'öm-
de genctiket-n 'Il Nlorgan, vid Colurnbia-
universitetct i USA. där han vistacles som
gästforskare under 1924.

Bonnier började visa intresse för irusdjurs-
ar,el i nitterr på 1920-talet. Han publiccrade
i927 boken "Arfilighetsforskning och hus-
dj urslörädling",I där han bi.a. diskutera<le

Figur kl. Pro.t'e*,;or GerI Bonnier, skuftn ur oth

fiite sl åndare för I ns titut et lör hu r rljurs ft rtid I in g,

Wiad. Målning aL) T.'l'åg\lri;m, loto Bigitta

rnöjligheterna att genom inavel renodla
populationer med goda ploduktionsanlag
och genom korsning få fram djur med god
produktionsförmåga. Dcn liarngångsrika
våxtför'ådlingen tiamstår'som hans t'örebild.
Som en vision nämner Botrnier nli)jliglieten
atr genom vad han kallar indikatoranalys
anvånda klart uttryckta egenskaper med en-
kel nedär'vning som indikatorer på kopp-
ledc gcncr "um 

pårerkal Lvenrircrita cqcn
.laprr Det .Lullc dröir rill.r i0 ar innan
risioncn h,'riade bärJ Irult trtcrt den ät trrt
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högsta mode inorn den kvantitativa gene-
tiken, dår metoden går under namnet mar-
kcir-assisterad selektion (MAS).

Efter aft Knut och Alice \{allenbergs Stif-
telse uttryckt intresse att stödja svensk till-
lärnpad forskning på husdjursavelns områ-
de, tillsatte dåvarande jordbruksministern
Paul Hellströn islutet av 1926 en kommiilF
att utreda frågan. Gert Bonniel.blcv sekrete-
rare i kommittdn, som lade iiam ett detalje-
rat försiag om inrättandet av ett Insritut för
husdjursförädling mcd uppgifr "att genom
vctenskapliga och praktiska forskningar söka
ständigr fiirbåtrra de inhemska husdjurcns
eg-enskaper ur ekotromisk synpunkt". Stiftel-
sen beslöt inråtta och finansiera institutet i
minst l0 år. Som chefhade man först tänkt
sig en senior professolrned bakgrund i den
svenska våxtförädlingeu. Men då denne ar-
böjde gick budet till Cerr Bonnict något
som visade sig r.ara ett lyckokast. Bonnier
tilltr-ädde l928 och börjadc snabbt organise-
m irrstitutet. l)etaljer om detta finns i den
örriq.r terr.n. I-lår rka blorr r)imnas,.rl in-
stituter placerades på egendomen lViad i
Eldtomta cirka 5 mil fråD Stockholm och or-
ganiserades på avdelningar för nötkr eatul
svin, höns och får. Insriruret fick många
goda medarbetare, meu det torde inte vara
[ågon överdrift atr påstå art dess verksam-
het i högsta lirad korn att prägias av Gert
Bonnier och hans visioner Han insåg tr,vck-
et klart att för fr-amgårlg i aveln måstc dju-
ren kunna avelsvärderas efter korrekta ge-
nr-ti.kr prirrr iprr. Ar k,,mrneLrdönrning rar
svaret. N{en när det eällde nötkreatur \,är-
mä jliglrc rcr r re sma nrrrl den,,rqJjri\rtion
aveln hade och den långsamrna tbrtplant-
ningel. Hur ö\'erkotima dessa sr'årigheter?
S\'aret blev att pri;va konstgjord sädesövcr-
lörirrg, som r.id derrna tid böiar rillämpas i
sror skala i Sorjetunionen. Institutct tog där-
lär trpp rrrifir icll in.cmin..rr;on pa .irr plr.
gl:am, Dågot soln resulteracle iutariretandet
a! ett till;iDrpbart met()dpaket.II

Det vär andra som irtförde det nödvändi-
ea erperimenter-audet, men det var Bonnier
s()m stod för itl6n och visionerna. Der iir
intressant aft notera, att svensk seminavel
reclan f'rån början var instålid på avelsviir-
dering genom avkomnebedöntning. Den
lärdc Bonnier gav sie friskt irr i dcbatten,
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når seminförenilgar skulle bildas. Han såg,
kanske som den förste, behovet av en cen-
tr aJor ganisarion s.j au \emintörenirsal nä
LillsamrnaDs kunde avkourmebedöma sina
lular. Han föreslog att man till en central-
organisation från de enskilda seminfören-
ingarna skulle leverera omkring l0 procent
a\ seminargiIlrn. 5å nrrcker \illl' man inte
avstå men dock tilhåckligt för arr den nybil,
dade Riksorganisationen Sveriges Seminför-
eningar kunde fungera.Ilr Bonnier ville ock-
så omorganisera avelsvårderingen av !urar
Det är en fröjd för en husdjursgenetiker att
läsa hans \,änliga men i sak förödande kritik
av t.e\. det system som tillåmpades av SRB-
förenir-rgen. Avelsvårdedngen var där i hu-
vudsak cn skönhetsbe dömning sont hade
lite att göra med tjurarnas fönnåga att 1åBr-
na dörtrar med hög mjölkavkastning.to-

Fiir a få bårtre förståelse om utfodrings-
inter-rsitetens inverkan på nötkreaturens till-
växt och mjölkavkastnine börjadc Bonnier
att använda enäggiga tviilingar som försöks-
djur Principen var art den ena tvillingen i
en serie par skrrlle få en viss behandling.
t.ex. utfodring enligt normen, medan den
andra tvillingen i varje par fick en annan ut-
fodring. Man kunde då dire[r avläsa eft'ekren
av behandlingen, eftersom de två grupper-
na \'är genetiskt balanserade. Tvillingineto-
den fick stor efterföljd i \,årlden och har lcrr
till nrårca pr.rkrirLr vikriga re.rrlur.

Aven på de:Lndra avdelningarnas verk-
samhet hade Bonnier-stor inverkan, fråmst i
fråga om försöksuppläggniugen och den
statistiska behandlingen. Han var ju lörut-
oln scnerikcr också marenatiker och statis-
tiker'. År 1940 publiccrade han tillsammans
med växt1örädlaren Olle Tedin på Svalöf
bo}.e:n Bioktgisk xarialiors.rna4.t\', som blev en
omtvckt lärobok men äten något av en sta-
tisLisk kokbok för.dem sorl e-j ville läsa dt:
mera teoretiska delarna. Bor-rnier och Tedin
hadc mängder av exempel tagna fiån tilläm-
pade experiment, bl.a. från \\riad och Svålöi.

När Instirurer för husdjursförädling in-
förlivades med Lantbmkshögskolan hade
många hoppats att Botrnier även for-tsått-
ningsvis skullc kunna få pår,erka uneckling-
en av fbrskningen inom huscljursaveln. Nå-
gon lbrlnell plartlbrm erbjöds icke, uran
Bonnier återgick på heltid till sin pr-ofessur i
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gcDetik på Stockhoims högskola. Dct erbjöd
sannolikt inga sr'årigheter, ctiersom han
hela tjden fortsatt sin forsknir.rg med Dro-
sophila. I Stochholm bildade Bonnier skola
firr de zoologiskt ir.rriktade genctikerna i
Sverige. Under de senaste åren bearbetrde
hau bland annat strålningsgenetiska pro-
blem med banarrflusan som iörsöksobjekt.
\-id,rre srudcr adc IrJn körrshesrämningenr
ft'siologr och generik.

Kort efter Gert Bonniers död publicera-
cles hans bok "Dct oförklarliga", där han
lisär ett djupt filosofiskt ;ntresse för nlän-
niskans andliga villkor, kosmos uppbl'ggnad
och den evenLuella lörekomsten av en alls-
mäktig gud.\1 Utifrån sina gedigna kunska-
per i evolutionsteori och statistik samt in-
t]-essct för frsik och astronomi diskuterar
han nänniskans utveckling och de kralter
som siorl oss till besjälade varelser- l)et na-
turliga urvalet har tenderat att skapa egois,

.\r berer mcd nölkleatur
\ crksamheten blev av naturligzr skäl i birr-jan
nagot tr-evande. I YerksarDhetsberättclselt föl
1929 linns err programicirklar.irrc som berör
.arntliga dju|slag men som koDceDtrcrats på
r)i)tkreatlrr^.' "NIed de cgna cljurcn på \\tiad
bilr institutet leda ctt aYelsar-bete sonr ge-
rronr lrir'ändanclct a\, djär'\,ar-e och diirise-
norn även r-iskablare trretoder fåt karaktåren
.i\ cxpe rilre ntal-be te. " Detsamrnzl bör om
nliijligt gälla djuren i de besättningar rncd
vilka institutet srlmarbetar För det tredje bör
institutet söka uppställa sådana allmännr
\\sterr för- zI'elsir|betet aft dessa kan vara
tör'ebilder för det praktiska a\elsarbetet
bland d.jurägare. Två huvudfiågtir behör'er
beslaras. "Den fi)rsta gållcr a\,elssvstcmet
och clen audra djurbeclömningerr 

-.,\'elsrrstelDct bitr rLtgöras ar, inalel kombirreraci
urcd kolsnirrgar-av olika slas, djurhedörn
ningen bör- val a en avktinrlebeclömning."

För uiitkreaturen blir frågan om avkom-
lrebcdiimning cn mt'cket centr-al ar.bctsnplt-
qili fr'årr alh-a forsta biirjan. N{vcker arbetc
l:iggs Decl på att upprätta korts,vstenr, drir
Lrppgifter ont hiirstam ning, procluktion. be-

tiska varelser. Ondskan är en naturlig följd
av urvalet för individer som främst ser till sin
egen fördel, överler,'nad och reproduktion.
En pessimistisk slutsats som dock blandas
med stänk av optimism. Bonnier diskute|ar.
också den stora frågan om det finns någolr
allsmäktig gud som kan eller kunnat reglera
den gigantiska utvecklingsprocess som på-
går i kosmos. Han rar inte absolut ställning
men är skeptisk. Framstillningen pråglas av
Bonniels djupa verenskapliga kunskap, etr
söhande anslae och en iidmjuk ton. Texten
är interfolierad med fyndiga brortstycken ur
bjbehr och av poesi av några av vår:a stora
cliktare. Boken är fortfarande läsvård 40 år
cfter puhllcerirrgen. Dcn bir golt rirrrcs-
börd om det andliga djupet hos den flitige,
noggranne och vänlige vetenskapsmannen
Gert Bonnier, en av de allra fiåmsta forskar.
na inom svensk husdjursgenetik under
1900-talet..:.

täckningar och kaininsar förs in för att bli
lätt tillgängliga för staristisk bearbetning.
\lan l,öria,l- lor.r idrn eqrra b, rirrrrrrrqln.
.edarr i de .alllll l,el.rrldc be.,i iltgntnit
och un'iclgade senare r-csistreringar-na till att
omfatlir stora tlelar- al de korrtrolleraclc be-
.littttirtrarrra. Pi Boll-rr1',r h l(l,rr:r,,rl il
riktades albctet på att studel-a fodcr-omsiitt
ningen hos enskilda djur eenorrr individuell
utfbd.ing. Det I'isacle sig dock nrvcket sr'årt
att få ett irrepp om lbderbalans och utfod-
.iugsintensiterens ben'delse för tillr,åxt och
produktion genorn kontroll av ulfodring
och procluktion hos enskiicla, obesliiktade
djur. Denna sr,år-irhet lcdde Borurier till dct
rl I.rlegi.la I'eslr rrer ar r rnr.irrda .iq ar,,,ip€*
Lu i I li t ry a r s o nt Jij rs öh.sr1jui. Bo n n i er bro ttades
J.inqe nr-d ltagarr orrr hur bedörrrnirrgerr ar
avelscl jrrr cI 

"- 
s. tt utlsii rtl e rin g skrLllc krrn n a

organiselas så att systcrrzrtisLa skillnader i
miljön ej iiver-l11'glirde eller doldc de genctis-
ka skillnaclernir och ledde ti1l en felakris
bediirnning. Dcssa ör'err'äganden ledde clels
till ett svstcnatiskt bcar-betande av de upp
gilter som via kortrcgistret ackumule.a(lcs
vid institutet, och clels till clct strategiska
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beslutet att prö\a ../rl if t i'll ;, ttDt i)1.ttion (kol.\tL'
lacl säclcsiivcr'1ör'ing) på nötkreatur-. Stuclier'
.rr err,iq'lstrillirtq,rr. a r rili, iell ins-mitrrti,,tr
och alkolrlnebcclirrnningsmetodik kom ltt
I'lr lrrrr rr,llirrier n,' lör l,,t.ltritttt tr in.,rrr nÄt-

kreltur-saltlelningen.

Försök med enässiga tr'illingar
Sorn leclirn antl'tts hade rnarr ilrolrr institrLlet
sr'år'igheter- att gcr()rl traclitionella firr-sirk
nrccl obeslåktade cljrrr skapa sig eu säker
rrI!L,LrI||rir|. unr lllll ,,lik.r lltl,'(lrint.itrl, lFi
leler pår'crladc uiitkrcatlrrens tillvåxt och
n!iilkavkastnin g. Stor-a resurscr haclc' lirgts
ncd på tLtibcllingsliirsijk i clc tr,å sanralbetan-
de bcsrittrringar ra på Bollenrp och Klirgs
lor-p, ntan att sär'skilt vri.clelirllii rtpph'sning
ar krrnnat cr-hållas. El k\'.ln1itet fbcler lrtö\'cr
giillande norrn kanske inte rcsultclzrde i nå-

gorr pr-oduktiolsökring hos ett visst djur,
meclan liir-ett lnrut djLrr sanlnrir övelutlocl-
lirrg liunde restrliera i en avscvrircl ploclttk-
tionsirhDirrg, geDorn att cljuret Iracle gcnctisk
kirJraciLel att slara pii dcrr iikade foclemång.
dcri. Bonnier-r'ille clår-för ha liir söksgltqrpe t-,

clår'djrrr-en i dc n,i gluppelna lar senetiskt

-jämför-bara. Fiirsiik haclc pii olika håll gjolts
att brlausera försöksgnrpper- gcDorrr ltt par-
vis clela cljur-u,lika ålclel och mecl liknauclc
alkaslninlt rlcllarr gluppcr, rnen resttltaten
vaI icke trpprnrrntr-irnclc. LJct \':rr för' ltt Lom-
nu ur-dctta clilemma som Bonnicr llcsla)l i1l1

fiirsijka skaffa cuåggiga kligkah:rr- som lör'
siikscljr,rr.

Nlau risste vld clen hår tidcl att crl dcl av de
likkijnade nzirrrriskotvillingar.na mecl stiir-sta

sannolikhet lar- enägfliga, cftersorn individer-
na inom lissa par rar "lika som bär". Viclare
firlcllig det ett stort iivcrsk()tt r* sådirra pat-i
järrliirclsc rned antalet olikkiinadc par. Onr
iriga c'näggiga pal Iirrekorn skulle utalet lik-
li'rrad, uclr ,,lilkör:rde l,,r l;;r\:inl.r- \,,rr
detsarnrra. Fliur irvcrslollel av lrtrinsliliga lik-
liirrirde pal kunde bcräklas att mirst 309ä av

alla såclarra pal var enäggiga. Hos nötkt eatur
år ijr,erskottct av sådana par ben'dligt rnirrclle.
Borrier beräknade atL ornkling ii,57o ar cle

likkiirracle niitkr-eatrrrspar cr kuncle fön iintas
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vala enäggiga, och att cn föclsel på cir-ka 2 (XX)

kalrning-ar bor-cle resultcla i ett enåg..gigt klig-
tril)ingpar: Probiemet lar- att ski!r de enågg-
iga friil cle tvåäggiga.

I shrtct ar' 1920 talc't hacLe den Sske prolcs
sorn Carl Kronacher- bör-jat sirlttla in iikkiina-
dc nötkrerltLll's t\ illingar ot h slstcrrratiskt stu-
clcra olika lttlc cgensLapet s anr,äudbat-hct
för diagnos al enrigllighe t. Hirn hade samlat
in 2:l likkönade par av vilka 2 ansirgs säkelt
enäggiga. Firr llcr-a var diagoosen osäker.
llt onircber och bans nrechr-bctare alsåg all
miinstret pii mulcu, r.ilket likt ett iinger
altlvck kunde iiverlirr-as på p.ipper och in-
gircnclc sttrdelas, vlr ett brir kl-iterium för'att
ar,sliij a n iräggighet. f)etsam ma gä1ldc hzir'

lir-r'lar-nas 1ägc och utfolrnnittg. Båcl:r dessa

egenskaper är-r':il nn ccklircle hos kah'en, <iclt

llrijnslren föriindr-zrs c'j rrrirnrrrärt rIecL ål-
clcln. Hzurs folskirrgnrpp lbr-tsattc sitt albe
te nrecl diagnoskritcricL rlen koncentret-ade
sig sii mrcket jLrst pii diagrroscn, iltt de e.i

biirjadc iul iincla tvillin gar-na i pr-odtrktiols-
cxperimcnt, irtrtztr-t liirlclskri get arlrr-iit vclk
siurllelen.

\\riacl institutctbörjade insarrla nillingirr
tLnder'11)37. All man r,irglclc ta deta djårla
stcg klrr cvcntuellt ha lrnclerbYg-gts ar', att
rnan r-cdarr 1929 hafl rrii.jlig-het att stuclcr-a

e11 sannolikt eniigg-igt nillilgpiu genom ett
initiatil fr-ån clen rrppmiir-ksrrrirne och itt-
trcsscludc h uscljrLt skousrtleutcn Erik 1,.

Lar-sson i F:Llkcnber^g. Ilan hade liitt rctskap
orn irtt etT par tjiu-t\illirtgal son !ar-olanlig-t
likr. hade 1ötts i hans län. Han liit orrbesiir-

.ja palpcr-ilg iu nrodel-ns äsgsk)ckar, diir en-
duist en gnlkropp kurrcle pår'isirs, vilket st:irk
te Llol på enåggighet. Iralet inLöptes al
\\iad institutet och tillbringadc clr tid dår
innan del sl:rktades." Alltuog, efter t937 tog
insarllingen av Llillingar fart.; Si srlåning-
om Lrtarbetades ett fi rigeibr-m[1är, \'ilkct
cljrrrägarna orrhads filla i on cle ville siilja
ett nr{'irtt likk<jrat tlillingpar. Gcnom srtren
kunde rran idcntifi era uppenhart t\':l:iggi5ia

par och diirigenorn uldrika inkirp zrr, sri

clirnr. !'r'iin april I i)41 , clå friigefbrrn r r lå ret ir r

tr-oclucelades, t.o.ttt. tttgålgett al M44 ut
b.jiids liir-inkirp 736 likkönacle nillingpaq :l
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..r l2.l Liiptes och 2.1, dr.s.4,5% ar,totalan
:t. bcltölls som cråggiga. Eticrsom om

'- r. ,', I rrrrclr liirrrinrrs rar.r rn,iqqi{:r.
. r:llr \.rnn,,lil tr:rtir re.triltir iöret-
'. ilrrr,rl I ndq, ,l lnl J n\d ll\ ra l.r erriiqEliet.

' .r'iktilitet r.al nird\'ändig, cftcrsorn nringa
r.irk startadc r_ecl:ur när kah'arrra lar err
in.rd gamla, och cle liirändringal som fijr-
..r e\ entuelll fijrorsakade fick naturligtvis
..rrrrirnblanclirs rucd tliagloscn.
D.t stod klart liiin biirjan, att fö1-söken

, rl eniiggiga tvillilgrl rn:iste raru lzirrglari

- , ,rnr marr lillc anuripa konpliceracle liå-
- .r lr inqar s,,m rrppli,drring.inlell\lIelrll.

clkan på tillr'äxt, kroppsfolrn och fiarn
:.1 rnjirlkalkastnine. Pr-incipen idenna t\p
:i,t sirk lar ltt clen ena tlillineen (a,, a, ...

r r ar-je pal gavs en r,iss ulfodr-ilg uoder'
:)ti.hringen, t.ex. X % av nofmcll fodel

-i. ed.rrr rlrn.rrrdra rrrllirr;, rr irarj,
.: -\ , -\, ... ,\,,) er-hirli en annan r'älcle-
: :(la.l lltli)dring, t.ex. fbdelenelsi enlist

- .rncle nolrl. De tr,zi gluppcrrra vlr-alltsii

-: :rrtiskt bitlarrscr-ade. Uncler dessa 1ör-ut-
. ningnr-fit:k r,:rr-je d.jur i a-grlppen exalt
. :::rna rrLfodrilrg upp till cll \iss tidptinkt,

rierr ,\ umppens cljrrr- utlbdrats exakt lika
-:r nred en anuan Ittäugd fodcr-cncrgi.

' : 'okspllrnclirrgcrr fi-amgår al tabell ,1:2.

:.!1 iir en tabell med n r-acler-och Lr'å ko-
::rner-. Skilln:rden rrellan kohlnlller tnger
: ckt eflekten av behancllilgen på tilh'rixt

, ..r rilkerr cgclskap rnan nu vill miita. I en
,.ic1ig r ariansanalvs kan lran sedan skatia
::ansen nrellan rader (i detta fall hilUlg'
,: och rnellln kolumnc'r (clc n:ifodcrintcn

. :trllrir) salnt (len lariation som lteror_på

..:5eI.1:2. Principuppläggningavmiljöförsök m€d €någsiga tvillinqar

sarnspcl mellan tr,illingpar tich lirderinten-
siteter- samt Iel. Denna för-söksuppläg..gning
liiljcles ibåcle korta ocir längrariea rniljöför-
sök. Urder tidel fram till 1950 hann rnan ge
nornför'a tr'å liiuga försökselicr. diir mängclen
firtlcrener-gi rarieracles mellan n'ill in cs\,s l rat
saml dessLllor ett antal korlare försök.

tlncler 1936 fiircligstrilldcs cn u)ocler-n
laclugår-d pzi \{'iacl rred plats lirr 95 klalbund-
na djur-, cle flesta mecl anor-clningar för' incliri-
chreil utfbch'irtg. Uppr'ägningen av firdret
skcclcle på sktrllen ovanfiir korna. Clenom en
skjutbar foder^sluss kundc' dct uppviigcla tircl
ret fiis att r-arrla ned i den liir-r,arje djur ar.
gr-iinsacle krlbban på fbderbordet, så atL var-

.je ko fick sin irtdiricluclla rarrsou (fig. ,1:3).

I nritten pri 1930 talct anställdcs en utlbd-
riugscxpcr-t, agrlic. Folke.f arl på \{iad-insti-
turer. En a! hans r,iktigaste uppgifier bler
arbetet merl cle enäggiga tvillingar-na. Jarl
flck efte'r'några iir cu llcfattning som stats-
rlgrouom r,icl Statens husdjursförsök och
cltertr-äclcles 1912 av agrononr ArLru Hals
son, soln fått tr'änirrg i popuhtiorrsgcnetik
pri Lzrltbmkshiigskolans lnstitrrtion 1ör ar.
cls- och r-aslära. I Iansson hacie bl.:1. cleltagit
i ett r'rrr[att.rrrrl, :rlrr tr',]rr'r fuLt,,rr'r .,,rrr lr-
lerkar- r'ariationen i kornas mjölkar,kastning.
Nlera clär'ollr senrrc. Hanssoll vitr solD klippt
och skrircn att ulrdcr Bonrrier-lccla arbetet
rurccl tlillinslör'söken.

Utforlri,n gsin Len s i,LeLerLs interhan på
tilht åxL, hro ppsJorm och mi ölkaukastrLing
I ett fiirsiik (nr lV) med 9 tlillingpar utlocl-
r-ades den ena l\'illinBen ilarje par upp Lill
2l rrr.rrra'ler. ald, t orttLt tlq l3'l uret tt"r

:.ilingpar Miljögrnpper 'lbtalt
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men fiir SRll kah at-, ntedan clclns tlillingsl st-

tlr', tlri, it', rl.rilrl lr,,'lll- r.'\,'lrr\.,lrl rl

\ iixle .lcu s\agt utfoclrade u|tqrpen lzings:ln
mrlrc iin alcll starkt fodr_11dcl. I)ct illtl_cssilllla
!ar'. att skilhraden \'al'icracle kr-aftigt ltrr olika
kloppsmitt. I lr-åga otn hulLrcleLs 1ängd 1ör-e

läg ingen skilhracl rnellau clen stlt kt och cletr

svi18t utfidl-adc gr^tLppetr vid 27 nrånaclers

:lldcr. Annat var det Il)ed briistolllf iln!a-ct och

breclclen iilcr höftkuirlat na, dät skillnaden
urellan glttppcrtrl cikirclc tlled stil{lrlde iil
dcr'. Detsanlra gällcle kroppsliktcl. Bon
nier och Hartsson dro:i slutsiltsell, att del
gicli cn tilh äx lg.aclicl t friin lttnrrclt't och

brLåt, så att tillr iixten avsltrtadcs ticligalc i
huludet. Dctsanrm:r gållde fiil rnankhirjcleu,
medirn bri;sto]nfling och kor-se ts rtt\'t cklillg
a\'!lutacle5 senarc. I dctta hänsccncle iivct'
cns!tämmcr \\Iiacl t-estlltatctr rned lesltltat
som hacle elhållits i Hanrrlottcls iirlskat--
gr-upp i (ianbridgc för-slirr och liir. Rortrtict'

och Hillssoll satte entellerticl också.klop1ls-

måtter i rclatiou till kloppsvikten. Olerens
st:imlllelserr rrell:ur kroppsrniiLtetl vid saur

rnir r,ilit i de n ii grLtPPcrna var rliirnlast totill
Det inncbiir att kfoPPsPloPortiotteltla ltos

cle tr'å n'illilgarna rid samrtra vikt val cle sattr-

nia. L tfodringsintensitelen På\'erkadc alltsii

?8

Figur 1:3, I|iatls lalu
glitrL. tntu ii)t .son t,)vtt
nnortln i n g Jör inrl itt il utII
Ililti))! at, nötkft tu):

l: l) Llf1)ljgttls på skul
Ittt trlt ft'crli lts ptttottt

\kjulban lt trrtrto) jttd i
I ju re n s uii I trlgrii tt sa i c

tirkten i tillviixterr ureu cj Lrolipspt oporticr
lelna vid sarnnr:r utvecklinlasgrad. Irillinu-
ar ru i försiikct rrllbclr-rcles el'tcl filir-sta kirh'
ningcrr c'frer dc crskild:L djrttetrs rikt och
nrji)lka\kastning i r:nlillhet med gällantic
rior-rrr. Sex par ktrrrdc fiiljas truder-tr'å lakta-
tioner och 1!u pul ttttdet tre.

I ctt anrat försök (nr \tl) tim{attande 8

tlillingpal er-hiill cljuleu i cleu stalkt Lrtlirdra
rle errtpl,rrr 12.-,' ln(l( lt rrerLi ;'\Fl ll'l
rnc]r och (lcrlls 1\'illirtgsvstrar' 12,!r17t trnder
n(JIln.'r Å\'en ctier kiilr'Dillg bibehå1ls dcnna

1rr-ocerrttrelJa skillnild rrrcllan de t\'å g1-rrpPcr-

na. l li-iigir om tilh'äxl haclc Ö\'er och trndcr'
uttodring i prinr:ip srtuml eflekt som i ltir
siih l\i T prrblikatiorlel från l!148 Prescntera-
cles crncllet-tid lcstrltat hritr rlcr- dj Lrpgiicnde

stiltislisk arialts. Dc var-iansatr clelal- som kun
de tillskrilas skilLradcr rnellart par t-esp. skill-
naclcl i utiirclritrgsintcrtsitet satnt li l oclr

sirrnspel presenterades liir älclr-arna 0, l8
och 27 rnånaclet. För clenskaper sottr vikt
s2rrnL bri;st och kot-sotnliing s|arade utiircl
Iirr]. rrtetr.it' tcrrl;;t 80-rrrr' at r:rti:rtt,'lrttl
tid..rll:r:rldtrt i lÄr.;il t\.,lir "r''r re'p.
trntleru ti rtlringctr var starlast. Åven i fölsijk
VI ba.le intensitetcn lirrtfalandc vicl 27 rnå-

nirdcls ålcler stalk etfekt pi'r clessa nriitt. Dår
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i"::rt fel oclr
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::.rde rrtfbd-
!'.ilairltiorlcn
r u\ CI r-esp.

1'.cn i fiirsök
1. ricl 27 rnii
s::r;rtt. I)år-

rrol bade utfodringsinte nsil e ten relatilt
:ren inr,elkau på humclets långd och rnank-
i,jdcrr. L)rir-slaracle i stället skillnaden mel-

.,n par-r'icl 27 månacler^för nicllan 50% och
. :r\'r.r.iatiUrlfrr id* n,r törrök::eriettra.

j,rnrriel och meclarbetare tillskler, clcnna
.ir iation i hu\lldsak arvet.

\lzln studer:rde för'utoln paren iIörsök I\r
'r \ I ,,, k.a rillr.i',r, rr lr,,' tenr err.iqqiq,r

.rr. c'liir- alla djur-en utlbdrats iika och enligt
,rnr. \'icl alla trc zildrarna (6, i8 och 27

:.rlldcr) s\,ar-a.le skillnader urcllan par {ör
:r rnvcket hög andel rl den totala vat iatjo
ln iiir-r,ikt och kloppsmått. I de flestir fall
: ,"-r, I',rrr.rr.:rn,lclerr rill ,0 l0 , . \ren i

:.-lta t'rl1 tillskrevs denna förlinansr'är-r hirga
.,r iarrslnclel i huluclsak arvet. Vi återkom
..rI till cletta se]rale.

I'ncler 1:a laktationen producelaclc cle
.rclel Lrpp\'ä\ten svagt ulfodl-tde djuren i
:'r:irk IV sisnifikirnt ruindre mjiilk än tle

,r r: kalr'ningerr stzrr-kt utlbdt ade tvillirrgsvst
.r'rir. Skillrraclcn utjåmnacles urrdcr den 2:a
,-,trttitnen 1ör att helt upphiira under clen
: rclje. Omr^äkrracles m jölkavkastnirrg och

'..h :ixt urrcler laktationerna till totalpr-oduk,
r rnen av kaloricr, fanns övet hrn ud ingen
--illlad mellan de t'å gruppcrna. I Itlid-

.: r qsirrtensiteten hade illltså en liren eflekt.
I.l cilan pars\,ar-iatioucrr uncler första lirktaticr
: en lar ]iten. rncn under de t\.å seuarc lak-
:-'-iiolefna s\jar-ade den för omkring 90% av
',liiivirdationen. Invelkan irv utfirdringsin-
:nsiteten rlnder uppväxten var-också liteD
' r tÄrLer\ irrrr, hall ar tel oirr prL,tlin.

-i ert fiir dessa egenskilper svarzlde skillna-
: r a rrrrllan lal löt 80 9ri', ar\nr:Jliorer.
lit förelåg alltså cn mycket stor likhet mcl-
.-.:r trillinqsl'strar i sanllna par-. I liirstjksserie
'.1 rar alkastningsuppgiftel tillgängliga cn

,. [i,r f ir.ra lrltlriorrcn. Rr.rri(rLen örer-
:riilårrrde nära rred clem iförsök I\1 Bon
:::eI och nrcdarbetare drog slLrtsatscrr, att
..:r et spclar en ar,görande roll ftir praktiskt
:qet alla produktionscgcnskaper oclr ofiast

rrrera b-rrd|l.clullt .-i n rrrlodr irrg.inr, rr

.:ieten, uncler fiirutsättning att fodrct ä-a11-

.:digt sammansatt. De introduccradc begrep-
ret 'tak" för ploduktionskapaciteten och

rnenade att djur-en har individtLella kapaci
tel,srak utö\'cr-\ilka det år omtijligt art forcc
ra dcnr llcnom ör'e ru tfb ch^i ng.

fi,r rrtnm .trrdier,rr rrrf,,rlr irrr.inrerr.ir--
tens inrelkirrr på djurens u1r'eckling och prrr
dLrLti,rlI. rillit l()rr alt l(,r l\;i :r i \l('r'onr-
firttning åven sediln ilrstitut.-t rrppgiitt i
Lanrbruksh ögskolan, utfiir-des et1 antirl kor
tar-e tr illilustutlier- al allnränt intrcsse. Här
skall endasl ett orullärnnas. [-lnder l!),]0 trllct
r':u deL lbltfarancle r,anligt att rnan urjiilkade
rituiinstone höerl. jölkaura tre uiing..er. dvs.
också vicl liriddagstid (omkr kJ. 12.00). .\r--
betskostnaden hade bö!at gå upp och
rnringa liåuacle sig orn clct liinzrde sig:rtt
mjiilka tre gångcl pcr-clvun. På \\iiad Lrtfi)r

'1, r djrli'r -l lir, I ti;r:;;k rrre,l rr.i rrr,iqgiq,r
par (ett av Sllts- och ert av SKB-rrs) clär-clen
ena tvillirruen mjölkades 2 ggr' (kl. 05.00 och
17.00) och den andr-a dessutonr kl. 11.00.
,\'kastningcl t.o.m. den 2E laktatiorrsleck-
an, d\,s. under den per^iod clir en tred-je
mjiilkning kunde lara aktuell, skilde sig
mlcket litet rncllarr tr,å och tr-e ntjölknirrgar
För miinqden 1njölkerrergi uppuick skillnir-
clen endast till 4%. så slutsatsen var ittr (lct
koappast kuncle löna sig att rrrjölka nrer'ån
nå gångerL0 Försöket. är'cn om det var litet,
bictrog till att midda!{sm jölknitrsen srrarr
upphörde utc i besättninqarna. UDdcr- 199(l
talet har månsa lauLbrukarc åtcr börj:rt
urjölka tre eånger. H:ir är dct dock liås.r orn
arll.trringsn råer .1,11 Iig\( LI qanger ii'.er
ar,kastningcn i lanliea besättringar på 1950-
talet. vilket sannolikt motivcr-ar cn extra
nijtilkning.

l'uillingmetrxlen.t an,u iirld,ba rlt et ocJL

e{Ji;htititet
Svårigheterr rrecl vanlisa gruppförsök, där-
nzrn vill utrecla eflekten av en viss behand-
linq bos ett antal djur- och sedan jiirnför rc
sultatel rncd en gr-upp obehaudladc cljur
(en korrtrollurupp) eller med en grupp som
behandlats på ett irnnat sätt, är att man al(ldg
kan bottse från den genetiska skillnaden
mell;rr irrdir itl, r ilr.lrr qtrtpler na. \r erul,
per113 rlni blir lälkällorn.r .re1,1. gorr qr rrp.
pcrna stora biir kostnaderna hiiga. L)ilemrrat
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kvarstår även om man försöker balansera
grupperna med hånsyn till ålder, storlek,
inkalvningsmånad etc. Tvillingmetoden, dår
enäggiga willingpar splittras mellan de rvå
grupperna gör det möjligt att uppnå full
genetisk balans mellan grupperna. En nack_
del med tvillingar i försök år dock att om
man förlorar ett djur genom olycka eller
sjukdom, så är hela paret förlorat. Bonnier
och medarbetare beråknade utifrån medel-
kvadraterna mellan och inom par att tvil-
lingmetoden var åtminstone 20 ggr så effek_
tiv som vanliga gruppförsök för egenskaper
som riilräxr hos kvigor. dvs. eLr enåggigr par
kunde ersätta ert gruppförsök med 20 djur i
vardera gruppen.l' Beräkningsmetoden var
inte helt invåndningsfri. Senare undersök-
ningar har visat att variansen mellan enågg-
iga Mllingpar påverkas av miljölalrorer or h
samspel. Klart dr dock att tvillingmeroden är
mycket men effektiv än vanliga gruppförsök
för ar r belr sa r issa problemsrälln ingar inom
nötkreatursskötseln. Det var därför ingen
tillfållighet att Wiad-försöken väckte stor
uppmärksamhet bland husdjursforskare
världen över Forskarsamhället ställde sig
mera tveksamt till att man kunde skatta ar_
vets betydelse för en kvantitativ egenskap i
en population från försök med enäggiga
&illingar. Som redan framhållits hade ame_
rikanen J.L. Lush introducerat begreppet
heritabilitet (h2) som år ett uttryck för den
årftliga variansens andel av den totala varia_
lionen i en population för en viss egenskap.
Under 1940-talets andra hålft publicerades
flera skattningar av heritabiliteten för kvan-
titativa egenskaper baserade på korrelatio-
ner mellan slåktingar Heritabiliteten lör
mjölkavkastningen brukade ligga omkring
0,25-0,30 och för kroppsmått och mjölkeni
fetthalt omkring 0,4-0,5. Bonnier och med-
arbetare men ade art mellanparrrariansens
andel av totalvariansen i försök med enåug_
iga r villinga r var eL r må rr på arvers inr erkin.
Denna andel låg omkring 0,8-0,9 för både
mjölkavkastning och kroppsmått. I de tvil-
lingstudier som här har berörts diskuterade
aldrig Bonnier och medarbetare orsakerna
till skillnaden mellan deras resultat och de
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heritabilitetsstudier som gjorts enligt de
principer och metoder som utarbetats ar.
Lush. Genom tystnaden verkade det som
om Bonnier och medarbetare menade att
herira bilires'rudjerna kunde ignoreras. Vad
kunde skillnaderna bero på? \ågra cielför-
klaringar var uppenbara, som att ',tvillinghe_
ritabiliteterna" också inrymde icke-additiw
arv, dvs. variation förorsakad av dominans
och episrasieffekter. Men detta kunde knap
past vara hela förklaringen. Diskrepansen
gav så småningom upphov till en livtig de-
batt med företrådarna för Lush-skolån; i
Sverige företrädd främst av professor Ivar
Johansson. Mer härom senare.

Tvillingmetodens fördelar för miljöförsök
gjorde att den snart kom att tillåmpas i
många andra ländet t.ex. Storbritan;ien,
Fra:.rkrike, USA och Nya Zealand. Först att ta
upp metoden var våra antipoder i Nya Zea_
land, dår mycket omfattande h.illingförsök
kom igång på Rualura lörsöksstarion redan
i börlan på 1940-ta1et. Den som kom att bli
ansvarig för försöken, John Hancock, var
född i Finland och finsk agronom. Han var
engelsk medborgare, lämnade Finland före
kriget och besökte på vågen Wiad, där han
blev imponerad av de rvillinglörsök som
påbö1ars. Ilrla Zealand droq han ,eclan
igång rvillinglörsök i 'emråd med srationens
chef, Dr McMeekan, som också besökt Wiad
före kriget. Detta nämns bara som ett exem-
pel på hur id6er inom det öppna forskar-
samhället fortplantas. Wiad \ar ett bra exem_
pel på stor öppenhet, där besökare togs
emot både från Sverige och utlandet.

Artificiell insemination (a.i.)
utvecklas på Wiad
Strävan att uppnå en riktig avelsvärdering
genom avkommebedömning och möjlig_
heterna att få fram tidiga avkommeresultat
låg bakom beslutet att försöka utveckla me-
toden för artificiell insemination på nöt-
kreatur. Bonnier skriver i en årsredogörel-
ser2: "Den konstgjorda sådesöverföringens
teknik har emellertid öppnat nya möjlig-
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hctcr ( uncl crförs tiitt för rvkolirlnebedönr-
rring). Pii gnllld uv utt spcrrrriln kau spl'iclas
, rch är'en belar-as (intill 2 cl,vg-n ), tillåtcr- ruinr
ligen denna teknik att en ellda tjur .tlrntidlqt
r.au arlåndas till praktiskt taget brrr målg.r
ior sonl hclst, bkrtt br-urtstir:zr såclrlil finucs
rillg-iingliga. Institutet inliktar dirli;r sitt
.rlbete hår'r'icllag på all 1räfla ör'erenskorr-
rrclscl rnecl djur'ägirle i \\lilcls glirlnsklp
,nr atr lä iI'er-tzrg:r tjrrrhållningen hos clem.

l)cnua albetsfotrn hiu plillerrts seclan etl
.int:rl iir. men har firr-st under-senul-c clelelr
.l l938 korrrnil rnera firllstiincliat igiing. Det
.ir irrstittrtets irlsikt att lDcd dct snltlaste riiklr
:rt|iclga omfzrf tnin!:en a\, clenna \,'e l ksalrhel
- r I I rm ;rl I ;r\rT ., erl !cl2 rrr.il h-:jt t rirrt-
rr'5<lrr år belägna något 1ängre bor-t fr':in
\\ iad. '

Borrrricl utrccklar i flclli uppsirtscr dcssli
:.urkar viclare. Han liamhliller att man ge-

:ronr a.i. kan fii fiar'n irr kom r'n er_e5 Llltirl snlb
rarc, otia lncdan tjLlrlr-na ännu är i lilct,
..1mt :rtt bedömniDgen blil säkrar-e genolll
.ilt döttIa.nii stiil i olika besåLrlingar r-epre-
.(,nteralldc olika rniljircr-. ()entirl dcn ar-tili-
, iella inseminationen kan man alltså ticligt
:clcntificra dc tjurar sorn air \'är-clzl zrtt satsa på
: l eln, utnrltja dem starkare samt l:igga pii
.,r elscljur efier clern. Ronnier lofde \ara en
'r ,l' t'ir.t,', l..ut.k, ,lr It,rllr,.r liir.tr,.rttirr.,
ien cielscn :n a.i. liir cn såkrirre alktimrnebe-
'rönrrring och dimred för ett eflektivare
.i\ el!artete.

-\rtificicll inscrnination lar cgcutligcrr
:jå..ef n!tl. Li'ckade liilsök med a.i. hacle

-lolts redan omkr. 1 780 på hund ar,italiena-
r en L:lzzaro Spalarrzarri. I'ionjärarbctc på
.rntb|ukets husdjur påbör-jades Ili9{) i R1,ss-

..rrrcl irl ivsiologen Eliir Ilanor.. På 1g20-rale1

.rirrtades omf:ittande fiirsiik på nirtkreatrrr-.
\r'tificielh r aginor konstlueracles och låmp-
:igrL späclningsr'ätskol lör sperman utzrrbe-
:.rcle:, så aL1 rlan LLrn.le bevara sperman
',rtarrfiir kroppcn. Ornkr^ing 1930 börjacle

ern,lerr rill.irnp:r: i.t,,r :Lalr iS.,rj, tr.rrio
len, fiåmst på nötkreatrrr men år,en på hlist
, rch får: I början irr' I930-taleL inleddes ock-
r:i ar-bctc rlcd a.i. i Cambriclge, Englancl, al
lohn Hamrroncl och medarbctarc.

Firr att konma igiing mcd artificicll in
semination på \{iacl var cler diirliir- naturligt
,rtt irrle'l,r rrre'l .rndiel'e:Äk i Sr,\ jFlrnii,ncn
och Englirnd. l,aborator I(åre Båckstr'öm be-
sirktc 1!134 Oambriclgc tich llckadcs årct
,ljrp,r Lr rill'r,rrrd art h.*,La \'^ j( rrni',rFr.
filr att vid IlrsritLrtel 1ör'konst&jold sides-
iilcrfirring i Nloskr,a stuclcla dc ructodcr och
den teknik som tillzimpacles. Han skallade
sig en uppi:lttni g oln för- och rackclelar'
med rilika sper-marrppsamlingsrnctoclel och
llcL,r, l.a irrlo rrr.rriorr orrr..rtrrm,rrr.lrrrrirrq-
cn pii olika liisning-ar-, sorrr kuldc arn,iinclas
liir rrtspiiclning al siidesviitskan. ['ppsamling
i1\' sperDra urcd alLificiell \agini! \'al dell
bzista rrrctoclcn. och Blickstr-önr kurrclc pii
\\'iad kopiera clen modcll sonr an\,indes i
Nloskla. L'1 \'icl uppsamlingen av sperlna an-
\'ånde matn sig i Rvsslancl dels:rv triinacle
honcljul sorn stocl still rril tjtrlcn lajoldc sitt
spriing, r'ar-r'icl spermauppsamlarcn siig till
atl tju.en e,jakulelirde i den artificie]la va-
girrarr. Nlarr arl'iirrclc sig ocksir av trppstr4rpa
tlc cljur, s.k. Iantomer-, r'ilka ltandjurct ficli
besLiga sarnticligt sorr hans penis riktacles in
rnot dcD artificiclla r,aginarr. Biickstr-i)rrr
sklev flera tapporler i lan tbmkspr-essen om
sitt bcsirk i Sorjctrrrriorrcl. ['igur' 4:,1 visar cn
ornsorgslirllt liirizirdigatl "länttirrrhiist" stirn
anr,äncles r icl uppsarnling ar, hingstspelma
vicl instiLtrtet i \,Ioskva. Fantomen var-så Lon-
stl-r.lcrad att opcratirrcn kurrdt'sitta på [ruk i
skvdd nnder densamma licl spcr-rrrauppsam
landet.

En mlckct liktig fråga vicl artjficiell in-
sc[rination rir- samnansättlingen på den
liitska som anr'ändes liir spädning och be-
\rarllldc a\; tjaktrlatet. I-ösningen har delr
drrL,L,l,' rrppqirt, r ,rrl del\ möJlrgeörir en
spädning sii iLtL e-jakulalet kan anviinclas till
ctt stolt antal rnottagalc, och dels förl:inga
)ils)ängden på spermierna. Fråsan hade i
Rvsslancl bliviL för'ernål för s,vstematisk be-
arbctning. Stiirsta fö4jiinstcn hänid Lillkom-
nrer enligt Allan Bancrr \\'. -\{ilovanor,, som
Lrncler I 930-talets liirra hä11't utarbctaclc
spiidnings\iitskor fiir cle oliLa djur-slagen. En
r'ätska sorn kon till s1or. användning liir niit-
kreatur-\'ar-den s.k. G.T.C. 5-vätskan som
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består- al en gh'kosliisnitr g med fosfaLbufler-
och ett pH på 7. 1. Dclrna lösuiug korn att
utn)ttjas al Bäckslr-iirli pl \{iacl.

lörber-d, l'errra lÄr ,rrrifi, i-ll i r., rrrirr.r
tion irleddes på \\'iad unclcr' 1936, 1ilrst i
den cgna besrittrrirtgen och scrr2lle \'id ett
a Lal samar'belande eircrldolllar. I Icrksatll-
hctstrer-ittelscn för I 9:18 sarltmanställs rcstrl-
t:rtcrr fi ån inscrnineringat- i I'crrt ohka besitt
ningar. Antalet krir-som till slrrtct irr'11138

hade blivit dt iktighetsundersijkta och solrr

inte valil behiiftaclc rred clsta ullPgick till
.97, och al dessa bler' '113 ch riktiga. dvs. cilka
509å. En sirnrmrr stäl1ninll för peliocicn
l!)38 .+1 ned 1377 kor r.isacle cn ch äktig-
helsproccnt på 60,6tli,. Upptttttutt-aclc av

clcssa lesultat började tnan rttlidga a-i.-r,er-k

sarrrheten till ctt störfe antal giit clirt. RedaD

ll)38 inleclcles sarnllbele med professrtt-ri i

obstetlik och bujatlik pii Veter-inär-högsko-
lrn, Nils Lagellö1. Hal stiillcle uucler pctio
clcu J1t0- li)-1'l till \liad-institrrtcts fdlfog:ur
de lcteliniirmcciicile kandiclatcrt Allarr
Pelsson - h irn 1917 med rtltntrel Bane. Dctl
rc blel den sortt korn :rtt lägga gr lrllden lör
rill.irrrprri rg.rr ar :r.i. r' etodrtt i \r, trte lrt -
cler fiiltmrissiga fiir-hållancLcl. I Iau priilacle
olika spädn in gsr':itskor, ett titttt-ziclc sotn bilt-
jat r'öne intlesse på Ilcr-a hiill ivår-lden, bl.a.

i ttS,\ clr,ir-rnan visir.t lrtt en lillsats av fiirsk
hölsi'iggrrla till spädnin gsviitsLorua siglifi -

liant ökatle spet-micLnas lirr-clscförrlåga in
litr-o. Från 1!l'13 infi)rdes s.k. äggu1e-fbslat-
spädnirrgsr'ätskor i dett svenska a.i. r'etksatll-
heten. I saurliid med pt-ofessor Lagcrlöf ut-
.rrlr, tarl. B,rtre rn, lL,rler Ii'l b, ,lö-nrritrr ar

spcrrrricLnas kvalitct och .{rtincr för sjäh'a
inserlineringsförf lu:udct. Sarral betc iuled-
cles också mecl pr ofessot- Edtald Sorenscrr i
l)rnrrirrk. sont ver ell ledandc klaft i clen
snabbt r'äxalcle a. i.-r'e t-lisatult e le u clär'. Ut-
lccklir.rgsarbetet på \\:iad piigick rLnder de
bistra ibr-hållanden sonl P.8.i1..lct andra
riillclskriget r-acldc i Srerige. Frlltirrbetet mås

tc gclomföras mecl hjälp al eengasbil. någcit
sorr olta stilllde till iör-trct vicl fär'der-ru ut till
de olika g-iir-clzrI a. siirskilt r'irrtelri.l AIl,rrr

Birne har iirr liirfattaren uålartde beskt-ivit.
hLu bilen många ulnger bler, ståclde i back-
ar- och snciclrirot- liil att gerlgasaggregalet
inte krrnclc gc tilhäcklig klaft att lirrccta
hincL en. Trots sliiligheterua utleckl:rcles
.rr lrcLcL t.il. l,rlr c.'.t li,r aril i' i-ll'ttsrrrrrrra-
tion ilkaclc srrabi:rt bland djru iigar-e or:h i sltt-

tet av l!)'1li bildacles de iiirstn senrinliirerr
ingar-na i Sr elige i S. Ltrggttde, Sliritrc, och i
Nvköping. SetLarr skeclcle ttnccklitrgen mrck
ct srrabbt. f)eirnir liil- s\ cnsk nötkr'cltursavel
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:nr ckel viktiga u$eckling kommer att bcskri
'. i1s i ett annat avsnitt.

-\llan Bane efterträddes på \\'iad ar, lvar-

[)r r-enclahl under vars tid en särskild semin-
irr ening, Hiilir oftens seminlörening, bilda-
r, - .urrr fickspermr ltitr\\lad. Föreninuetr

r-ick dock snart upp i Nvkirpings oLtens se-

:rinlirrening. Ivirr D1'rendahl kom sedan att
rlrder mänga år-ieda Skara serrinfiirenilrg,

.,rm utvecklades ti11 Sverigcs stiirsta. Skara

-L rgör' fiir-tfaraDdc ctt bet)'delsefullt centrum
:,rl a.i. r'erksanrhet och niitkreatursayel.

T och med att a.i.-netoden kom att tillåm-
'.las i praktiken i stor skirla uppkom ett akut
rehov av utbildnins av personal. flnder
- 9 13 bellärde Veterinärhiisskolans stvrelse
,ch plofessor Lagcrlöf i sklivelse till r-cger

:lger sär'skilda medcl för sådan urbildning.
\ icl lenissbehandling avstylkte Lanlbruks-
.n relscn försiasiet och fiireslog istållet, att
,.rrbildninsen skulle förliiggas till \{iacl, och
-1rt Irstirutet för husdjursfiir'ädling skul1e lä
. 
'r.^ilcla rrrrdel lLårlär. Drr bi't n,irttrra..irr

. ralskonsulcntert i boskapsskiitscl, Helge
Rr cic vid f,antbrLrksstvrclscrl, också ingick i
rnsritr-rtets stvrelse, \,arför ciet kan aDtirs att
.rr r e lsen åtminstone r,al ilibrmeracl om

Fieur 1:5. l)t Kåtu Bti.k

'ttirn gi, .\i! hlar fö) en

,t \t, ) )ti n ali o ns) M1 d u.
l'.g.t. htigtt fu e1)\ l)ilen
.rd geng?s, ågal so)tt

,tiilll ? lillM\-cktt be\1)iita

l,an tbruksstvrelserls a\,slagsl'rkande. Prof es-

sor Lager-liif hadc naturligtvis motsatt upp-
fattningJ och argumenter.ade fiir sitt ur-
spmngliga förslag i en arnper skrivelse till

.f ordbruksdcpartementet.ri Han fiamhöll att
.r.i..kulle rrteörr ln lor lr.rl del :rr \r tlr r

niirutbildningen, och att denna behör'de in
rynma mycke t mer än a.i.-tcknik. Repro-
duktionss jukclomar och allmän hvgierr vid
inserninering nåste utgiila likliga delar 2rv

unclervisningcn, och detta kunde knappast
tillgodoses \,id Wiad, som låg isoler-at och cj
hade clirekt kontakt med den ltögre under-
visoingen. En serrticla läsare slås av clel
rn1'ckct övert1-gande ar-guDrentati on e n. L)e

berör-da statsrnakterna TIckte tydlilieD det-
samma. Veter-inarhögskolan {lck frrin 1944

siirskilda medel lör utbildning i artificicll
iusemination.

NIårrga personer bidrog till den teknisk-
vetenskapliga ntlccklingen al serrrirtrcLk-
.Jrnltrrc'r i 5rc'iqc. B, )rtri|r \rr initi.rtir t,rqrr

ren. Harr sirg i a.i.-metoclen en rnöjlipJhet att
utr,eckla en tidig och kort-ekt alkourtuebe-
clirrnling av tjurar fiir-det frarntida avels

arbetct. -Bäckström r,ar den sonr efte. besök
i Sorjetunionen och Englancl fick igång fiir'
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siiksvellsirnrhet på orur'ådct. Elier 19.10 fick
han pii uluncl al andra uppgiftcr-pii \\iiatl
allt mirrcire tid att rigria sig åt cle'rr alrificiellu
inseninationen. I'rolässol Nils Lauerlöf och
.{llaD Bane filrtsarte då deD reknisk,\ ctcn-
skapligir tLtvccklinaen. L)cn liir-r-e rirr-cien slrr
re slflrtcgcD och utltilclar-en, sonl tidigt siig
metodens nr(:ijlighcrer och likren a! iltt dcrl
kopplades sanrmzut ntecl hvgien och scxuell
hälsokoutloll. Allal [Jane lar biLdc iiiltarbe-
tiue. l:rboratorietrran och under\isirLc. Harr
cngagelirclc sig akli\ I i utarbetandct av meto
der firr Irediinrnilg a\, sperl)rili\,aii1et. Selzl
lc kom han också a1t få stor betvdclsc lör a
fii tekniken rnecl djupfivsr sper-nra aft lirnge
t a i Svcriqe. I Iar] kom så srnitningortr att ell
lertr,ida Lagerlaif som prolcssor i gvuckokr-
gi tich obstetr ik. PorlräLt av de tre för.gr-uncls-
trr.intterr irrurrr rrcrr.l.rr tilleielL,tr)(lnin.rriolr
tecknas i frktar-rrta VIl.

Ar elsr årdering a\ tjular
För att uppnå gerrctisk:i f r-arnstes- i kol rns
mjiiikavkastning iir der niid\,ändist att szi ri-
digt sorn rniijligr skaffa sig err r-irnligt siikt'r-
uppinttning on tj ur-:rrnas ar,kastnitl gsarrlae,
un,iilja tjurar mecl gotla anlas till lbrtsatt
arei, anliinda dcm till så rrruinea kor.sonr
rröjliet saml liigga på sönel ciier de bästa lirr
tir-tsatt irvc.l. \ricl Liclerr 1ör inrrittandet a\.
hrstilrrtct fiir- hus(ljursltir-ädling^ rorde clet i
\ri'rt.r lr hd ta i ltiqltet Lr ('\'it :rrrti\tri
slratcgi. Fr:igan \,:rr-istållet hur denna siilo-a
skartning Ltl anlagen sku11e krLuna upPnås,
och hur den skullc kunna göras sii tidigt att
qjurarna fbrtlalancle lar i liv:t då skrlrrrrine.
, n lnrrliq Ltcr.:-r lr:iirrr ki 'nr .r .iqn.rL .t,,1
uppmrir-ksamhet zn'Bonnier och hans med
ar-betare. N{ar-r angrep problentet fr.ån olika
utgångsprrnkter: dels introdrrccrade rraD
artiilciell insernination, och deis ilsirrrrlade
man alkastn itrgsuppeifier friin enskikla
besättrringar föl att analr'sera vilka tretodcr-
som lar anr,årrdbara fti zrr'liomtlebcclitn-
ning i plaktiken.

Ar'193,1 anställcle institLrtcr asrononl T.
Diir-inu ftrr att liigl4a upp ett kor-rr-egis1er. och
utltira slati!tiska illtallser a! p|oduktions-

8.1

clata. I slutet av uristfiiljande år hacle mal
terl.rtl r't rcqi\rrr t , d ö\er 'ln0 rrrir)\r.ull
boksförcla nii Lkrcatrlr- ()ch svin. lnorr nötkrc
:tlrrrsa\,eln etabler-acles !arnarbele fr.airrst
ntccl SRB-firlcninsen, fi :irr vilken rrppuilter
om härstanrnilg, kah,ningirl och mjölk
avkrstning rl.rn. er-hölls kontinuerligt fi-ån
alla stanrboks{ijlcla djLrr För au uldcrliimir
.t:rti.t:.La.,rr,rh.er irrr,lr.k,rlled- irrrrirrrrer -rr
s-k. Hollt:r-ith-aggl-cgaL, ell elckrr-isk riikrre-
uraskin bascrad pii hålkort och rrrcd stor
kapircitet. Onskade uppgifrcr- srnnsa(lcs irl
pii korten vi1lia sedan passerade elclitriska
sorle|irrgs- och r'lilirrer,erli. \\'iad-institutct
blel pion jär' i hnclet på behandline av sttir-a
clatamiin gclcr mecl hålkol-tsmiiskincr. Denoil
cr-I:rr-enhct kom till god artr,åodning, clå cler)
teo.etiska knn!kaltcn nå1t eu sådaD rrivzi att
avkolllmebedömning kr,rndc inlttr-as i prak-
tikerr.

I sinr tidisa övel viiganden olli avkoll))c
beclorruringsructoclik trtgick llonniel li åD att
en kos avkastning kiln fiir\'äntas uppeå till
rneclellalct al modclrrs tich laderls :utlag firr
avkirstrririg, :rlltsli

\ =-;] ;T =:x-t

aa. X',1. done.ns al'kaslning, \' mocler^ls
avkastrrins och l iil tjurels anlagsr'ärdc. f
brir inclikela tjurens aulag liir rr.jölkalkast-
nirrg om itrclcxet baserls pii rrålga rnocler-
ckrtterpiu och clessa vcr-kal rrlcler-nligol sir
niir lika miljöförhiillanclen. Som r.eclan
n:ilrrrts hade ctt s:rdirnt irrclex l!125 firre-
sl:rsits a\' arrrerika|eD \ipp och bii{at tillärn
pas i LSA rrncler namnel \'apps inclex. Ett
likn:rrrcle index hacle r-eclan 1!)13 föreshe.irs
n, Nils I Iansson, r,arfol Bonnier bör jade an-
r':incla tcr-rren Hanssorr-\'apps inclex.11, En
kornmitti bcstäencle ar' Bonnier, profcsso-
rer-na Funkqvist och.frihaDssor1 samt reprc
sclltanler 1ör SRB-fiiileuirrqen rrndersiikte
ltiirjlieheterna att anräncla detta iudcx vid
ar,konrncbeclömning och liireslrg art det
skLrllc inlirras i SllB rasen. l,tt problem r,ar
itlt rlkastniugcn r-edovisirdcs per- kon tloll:ir
(rior,-okt). l)ctt:r ledde tiil att de fiir-sta koD-
trollåren bcroende på kalr,n in esticlcrr blel
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c-.:r l ga rnodea-
r:- r.L l lllig(Jt sii

S,,rn redan
L:r l!115 fiire-
: -'tiiirt tillairn

F: i irl.lex. Elt
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:. irrclex. L'i En
:r: ( r. llr()l-cssc)
- :_, i.lnlt rePr_e-
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t: :r oblcm var-

:r: kontrolliir
: -:. lör sta kon-
::-:.ticleu blev

rrreL eller- lnindr-e (ilirllståncliga. Borrrricr- och

loharrsson liileslos 1943 i cn gemensant

PLrblikation, alt Drirn iställct bor-cle ange ar.
....lrilserrP-r I, rl ra ri, ,n.pe r io,l. Drr lr,r,l,
..rrrliqerrifl-ra t t 1,lr tri'l n ir rg.rr \ r..r r \rq..l.

l.lolrc'lltionen mellan olika pr-oclrrktions-
:csultat li-ån sarrlta ko virr hijgre dä atkast
:rineen ber:iklirdcs pcr 1:rkt at ionspeliocl lin
.lii der rDgals per- konlrolliir'. l)ct \,iktigasre

'kailct till att itlercå till lzrktationsper-ioci var
cnreller-tjd. att nuur tlärieenom l<rLncle virrna
ricL lid ar,kommebecliimliirrgcn. ()nt .lenltil
iasclades på 10 döttr-ar mecl minst ctt pr-<r
.LLrkLionsår' (laktation) t,arclelzr, skulle man
gör'a cn ticlsl'inst på cirka I rrr:inacle r- vicl clen
:or-sta bedörnninscu ul en tj{rr. Yttcrligarc
rurderrökningar irver olika niljöfaktor-er-s
: nr erkln på rnjiilkavkaslningcrr skullc emel-
er tic[ bchiilas. Ticlen 1ör'err rationel] a\'kotrr-

:rre bcdirmning r.ar-ej tnogcn lirrr'ån i bör'jirrr
:r.r 1950-talet.

L. Ilundersökningar på får
I clet Lr|sprLrngliua Progr-ammeL för' IDstitutet
,lr htrscljur-slör-äclliog firrrrrs inua planer pi

-l elsarbele rnecl fåt-. Betlclelsen av firrskiit-
.cln hadc u:imligen minskat alsevir-t seclal

'lutet a\, 1800-t.1lct. L)ct ialtns ernelletticl
'tar-ka ertrppel rrrcd den energiskc statskon-
.LLlenLelI Nils lnsnlancler och Slenska Fåt-
.Lr clsfirr-cningen i spetsen, sotn vil1e att Insti-
tLrti t skulle 1a upp f.il-u\,el på proelatrnlct.
lnstilurel an!tiilldc drir-liir- l9ll5 lll.kurid.
\ren Skrilrrran (III0-I9E8) fiil att srir-skilt
.Lr bcta mecl f:ir-skötselrrs pr-oblent. Skår'ntatr
rede bl.a. stLrdclrit air-filishetsliira för' (]cr-t
Boluicl pii Stockholrls T Iögskoln. Skåmnn
bcr ctldcs tillliille att cöra cft längre studiebe

'irk i [ISA. rilkct gav eoda rröjlichetcr llir
.pccialstuclier- irv auclikansk liilalel. \'icl
llen storir liclerala fil-siiksstationcrr vicl Bclts-
rillc utanliir'\{ashirrgtori DC och iicl cles-r

l:lr1:rmrer i Olika clclar il! landet påeick ett
,rnrllltlncle lr-bctc med r-egislrer ine av rilika

l)fo(luktiorscgenskaper- sonl l:urrrrrtns till-
\:ixt, r rlla\,kas tn jn51 och ulllsalitet. l)r- f.l.
Har-clv licl the ffurc:ru ol ,\nimal Indu!1r'\'i
Bells\ ille hirdc korrstr-r.rcr-at appar.atrL.. rrecl

vilkcrr mzrn kunde mäta trllfibrcrrras litr-m.
diamcter-, lånrid, elasticitet nr.nr. EIier- hem-
korlsten irtloduccradc och applicer-ade
Skårnrln clcssl metocler som ett viktigt korrr
plelnent till clen ullbecliimning soul r-cclan
fanns i Sler-ige.Ls

Vid deu här tidcn granskades Jårerr rnvck
et iugåcrrclc i samband med sLarnboksliiring-
er \.r,l rrllen lrerråltar å.,rtrr.,liul-ll p,,irg
sonr baserades på hela lällens karaktär oclr
ett rntal ullegenskaper sorn Lrllcns liingcl,
jlilnnhet, fiDle'k, k|usig^het, glans rr.n. sirrnt
fiilekourst al direkta ullfel. Den okulära be-
siktningen Var natLrr'lign'is oslikel- be t riiffirn
d. litrlcl .lirtttrlr, t ,,, j1 li,lv\,r 11.1 .1q 111.11q

haltisa llbr-er-. Skårrnan börjaclc c[irlör med
Tlaldvs teknik unclersöka ullpr-ov 1r-ån ett
alltal avelsbesättlingal och prrx taena r.id
sranrbokslii ingt'tr. En kartläggnitrg av ull
eil..enskilpcrra hos alla cle svenska får'rascrna
plcscnter-acles i hans liccrrtiatalhandling.r"
Har-dls nretocl gjordc det möjlig1 a1t pr()dLr
cera fotoglalier a\, tliirsnitt ar ullfibrelnzr
rn cd [rvcliet stor- ftilstolirrg. Fr-ån {irtrrgra-
fic r-na krurde man lätt göra ett antal becli)lli
ningar'. J\lcll:ur raser-na shlopshilc, cheliot
och tixlordclourr (tlc vid <lcu här-ticlerr r irlr
ligr inrpor-tr-aser-) 1örelåg tillfirrlitliga skill-
radcl i alll de :rnalvselaclc ullcg^enskaper'-
n.,. \lrrol!.lrirr rrll, rr r,rr lirrr.t. \:r q,,rr .Lrlr
rriireir-i och hade den störs1a j?il)ullctcn.
(lher iot ullcrr lar-sr-ijlre och olia tillplattacl
och rrrcd niilghaltiga fibrcr, rrrctlan rrllen
fr jirr oxliir-ddoln lirg någorrstans emellan de
tva anch-a rascLna. Fairckotrrst a\, mår ehLrltiga
fibr el szirrlier- ullens r'ärcle och arrvlirrtlbar'-
hct. Dcn sr,ensl:r llDtrascll kziltnetecknas a|
att den hilr ell blarrdnirrg a! t\li rrllflper, cle

g-riilre täcklriir-en och den finitlc bottcn-
rrll, rr rliq. l:rir. Der lör.låj,l:r,,r \ili.rriol
mellan indilidcl bcu-iillande tiickbiilcus
clirtnrcter- och liir-ekonst av rnår'ulraltiga Iib-
ter'. fLt er'ör'rc ull desto högle flehcrrs av
nrärghaltiga tilrrcr-.

Slrrrbanclet mellan baeglu las och dcr-as
diittrars ullklalilel unclelsöktcs ocksii. Lrom
cheviol-r'asel. där' lrirtcrialct var- relatilt
st()r'l. \ar ko|r-clutionen mellan 1äder' oclr
clöttlirl lclutir,t hiiu. Fi)r- n lir-sn i ttsfirrrn ocb



Figur 1:6. lttir.rn !\\to) hat Ijlilt ultprat, Jtnn
sttt,ttJl:tt ftirtustr. (h)t t.tlt|. kott).ds: t.1,. Jjnul[.\hl, ;
,tiIl.)t gol o.h Llt. trjrylnLt)!. rltilip tvull.,t"alrt
' ,. '., .to,., 1 , ,. - , --t ...t t,, -(:huiolltl[ (Sha) ] /]n).

{inlek LrppgicL kolrclaliolcl till 0..1 r.cspek-
tivc 0.3, \ilkct rlcleI pri cn he|itirbilitet Jri 0,8
respektivc 0,(i. livalitctseaenskapernit air allr-
.:r lri": rr,r,l ,irlrlilr lrcrrrrg Ile. \r tj:rtr ll-

'llr.i'lr ils.rr i llrr; Lirr,l, r 'r.'r ,i.,rr i,rerrrr.
!t;irDnralrdc rcsllltal. Kl alitelsegcnskapel. a
kan cl:ilfirr- iiir:il clras relativt sDabltt gcn()ltl
s\ slernatiskl rLrt al.

l. ijr- att krLnnri berjiila tlc n plitktiska fiir.
iileln iltraitta.les 1li \\'iacl ett utinclte ul1-
laboratoliurn, soll lltlt\ttja(l('s å\ S\cllskit
F ur avt:lsför'c r rit rge n liil irr-talet i1\ .ivcls.ljrrr.!'r
l'a gr'rrrcl :Li lllskiitsclns a\tilgiulde a)llfiitt-
rins o( Il lrllels itrillskaldc ben.delsc i ltrr.-
iriillencle tjll liö11pro(luliti()neu upphörclc
llilun(icrsi;krlilrgarna trn(irr l1)50-tillct.

l)en tcknik s.)rn Sliiinlan itrtr-odircerat
liorn tili arrrlinchtilg liien virl stuclier ai ptils
kralitct hos rnjlrk sarrl ocksii sorn ctt diae-
lrostiskl 1c!t I icl bedöitrlriDg a\ cll2igcighet
hos nötkr catur. Enågsisa n illiDgar visacle sig
hir rrncliet liLa hrir-cgensLapcr-, medirrr skill-
nudcll lr ellt n tr illinepal val s tor Sr e rr Skiir--

8ri

llran fbltsatte all \'crkii. fi)rst itrom iDS1i1tltct
o.h selrare licl LantbrLrksltirl3skolan. L)iir
konr han i hrLvucls:rk atl lrbctlr med s\ilr och
genornltircle bl.a- ett rrrYcket omlattande
korsningsfiilsirk mellan lanttas och Iork
shir-e. \'i literlotlmer till dctta iett senare
salrrrnanhang.

Svinavelsforsknins
Fi;rsöksarbeler rned svin lccldes irv dr-Car-l
I Iallqlist, sonr clessLltoD var ?!n!\'irrig ior detr
i birr-juu tnvcket omf al llrndc bvggtrtclsr,cl.k-
sarnheten. Som sviDar'clsassistent r'erkirde
ilglonom Cltrrrnal Tr-ulsson. I euligheL rncd
institrLtcts allmänna policv beclrevs avels-
allietct eftel nii hur.Lrcllinjer. clels cxperi
rnentcll ar el sr'ltancle till att producer:r och
fölxriija err för-bätt|iit s\'inmatel'ial rill inrrcs-
scr-acle lvclsbesättrrin gat , clcls strrdler. ör'er-
llrrl. r\lilqer ;r rl ,rrrurrri.kr rilri,:.. -r--rr.
skapcl lill lcctrins firl slinalell i alhlänhet.
Dct expe rimen tclla alelsiu.bctet 1tåbirr jacles
untler' 19ji0. Sorn princip skulle dct blseras
på star-k inlrcl i kolibirrirtion mccl ur-r'al l
dc båstl linjerrrir oclt indiriclcrna.

Ett stall s.rrri r-r'rncle 1,1.1 giidsrirr (senare
utiikiit) i box:rr-otn l\'r'a djur i var-dera samt
alcleltringar fijl suggol och galtar blcr,llil-cligt
rrncler' li)i]0. En ml'cket ornl:r allclc rcgistre-
r irrg al cljirlcrrs egcrrsliapel och pr-cichLktiorr
Litförcles. Suggr)rDirs qr_isn irtgslcsull: notcra-
der,,, lr rttr rcri..rrr :r r:iq,lr'. nr-,1 r.,r. irrr.r-
r,ri'. I'r' r .r'.r.irrjrrirrlrrr :rr..r .. t, t.,rnl" i

g|LrpPer orll fr r-a cljLrI i cilclsr irlsstallet 1ör.
alkonrrrcbecliirnrrirr!r av qirltat. och srLggor-.
När'a slrrnarbetc r.tirblenidcs rned Clcrrtral-
alstalten <rlr cless st?ltionerfair'!\'illstalttLon-
1r oll. Sar i ura lircler srirt lillliinr paclcs pä \\'jad
sorrr lli stafioner rlt. (ienortr sanarbeLet rnecl
(,crrtlallrstalti'n ii( k kontrolleli och avk.trl
urt'becliirrinin geu p:i \\'iad ol}lcicll karaktair.
llirclslinerr liucles rarjc vecka. Förc slaklel
sorn sker:lclc r icl 83-9(l ku likr rrlfi;r (lcs en e\-
tcr-iiil ltcrlirntring ln cljrrren. Slirktkr-oltltarrra
viigclcs och et1 iurtul kr'alitetsrniitt fastställcles.
sås(Dri rr sssprickets tjocklck, kr-olrpslärrgtlen.
r.+rll,r.krr. i,,, llel ,', Ir t,,r,l-l'rir.; rrr.rrr.
Elicr-slvcklingen bcstlintcles rjktcn av hu-
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: :r , rnt lltstttutct
i ' ..L()lan. L)iir
: -: rilecl s\ in och
: : 1)lliltLtiinale
: : .ir ()cll \ofk-

-' , I etl ser2rl e

'. Ll.l, bcr), ister', bogpalti, mellirrparli oclr

'rakclc1 rar-firr sig. Ett [rvckct ol]rtatliucle
.rlbete lades alltsa h-iin lir-sta birrjau rrccl pri
.r t strrcler-a slaktkr-oppar-n:rs och lliiskcts l.l ir
'iret rL

Inuuc.ln kdtr I ill problem
t ncler 1930-lll päbiirjades lira inulelslinjcr-
scDom helslskon?ar-ningar- inorD r,or-kshir-e-
'.tscll och crr linjc ruccl l:urtras. I rrrlkshire

'1,1, itrrr-'trr, d.rlr,I rl r,r!,,r !r'r'r'r.rt'',rl
:rLl Lrtkhrnilg ar rriissfo:ter kiirnelecknacle
rl att lianbenerl \'ar kriilita och stclt fixcr-a
le rr C;risa.nil \'irr diicllödcla ellel clos strax
.tier föclseln (fig. 1:7). Nlissbilchringer be-
ecknedcs "krokstelbcnthet" och r isadcs

'rer-o pir homtizr,gr)ti itlr ett recessilt anlag,
.r)m eenom liss "lratadolavel" firr hög frek-
.rlrs inonl \,oalshire-r'a\en. För' a1t DiiDskir
. .r.,lrrrrrrl, 11,1rrl.her.irrrri|'garrr.','rlarri-

.elaclc Hallqvist ett IJrogralr genorn lillict
,\ elsbeslillnincilr fr'ån \\'iacl Luncle 1å kånda
retero^golef lne(l lilkl de krrncle 'tesqrar-a'

.ina g^altar fiir- att algiira orn dc \ ar bär-arc

.Llcr-1r'ia il-an letalanlaget. InlleLr lesultela-
r' , r'ellr.ti,l irr, , rrh.r't i rrtllrrri rt .r

lelinic'r-bar-l letaler rrtan i en necLg:irrg i kull
.rollek och smågrisaln:ts lirskliLii. IIirllcpi:L
' .Ll clock lilt1'arariclc r4rtirrristisk oru irravchrs
:rirjligheter-. I ett liir-eclr-ag vicl Svenska Slirr
.n elsfiilenineers sanrnlan1r'åde un.ler Lan I-

',,r uksreclan l!)32 siigel han bl.a. "åren orn
'.i riruirr ickc liurrrra tillriicla ct allntiin ,tl
'. iinchring ar' clcn rlli|d iDalcln i praktikcrr sli
'r ,l-. ,1,,r \ 11,lirt.,rtt'i\i.r rr lr, Lr ' \1,, ti
'rrcrrtcllt lagt ilvelstrJ)cte qeroln inarel kLLrr-

:re kollllne rill ar clsrcslrltilt. s()nr kLrrrrriL \ iLr a

.* betr clelse fiil lilbetet i allmiinhct '.r' Hall
'I '.r lr rrr'l'ir rr,l."- '1, rr .rl'l,l.rllrirrrrr .,rtt
' r. \el r 'errt -,,r, ri.Lr I : r l 'rrt ..it t rtt..r'
.Lrt r a|a betr r1lig..1 rne|a eflektir' än uncl-a ltrr'-
.irLlirrll^slrt:to<k r'; rne(l illavchr arbctilr rriiil
'rikrare och h:r'beLrclligt 5törre ulsikter ii
-irlIrnar)fin 11 podir i1n1ag fr'ån båcla liir-iilcL ar'-

nas sicla. Hclt lirljch ihtigt foltsrittel l lallcli ist
rler starka inrueln. rren ploblemcu blir-allt
\ iirrc. T Institrrlels \ e|ksnDrhetsber:ittelse lirr-
er- 19,lll flarrrhrills .!tt i!\ el5rrbetel inte llin---
le sii srar-kt clorrrirrcrilts a\ illaveln. då clet år'

trppenbarl alt den lel-kar-ncctsiittandc p:i
gliskullllrirs vikL och lilhiixt. lnalehr anscs
rl.r I lur t,rrarr,lr rar.' drr riktiq,r.te l,rinei
pcn i ar-bctct rrrcrr kombirlelas nu ocksii med
r/./1,p1, dvs. kolsrring rttcllan lirrjer'. Uucler
l.J t l pro' lr, et,r. itti,r krrll,'r r-, r',,r- r'.ir 

'

irralcl, nrcrr de t fi irmhiilles irtL de11?! betlder
''ing-aluncla att iniivclsarbctct necllagts".

I perioden I !,13:-r-ll9 cliskutcr-as lirr-tfar-arr
cle ilalchr sorn en mcijlig fiarlkomstliig {i!r
rtt frambringa viildctirlla 2rvclsdjur, r]rerl
båcle Ronriel och Ilallqlist billjal hli mer':r

luttr-eclc. I crl iJcrncllslurr redogölelse iiir
a.belet på \\'iad liarrhiller- de rtt nran p.g.:r.
clel fcilsragling sonr inaleln innebår-ej kan
Ir'L,'tumeltrl, t,i \, tll .,,tll ll, l.t .r,t !r .t- i l

cliilpii.:r Institritct birr- crncllclticl ta på sii4 clc

lisker-in:ileln innebiir' liir- att lii li-arr liirbiitt
rrrrqar :,rllrrr.irrlr-t. .c\. ur rr,,rrt tetti rt,rr
rilselDil frrilr svaghelsanlag- E11 råd som de
ger- prilata lantrn:in lir- "L rrch ik irralcl rrrcrr
arrr'åncl grina inarlacle djru-' (rrncler'lirr-stätt
för'lolsning). I år'sbeliittelsen för l1)311 har'
rnen clclvis änclrat str-atcgi för' sr inuvclslr'lle
let.:: Tr-e mililigheter niimDsr ll.latt becL-i\'a

r'l .rr,'.,r'lr'l, r' r-r' Irrrr.r,I.:rL.,rrrr' r,rl,rit -

cipiella linjer-solll irionl arclrr i allrrrirrhct
rric'r nrecl nrclr jrgrieude konlroll och prö\-
ling uv ulclsrn atcr ialc t, r'21 konsckr clt il
alel och li) kor-snings:ilel firr procluktiorr av

brLrlscljtu. Fr'ån och ned l!)'10 bler clen lirr--
slll slrategien hell dorrriner-ancle. r\rbetet

Fisur 1:7. InrL1,(ln i torhthirottu,tt tuhlt till tttLlvt
ning ar nittlt)Hurlt, 0lh tltiUiildu plst). DL,halkldt!
h)aLtl?llrt))lt ellttsotn lnrnLtntn i,e) ltiiltl.! ot lt .\llll
fir:t) n l( i Hx I lq1,i \t. I 9 3 3 ).
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rned ina\'cl uppbörde och liss 1örber cdelse
igån gsattcs 1ör korsningsurr,cl.

\ nliiru n )t, g. rt ou ltru lu l^ tio tt
e gensh(lp ef o (h nl Lmän n it t skij t.s el
lleclan i biirjan på 1930-talct tog svirravclel,
nitrgcrr upp utfodlings och sLötsclsttrdiel
lrfodringsfijlsiiken flck stor ornfattnins och
lctlcles ar,Folke fall. L)å de ligger utanliir
ramen firr lirleliggancle aLbr:te. komnter cic
ej ltt när-mllc beri'rlas hår-. lltcvistelse firr-
svin hirl blir,it lktuellt uncler 1990 talet. i
rliljiir-irrelsens spiit, och rlet kan dirft'rr vlr-a
vrirt att niiuura at1 r'rrnn på \\iiad bö{irclc pr-ö-
ra ,a1.Jgrirr! liir suggor-r'edlrr 1931, rned r'åx
laudc lramgiinu ber-oeudc på betcstillgålgcrr
(fig. ,1:8). I gcrromsnitt fiil en fcrrår.speriocl
blcv cle sriskullal sorn fiitts pii bete niieol
rnincl-e (rrrinus 1 .2 grisar-vicl firclselu och l,.1
rid.rrr:irrirringerr l)cn Liqr. ark.r.rrrirrgrl
balarrserades dock gott och r.äl al clen rriins-
kacle fbclcrliostnacicn. f-rnclcr- .1(!talct cL-alt
bades \\iiacls sr irrbesål tning:rr al sr'år-:r sjuk
d()rnsproblelt (bl.a. lvssjuka och inlltterrsa).
I i'l ,rl l,lrrn,r rill r,i.r:r rrrrrlpt,,hlerri lrl,to
\'ade lllan åtef LltcvisLelsc uncleL sorrrrrrar err.
Etr l,'rrrLrrr.rti,,rr .r\ Ir,'qqra1'1' \,''1, rilrr,r\
saDltliga stilllar och rrtcvistelse nled betcs
gåru leclde till rtt sjrrkclomsproblcnren kun
clc begr'rinsas.:'j

Ar.komrnebe cliimningcrr zir av central be-
ndelse iör-fiarnsteg inonr aleln, r'ncrr clen är.

också clrrtar: En ur i1\'clssvnpunkt liktig stu
clic ii er avkomrncbeclötrn ingsntetodiken
tutliirdes 11138 av Hellbels.?7Vid den här-ti-
den t'anns firrutom \{iacl tr-e koutrollstalicr
ner sotr. stod undcr-iit'erinsccnde av Clen-
tralanstaltcn. Pui stationertra llade nral gnlp-
per orrr l\'r'a kulls,vskon (tr'å honcljLrr och tr,zi
lastr-eladc galtar). som bör-jadc. priiras r,icl
2't le l, \.llr,l- r il r. Fr åqr rr r; r lrrrr rr r; nga
kullar nriin behör'clc cfter lrrjc calt för atr
trppnri tillti e dsstrillancle siikerhet i avels
r'årcler-ingen. Sjrilr'fal1et irhar- säkcr|c te n orrr
ltlalr testat mångir kullar_, rlclt teslaf rnan
rtriirtel fl-iin saruna galt kan ntan rncd etL

i;ilet platsantal pr-irva fär'r-c saltar: NIan har.
aillsir cn mots:i ning rnell:rn srikerhetcrr
i vrir-der-ingcn oclt utr-vnrntel fiir- eallrine.
rlcllan cle prili'adc galtar-nl. En rirnlig kom-
Pr-orrriss biil eftcr-strär'irs. Viclale lir clet intc
l,;lllhc.t;rrt dl nr.lr :l.rll l1; prr',rnrrr;.-
p3r upper orn 1r, ra kullsvskol bara iör ltt dans-
kar- och an erikzurcr- r'itl derr hiir ticlerr tillärn-
lraclc clel srstcrnel. I cxcntltelvis lisk)and ut-
lildes Jtliivningcll nted ell suggris och en
kastlat i gnLpperna. Hcllber-g Lrtlalcle grltar
som hlrclc priilats tred rnirrst 8 krLllar och
studer':rclc hrrl ll clsliir-der.irrgen rLtfallit med
ell gr.llPP och dår'eftcr- e ökallde autal
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rrLlllper: Frågan \al hur stora fel i r'år-clcr-irrg-

:n. dls. avviLelser lilirr galt:rrnas tloliga "satr

:r.r alcls\Jä.den". mrD risker:rclc lid olilu
,r r tirl gr-uppcr'. l-Indersökr!inpell utfijl des

:]e(l clata li;r tre egenskapcr, kroppsliingcl,
: \ cirsP:ickets tjocklck och brtkfläskets titn
.rtLning. Fclct uinskadc snabbt mctl ökancle
.,rtal krrlliu-upp till trc cller fi'r-a, r'irlefter
:,')r'brittringen suabbt avtog för'rirrje nv kull.
I Iellbclg clrog diirlör slulsatsen atl till äcklig
..ikelhet uppniicldes till cn mlig kostnad
. icl l\,r-a pr'örrr in g-sgrLtPpe r Per- g21lt. Såker
:reten blev stör'st föf kl-oppsl2ingdell sorn var
lert cgenskap diit lirriatts:rttdclen "tlell:rrr

-.rltllr" \,ar slii1-st. (Jrn rnau bar-a beaktar sii

icrheten i al c)sr'åt-de ringe rt , ä1 ctt svstcm
:necl 1r'å gr-isar pel gnrpp och santlra total-
:Dtrl plijva.le g^r islr överliigsct s,\stemet nlcd
:n gl rLPPStol lek På h.it. Eliet-stittt avkomuc
'reclirrrrning mect i\'r-a glisar Per kull kan ar
.l.rt.r. ridiqrr, arrrie.,l. tr'i.r.rem-n r'rt,r i

.rort sett lik\'ärdig2r.
[-ndcr slutel rl l9,l0 ti1le1 ]adcs Dltcket

.ir bete necl pi sLrrclrer ?6 slahthtuffshl)t lilttk n,

hs. firldelringerr rnellan rililia kropltsclelar'
. tr r.lrl,r,l-r lr,,:.l.rktsrirr.rr l.ritt.t. rrr.-

.orrt|ollen betliirttcles enclirst litl k\'alitt'ts
cqenskapcr'; rrirlliilen sPäck1jocklck, kroPPS-

.ir3-cl och bukcns tjocklck, son alla bcclirrrl-
rles ljenom tnätrting, och skirika'ts storllk
, rch lirrrn sa]lrt splickcts fits(het, sottt iisalles

", r1. li,r ,rr l;r -r'l,:irr, rrppl.ttttrirrq,,rrr
rr irlit etsegc rrskape rrla stiillde I Iallqlist fili
larr hrLr-man fi-åu clessa urått och poiiug kan
:i1 en totrl liirclcring ar de enskilcla priiv
rirgsgaltar-uas samladc avelsvåt-clc, sir all
.lektkr irliteten liau löriinch-as i irlskacl r-ikt

nirrl--.:r \rissa clel:u-, t.cx. skjlrkan, zir \ ärd1! lncr
.irr flirmclclcrr. och stol- fcttansiittttittg tlecl-
.iincr r'ärclet pii [lrisket och har (lcsstrtom lör'
rr:akat hög ftrdelkosttrad. [fietsonr klopps

rlkterr vid slakt :ir korstnnt. llråste nrcd

rattrmiich riudighet eu irkling av ctr krr rplrs-

rlcl rnediiira crt rninskuittg av tti13-oli 2ll1nall

clel. \'ill rran alltså ändra pii dc olika kr-r4rps-

rlelar-nlis inbörcles proporliouet-, sli lil clet crt

lrut I Tallqlist rröclviincligt att faststrilh klopps
clclalnas likt och cleras inbör(les fiirhiillau(le
till varalr(lra hos pr'ör'rr in gsgrisarllll. -['r'årl

deDrrr rLtgånllspur)kt utfiirdes en omtättan-
rle studic, där-ornkr-ing 150 slaktkt-oppar
fl ån Wiacls lestpr-olilam blc\, för-emål liir
deLal jsfi'ckrring enlig-t clet mirnstcr som till
liirnpades i hancleln. Vi karr ej hzir gii in pa

detaljcr oclr skall cndast niirnna. at( dc på

liingden rlclade slaktkloppar-na st"-ckades i
frarndel, mittdc'l och bakclcl med lttcrlisirre
r lFt,rlj\l\.\'rir rq. \. rr -ller i lH , 'lil rr hit rrn:r r'iq
cles. Dct fiirelåg nivcket stora skilllraclcr-
nrclhn de enskilcla pr-irlrtilgsgnrPPcnrits
medeltal för' cle 11esta cgenskrPclrla. NIedel

taicn lirr liktprocel)ten a\, ff amdel \'liriclade
l.ex. rrrcllau 20,lJ oclt 24,41', och filr spricl<

val r,ar-i:rtionsbreclclen 6.1-10,!)%. Procen te rr

nclvärL fliisk \:arielade ntellan 511,0 och
63,0. Skillnaclen i rnecleltalctr för' halr'sls-
kongnipper-fi-ån olika galtlr litt ocLså stot
Att det fiirclåg stora och hiigsigrrifi kanta
skillnacler- nrcllan pr-iirlingsgnrPPcl så\'iil
sorr Drcllan hah'svskonilruppcr t\de. Pii, att
rlvet har cu alser':ird itrvet-katr på r'ltlialio-
rrcn i kvalitetscgenskapcrlra.

Vicl den hiir-ticlcl hade Lush och mcdrr'
lr.t:fl, rrt.rrI'rr.rt rrrl,,,1- lirl rkattlrrl'q rr ''r
hclitabiliteten. I letropcrspcLlir är det cgen-

domligt, iLtt I Iallqlist inte girr- nigra såclana

bcliikn ingar- cllcr' ö\,erhu\1rd l ä1n ne l- hcrita-
biliictsbegreppct. Alltnog, Hallqvist dr-ar'

den shrts2ltsen att avcl för 1i;rbiittr2ld slaht
kr-olipsklalitct hirl gocla 1ö.rrls;iltningar, och
han frarnhiillc| att iir'en ottr clel Iinus kor-re-

latiouel mellan proportiouer^rlil filr oliklt
egcrrskirpet och clcssit irtte allti(l !,?ir i öllskad
riktning. så bör' clet lat a möjligt iitt genonr
avcl fiir-biittln balansen mellan mcl\'ärdil
och ruirrclcnårda kr oppscleler- ocb r'är'u:tclct:
"Aleln rrrziste viita itrtiklacl Pii att kortroll(
ra att \inslen fiir rnel\lirdi! egenskaPcl a]ltid
sker-pi bckoslnad al de min(lcr'\'ärdir.'' Föl'

att Benorrlblr denna p|irtcip it-dct rtiidviiI
clig-t att utöka en k()ltroll baset llcl pa strck
ling och r'ägrring ar, slaktLroPPlir-tta.

Sotll .tI1tIatnda; tr olll !\irralclclllirlgens
arbcte knn nrau säga. att Plimiillllålct all
genorn irtarel pr-ocltLcera a\clsmaleriul lilr
slirrnår-ingcl ej krrrrclc Lrppniis. Itraleltt lcd
,1, r;ll I,,r .r.rrl rr-d..itrrrirrq r,\ 'r'r.rrlr'r\
pr ()dLrLlilitet och lir,sll-aft. Genotrt försiiken
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lick marr cruellertid i Slcrigc eD bä11re ii;r
s1åelse ltir inavehrs kousekveusct oclt itltptte-
cle irgonen liir-dess firror-. '\rbetct beredde
rnalken för-dc korsningsförsiik som sclrare
skulle Lornma att inleclas på \\iiacl. Frirrr sltt-
rcr .rr ',0 t.rl.r rrrqrr'.r,Li :rrdrl rirrqen r,it
rni:l \,,m , rr lö'söl ..rr,lclrrirrg [i't .ri rprn-
,lrrlr:,'n. d.ir lri;"r ar lretv,lel.- li;r r;irle-
cu i fr-åga orr utfoclring. avel och skötscl
kundc stucleras.

Fjäderfiiavel
Forskningcl mecl f.1äclerl?i på \{iad konr
jgåne l!)2!:), rlir ctt nvtt hönshus nctl:lclel-
uingar för klckling-ar-, r :irpb öns, alelsdj ur
och kläckeri kunde tas i br-uk (fig. 1:!)). Bon-
nier stocl för-den letenskrplig:r leclningen
och hadc sorn irssislent 1r-u Salh Nclsson.
wrm.cn:rte qiltr rrt r, rltrirt"r, lr/..itl, lllerl
Ciunlar Trllsson. UtgångsrnirLerialet lirr- in
stitutets a|elsarbele utgjorclcs i hur uclsak a!
cljur fr-iiri t-asrcrta vit l,eghorrr, r-ird Rlrrrrle

lsllrcl och vit \\J\'alldotte. PrinciPer-na fiir'
alclsalbetet bvgJgcle på inavcl kombineracl
rnecl slrångt ur-r'al ar de bäsla cljuren, bascllt
pzi avkornrrebetlirmnirrg. N{an beciiimde ka-

pirciteten hos oliha förälch-apar Rcdan ft årr

börjirn sLod clet klart att r iss kot snirrgsalel
ocksii sktrlle beclrilas. ,\11a kläckningar- skcd
cle indilicluc'llt och vat-je kvckling när-ktes
omeclelbart cfter födseln. f)c c'genskaper
som fi åmst skulle bcaktas i urlalet val hö-
rrolrrrs viirpförmåga och klåcklinpJsprocen
ten bland avc'lsiiggen. En mlckct ingående
egenskapsr-e g-istrcr-ing Lrtlördes, (infltttirnde
kvc klinsamas tilh'iixt ocir livskrafi, ålt1er-r'id

\'iirpllingcDs igiingsättande. antalet äpB och
åggens rikt n.ni. lndilidtiell r'är'pkontroll
gcnomfirrcles konsekvent. Xlzilct 1ör verk-
samheten var att pr-odtrcera alels- oclt bluks-
,ljrn tör rr.r'interr. tn, d r:rrlör,idlirrqr tr.,'tr'
iiirebild.

\l-rr:rrr irrar, l.lirrjerni hrqqd,5 r.l,l' gJor-

des strrdier al olikr pr od rrLl ionsegcnskirper,
..er. rri,rrorn,r. al,l, r r,,l lörrra.rgs-r. ;;l
viklens r.aliation mecl ålcler och årstid sarnt
riggcns innchrill ar gula och lita. Dessa urt-
dersirkningar kan scs sorn en del ai dct all
rulinla ktrnskapsuppbvl4gandet f iil fläder-fä-

pr-ochrktioncn son skedde urrclcr 1930-talet,
liiirrsr i LISA. Vclksambet.en lzimnacle vär de-
lrrllr b.dr.ie rill lrrrrrl-ap, tl ollrlri'rr.rn {,'rrl

produktiorrscljtLr'.
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:.:. Rcdan fiårl
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,- ---tr ingåerrcle
i.: 1 )rrifiltlandc
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-- '-irpkontroll
\!:lrt tiir- r'eIL-
r, :.:- och bt_uks

: :-..ilingen som

a:.e: uPP Cior'-
,::icqellskaper',
-r- . ,,, ocr -i,,r,

, :l: .usticl samt
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r- -tL 1930 talet,

-::'nacle r'ärcle-
,:- ii)nsen som

I lerksamhctsberättelscn för M34 precise-
r al Bo|niel arll.'tsrretoderna och nålcD för
-l elsartetet. \lan skall bedrila många paral-

cll:r ser-ic'r'rned strr-k inalel och boppas att

rfter ett antal gencrationer få fram cliur'
iriulrmat ililka man rensat Lrt diiliga anlag
,ch kousoliderat de god:r. Borttlier skr-ivcr:

Sädilna stamm:rr rcpt eseutet-ar tlå I erkligt
'r ena rasel-' och 1åla i fortsäl1ningcn inavel i
lur-hög grad sorn helst. Dc iit-o r,ad ttlan
.rlla inalelsstabila, och avelsägg Iiån ctent

:rlotslilra i liss mån clet utsiide som gcllolll
'. ii\t1öLidlingen framställes liårI rena sortcr'
I r amstlilhringen :l sitclana iuavclsstallilzt
.rarrrrnal utgiil clär'för ett al rnålen t'irr ir.r'els-

-rr-betct på \{iacl ... N,Iecl ar,seenclc På Pt oclnk

:ronen zu brukscljur skola såclana framstiillas
lenom korsning mellan olika !ar-1öl-sig in
.rr lacle stamrnar." :'

Pre.i..,'nr l;" .\irr l,,ldr den itrt, r 'irr
navelrr till sr'åt-ighcter tretl iikacl dötllighct
hos cljrrrcrr och neclsatt kläckbarhet ltos il els-

-rqge l. En bit irr på l(lnlct r,al mau nrtlgell
-rrt gc upp deu stat-ka in:teln. Nllan indr-;rrte

rlLrlsättninger ri11 att Lrtiubeta lirrtp)iga mc

r( )clcr föl produktion :rl goclir bniksrliut. th s.

locla r'är'phonor och bra slaktdjur Framfiir'
.rllt anr,äncle rnln sig al korslitrg-zu-rnellan
, rlika llser'. tlår liilsta generationen oltit lisa-
cle mvckct goda bruksegenskaper. Båcle i
.anrbancl rnccl inaleln och med dc senar-e

r askorsningalrta trlfördcs otrtf aLlirutlc sttrclier
irrer- del är-ltliga lafialionelr ilom poptrLl-
rionerrra för' cilik:i prrrcLtLktiottscgenskaper" I
rn slol-studie ör'erlatilLjonen i riggrikt lilt
ncl Bonnier- (19.12), att korrelllionctr rnel-
lan mircllirl och diitttar' liir-r'ikten ar' 10 i
ti'r1rI rrtrrI t 1'r'rin,l, rr rrar'-rrr:'iri'1,t r ir11i
rr,,lrlr.rl r,|l rr.:i.,r lr .rrl rFr"c\\i',lrrrr 'r\

clöttrar-rils iigglikt prå nrirclt-et-rt:rs rat 0,2, .

Hau dr-ar slutsatselMtt lll'r211 irr uirtlliLl eflel-

tlelas riggikt birr ledir till liiriiridling i onsl<rcl

r.^trrrr q. Dr... lorr-l:rti,,r'r' ,', lr l,:r*r''
rer r\der pii att heril2lbilitcler fiir aigs\ikt ir
lelatirt hir51,0,4 0,6, ären our otclel heritabi-
liret aldr-ig konr till au\'äldning. Restrltatctr
har bekrå1tats i rniinga sctrare stritliet.

I l<rrsrringsalcl för pt-oduktion al bt ttks-

cliur iir det vikrigt rltl korsuingspt-oclttkten

blir szr cnhetlig som möjlig-t. Son ett led i
strä\ an alt crhålla siidan konstarts, böriacle
ch-Bonnier och Salll Tmlsson med bcnåget
bistziucl ar Kår-e Biickstr-iim ltudier a\, aliifl-
cie1l irrseminatiorr på höns. Arlerikanclna
Burr.ows oclt Qr.rinn hirde 19135 llckats ta

Ii-arn en enkel och tilllörlitlig tt.leto.l att sam-

la spcrrna fr'ån tuppar- Nletoden prirlacles
rned liamgålg på \\tiad, och rninl böt jaclc

nrccl lvckat r-esultat anllitrclir Ringers lösling
som späcllirgsr'ätska. N{an r,isade att sPäcl-

ttitrg ar .1,-tlrr.rn rrl,p till err lo pl,,cerrriq
sper-urakoDcentration gar, tillför'litliga rcsLrl-

tat, ch's. lika hög befruktn ingsPr-ocen t (onl
klilg 6lt9å) sorn outspricld spenna Cocla
resultat ar insemination erhölls fr-än rigg
snm itr:,rrrr'ats I rill 4 rlrq.rr , [r-r irr.-'nin,r
trurren. I t r t t c,, I r r I t i, , t r a r ar'ti i, i, ll rr .rrr'irr'r
tion hade Lrppenbara fiirclelar-. (ioda tuppar
kuucle fä ett mvcket stor-t artLtl :ilk(imlirlgar;
virlar-c ruöjligg..jordc teknikcn irvelsarbetc
rned hiinor sorn hiills i batler-ier.

.!-ör irl1 behiillil PoPrrlatiorler'na konstan ta

gjordcs på \{iacl Iörsök mecl atL blanda spct-
rrra n,rrr,'lrla r llrr l,reill:i Ilrittatiurt.tt,rr
.rr, l.l i'r', 'r n:r. Der riud(.ig,la./lI\r),rrrrie'
lian skilcla trqrpar-ltacle starkt olika bel'r-trkt-

rrirrg.lörtnal.t. d.r qr rrpp, r'av lri,tr',r irr'e-
rrriricr ircles mecl sirclirna sperrnablandttitrgirr.
NIen dct förelåg inte endast 11ösisjEiniilkarltil

skillnadel rnelliln tuPPar, rttlu cnskilcla
hör'ror- reag-c|rde dessutoDl olika lllot 5kildli
tuppar. Trtpp A kttucle visa hög bcfitrkt-
ningsfieklens nrctl höul 2 ocJr 3 mcrr lrig
fi-rrktsarrihet mecl ltiitrorna 'l och ]-r, rilkir
istaillet hade hög bel t rtkttt irr gsl t-eklcrls rtred

trrpp B. Bonrtict anal-r'set-acle dessa. kotttp-
liceraclc siunspel i stirtistisli.r rlrtill\ser, solll
scdan oclisii Lorr till lurliuclning i läro
btikctr Brrloglili ir()i.rlrr)rlrtr?4h.r.rr" Boken
Lorl till stol anlrindling blattcl lalllbttlks
Iolsl<.are nn clcr' llefa :irtiol(le n. FiJr-fa ltaren
sorn stuclcracle biologisk statistik På Larlt
bnLkshirg^skolan 1950 fick, sorn alla audra
agronomstudcLtnde pii clctt tiderr, sitr fiit sta

inblick j lat-iarrsalah's mcd exeurpcl bl a.

ft-än iuscrninationsexPerinicn ten mecl hölls
pri \\iiad. Olsirken till cle högsiSinilikarrta
s2lrnspelen ktrnde cj för'klalas. Det-as löre-
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konrst ornöjli ggjolde emeller-tid anr'äncltn
det al blirldsper-ma som en nerrd att vid
rrakthålla sluruppalacle populationer-.

I rritten pii 19,10 talet biirjade arrslagen
till \\iiad-instinrtet. som hållits ofiirrindracle
uncicr rrrirnga år, att bli mindl-e väl-da gcnom
irllnririr-r. ll, r lrl, r rri'drirrrliqr .rtt ei'r.r
s1rån g:r pr-itir-itc'ringar rrrclhrr r clksarnbelet,
och clet beslöts att 1]åderläaldelningcn skul
le läggas ncd Iiål 1946. Detta var ul många

'rrrpr.nkter ,r'v, klirt. I ttrlr'1-iil11i11q;1 1.r

hade visat i lilkcrr liktning aveln med viirp-
hirns bor'de gå- n:imligen mot fiiriicllacle
poptrlationer nred olika iu sprun{ t.cx. rascr'
eller milt inar,laclc gr Lrppcr soln seclan bolcle
korsas 1ör-produktior av btrksdjur: f)et va.
trngelår r,icl clenna tid stirn rnarr i USA borja-
clc avsätta stora resur-ser pä att bvggu upp
prir,:ita hirnsllelsfiiretag med vetensliaplig^t
utbilda(l pcl'sorral, för rltt !ielrorn viss inavel
ploclrrcela linjer som i liorsning kurrclc prrr-
duccla kornlrersiella hvbr-icler. Dessa alcls-
lirretag utgjor-clc ofta delirr ar.fi arrgångsrika
r'åxtliiriidlirrgslöretag. I Sr er^ige saknacles in-
tressc f iil liknancle insatser'. Fjiiclerf iipr-odrr
centema \'11-slnllolikt fiil slltglt, ocb mat-k-

naclcn bccl<jrncles antagligen var-a ltl- litcn
för' de kapitalirrsatscl sorn bc'hövcies. På sikt
har resulntc't blivit, att praktiskt tagct all flä-
,lr r t.' p r , 

', 
I r r k t io r r i \terige lt:r' l,'n|lnir ,rtl

beclrir,as rne'cl irnpol.tela L a\'elsm:rleri:r1, r'il
ket prodrrccrats al irrtcr uatiouelll alelskott-
ccr'uer_, i hrurrdsak anerikarrska, sorn starla-
clc ulcler i9l (l1alet.

Ör,rig genetisk lorsknins
Niir in!1iIul ionsbvg5-naclcn uppiör cles på
\Niad inrättades rickså lokalt:r- liir laborir
toriecljlLr. Bonnier- utfirldc, palallellt mecl
sina <ljulslagsinriktacle ti1Iämpacle unclclsök
uiugprr. exper-imentella studiel pii aeneLiker-
nas fin'olitdjttt-. banaullugatr (Dlosophila
rrelanogastcr') . Till sin hjåJp hade harr utt
der- rnån ga iir- ctt siilskil t lrboraLoriebitr-:klc,
\'lirja \or denskii;ld. U ndcr sirknilga ln a to5..

rrpp gr-urrcllägpiancle li-åi-..or- inorrr g-enctjken
al biide zltologisL och popul:rtionsgcrrctisk
kirlaktiir. Seclarr Bonnicr 1930 blivit pr-oits
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sor i genetik vid Stocklrrilrrrs Hiigskola, korr
flera av hars licentiater och doktoraudel att
vistas pii Wiad rLnder kortare cllcr liingle
pcr-ioclcr..Lrr clcl av deras fbrskning hade
når-a anknvtning till fråflor irv intresse fiir-
forskr.rilgen pii \\riad, t.ex. H. \{irrbclgs
stuclicr av fligclspcrruielnas lvsiologi.3r For-s-

karparet Ber-til och \Iariirrrne Rasmusson
arbetircle uncler llera iir pii +(ltalct ulcd l)ro
sophila f<rrskrring. Båda blev senar-e pr-oles-
soler i.e,..enetik vicl [-'mezi univclsitet. Dessa
q,i.t l,,t.Lat l 1,, h \r r' lenrer hiil r,'q p,'.it ir t

lill den intelleknrella miljiin pir \\'iad.

Institutet för husdjurs{örädling
ör,erförs till Kur-rel. Lantbruks-
högskolan
Nlir- Knut och r\lir:c \\'allcnbclgs Stifielse
lrclli't .rtt LcLu:l.t il' r.rtr,rrrrl.l,r\,-l I ilr.lilrll
iiir- huscljur-sför-:icllilg, stocl clet klalt fiir- dess

st!relse att det \rr lrilga oln ctt uri st lo-åriB1

åtag-ande. Når' I 0-år-sperioden bör^jade nät'
uIa sig sitt shlt hacle rnånga intressanta reslrl
tat bi)r-jat plochrcer-as, och Stiftelseo beslöt
irtt fortsättil fi Di[rsie|in.e,..en mecl ofiirlirrdr-a
cle belopp under r,ttclligale er period otr
l0 år'. dls. t.o.m. l!).17. Sarntidigt gjolcle rnan

klirlt att clet inte ktrnde bli fi-zigu orrr l ttcr'
liq.rr, lii rl. i r r -.] r r i r r q. \..r lla{,rrr,'rrirrrlilur, lr
ii)rtsana existens urrclcr 19.16 böfjade bli
akrrt, rrppdr-og Iiung-l. Nlaj:t iit clen pågåencle
l" ll år.j,,rdl,r .r\.ll F,llntl ,rr t.r rrIp.ir, rr-

clct angåcnclc vcrksitruheten vicl \\Iiad. Ut
r-edning-ens tilliiggsdilc'ktil blev att i fiirsta
hancl unclersiilir "om sraten biir-upptlgl cn
tiirsiiksvcr ksarnhc t iu clet slag som beclrivcs
li.l Instirutet Iör huscljtu sltiriiclling vid \{iad.
SktLllc så rlses vala tirr-hillandet. birl firlslag
It:rtrr ,iqras trlt..tll, rr rl..rrnlrerrtr\ irl-.rtli
latiol ...". ULleclningen kom att cllir rLt på
ticlcn. \\rallenberssstillelsc'n sträcktc dri ut
en hjiilpandc harrd och ställde upp mecl
nredel si ,lfl !erks,Iirlrcien krllrcle lirt_tsätta
i srolr sel1 ()fiiriindr-ad ocksii uucler' 19,18 och
1949. Stiftclscrr ljsacie ocksli i iilr-igt stor ge-
rrcrositct oclr gjorcle rurdc'r harrcl klltr'1 för'
utleclningen, rtt statclr vicl ett eventucllt
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H,',gsktila, korn
l,,llolencier^ all
rr eller läDgre
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- H. \\'irrbergs
r.r:.rlo-.i.:rr Fols-
:tt Ra\rllttss()n
L:rl.r lrrccl Dro-
' lin:rfe Pfofes-
.:-'cr !iteL. l)esszl
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nfirr'ädling
-antbruks-

rL.r'qs Sliftelse
:: :'-\ ett institut
.<: ilrrt 1ör' dels
i: ::rinst I (liir-igt

.:: b.rjacle niir
1:r'(i-allta resLll-
i:-::clsen bcslirt
:--<d otirlrirtdra-
: a:r period oln
::-- {jofde man
:::le orn y lter-
;: i,1r institulels
tl^ birr-jacle bli
.::,:rl pig:iendc
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ör'ertagancle kunde lii disponcta heia det
lörriigcnbetsllilcle som represer)te1-ades av

\\'iad-egcndomcrr p:i sätt son mcst gaguade

lorskningsvcr Lsamheten. Stiftelsen förLlara
cle sig dessutom villig att efterskårrka clet

ilteckningslån pii 100 000 kl sonr den hade

i grirden.
LJtredDiDgen i<ircslo.e,.. att instinrtct sktrlle

il)\'ertas aY statcn och sarnol-dnas med Lant-
bltLks hirgskol an. NIan diskLrterade möi1ig
hetcn av err sarn rnauslag n ing tlec[ Statetls

HtLsdjrrrsförsiik cllet- Larttblrtkshi)gskolaLts
Institutiou fiit alels och t-asläLa rnert ulan
kom rill sluts:rtsen. att verksnmheten baist

skulle be!iinas al ett mem sjäh'stälcliB-t insti-
rut ned cgen stl'relse, stim clock sliulle Iarzt

irndc'rställd Lantbrukshög,-skolans stvlclse.
\.idare fiircslogs :1tt ver-ksanrltcten skulle
Lonccntf eras på niitkrcirtur. Ullaboratoriet

'Lrrlle bibehållas. rnen arbetet rned slirr,
hirns och fåtavel skulle trpphirra. Remissitt-

\Lanscrna, Latrtbruksstl r'e)setl och Ktltrgl
Liur tbr-rr ksak:rcletuietr, ansåg att tirrskninq
rlcd svin och får botde bibchiillas. Sllnrla
rqrplirttnine hacle Lantbrtrkshilgskolirn' som

clock ans:ig att Institutet borde helt integre
las i Lan tbnrkshögskolan och bli en sjrilt'
stiindig ar,dehring il' Institutiotrerr för' avels

och lasliirir, Ded cn Professor på \\iiacl ocir
rn på tlltuna. I o rgattisati o nsfi ågan gick
cLepartcrlenlschefen pri Lantbt-ukshöeskol
ans linje men viclhirll neclliiggningen av Ierk
;anrheterna metl slitr och höns. Arbetet
mecl får-skulle dock bibehlillas, och alels-
ftrrskningen och ullabot-atoriet skulle sZur)-

rrankopplirs. FörsiiksavclelrrilrgJen på \{iad
:kulle förestis al en laborator-. Propositio-
rrerr godkrindes av Riksdagen, lrch Illstitutct
1ir- husdiulsfödclling inkorporerades i Laut
blukshiigskolan fi ån 1 jantrari 1950.r! Sarn-

rrauslag'.nilgen mcd f.antblukshiigskolans
lnstitrrtion liir alcls- och lasl:ira innebzrr en

:rlscr,ärd minskning iLl de sant)ade restu-ser

rr r lilt arelrlor.lnillE. ;r\eh,'rr crr \l\\ lrllp
l.tLStning a! institLrtionens fJltutra-de1 sam-

ricligJt korn att skc. Tankcu På ett s-jäh'stiin-
(ligt institut med egcn styr-else grutrclatle sig

'a[nolikt pä atL utr-ech]ingen såg en rnö-ilig'

lrel att h,iriir,..enom i st\Tclsen fii trtrlYttja Ciert

Bonniers kunskap. NIed den nlir ordningen
boltfiill dcnna möjlighet. Bonnicl avkoppla-

dcs helt Ii-irn h risdjursforskningen Hirn korr

centler-ade sig fortsittnin$-s\is På sin P.oLs
sur-r'icl Stockholms Högskola men kottr ofta
på besiik pii \\'iad.

I plop<isitionen tir)acles clet orr cl upp-
nrstrring av lantbnrkstirrskuingen Fiir rrvels-

forskningen virr clet ckrck eu klar neclt-rtst-

rtiltg. Politiker uttlvcker sig understtrnclottt
något kryptisktl Riksdirgens beshrt \'äckte
bircle föt-urrcb-an och besvikelse inorn avels

kretsar. Agr-.clr Artur Hanssttrr sklel omcdel-
bart elter beslutet en bittcr och bitsk artilicl
i ticlskr-itien ladlgrirdat, sorn tot clc :tvspe11,..1a

sfämrringen.:rr Hansson framhirller bl.a att

\\rallerrbclgsstiftelserls iDitiatir att inr-iit:r ('ll

avelslorsknitt gsirrstitr.tt liilst piir,crkat st:rts

nrallertrr. \n.rtt m:rtt ridiqlr- i, kF llll\rll \i{
h, ltöra nr.lr,tr .rrclsl,,1.L6i11'1 ar sti't II otrt

fattning ricl I-antblttkshirgskolan. DeL lanns

.ju |eclan ctt r'ålutrustat instiltLt. Seclan heslu

tar lniln oln cl kr-atiig neddlirgrling al'de
lanrladc resrrrscLrta. Halssou skriler I idar'e:

"\{an kan alltså konstatcr';r att avelslbrsk
ningcls resurser,-jånrfirr^t med :il- 193{1, kolll-
mer att ungefär halveras genorlr tlct förslag,
som le geringc'r'r liamlagt. När .jorclbltLks-
ministcrD, i :ulslutltirlg till ifrligalar-arrde

f,r op(r{ilio . trl;t orn,lctt rrppt tt't rring ar

.jorclbrukslirr-skninllcns resurset sotr rlellnl
inncbär, så nlåste nran å avclsfbrskningetls
viignar trttrvcka den liirhoPPnirrlicn, att upp-
rustningen inte fortsättcl så långt, atr alcls-
Iirlskninger-rs t-esurser helt utplånas. Det
måste betr.aktas som ett s,vnnerligen anmlirk-
uingsvärt förhåliirnde, att deuna forskning,
sorn har eu så girundläggande bet-vdelse li;r
hela anirnalicproduktionen ocll därrnccl på

hela lantbrukets lönsamhet, sä åsiclosiittes :l
statsrlakterlla. Detta så mycket mcl som
densamDla, lrndcf det sistir årtiolclet, preste-

rat tbrsknings|esulat av oiircrslådli!{ beq'del

se lirr husdjursskirtsclns lirnsarnhet på )ång

sikt. Här^ skall cnclast ttännas tvillingforsk-
ningens insats, scminavcln, korsnings- och
resistensaleln samt kamPen mot allvarliga
letalanlag." Nlan kar-r förstå At lur Hnnssons

bitterhct. f)et \,2u ord och ing21 \'isorl Det skul

-
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lc driija onrLrina 20 iir-innan resurscrrra iiter
br'eets upP Lill clcrr nir'a de hacle 19,19.

Ett fiir'hållarrdc som ör'erför'arrclct in lnsll-
lrltet till Lalltbrukshirgskolarr cj krrnde r'åcl:r

bot på r'ar- \{iacls isolerirdc bclägenhet. Rcclan
lzir clet fiireslogs att lrstitltlet för'llLlsdjurs-
1ör-åcllilg skullc lir-låegas till Ber-gshanrrr
protesteraclc clir-ektör Alrgust Nachmansson,
sonr larit \\'allenbergsstif telsens liontilktrnzur
med clår ala ritlc .jo r-db nrksnri rriste ln (se si
clarr XX) . Nach ltanssorr l'rarrhöll aLt dct lar-
angelåger ntt irstitutet fiilhdcs rrära L.llrnrr
ellcl niirjlig-en Svalöf 1ör- at unclerläta s2rrn-

lr-bctct rnecl ör t iga iatrtbntksfbl skal-c. Nl2ut
lr'ssnade clock cj på Nachntirnsson. och ftir'
flrtLrilg fian Berg:hlmla till \{jacl siorclc
l,rr,r ul r,irrr f,,rr lOr,rrr,rr I,ili:rlrrr tr-rr
lcclihd och \\'iircl cliirliir-sr'år.l irrt ktimma
till. \:ir iör'fattalcn I1):-r0 rillsirnrrnans rrecl
elr gr-Llllp Ultuna-stuclet Lel firrstu ij-ii.npen
skullc besiika \\'iad, !.icli encla 1äuliga tiiu
fi-iin [.'ppsala stlar {ii-e kl. 6 pi rnor-gonen.
och efiel tuirllvte i StockhoLn, bvte till buss
iTtrurbr och plonrenircl lian Elcltornta harr
clel till \\'iircl vur vi liamnre fiirrr kl !) :J0. d\ s.

efiel tlr'och cn halr lirnrrra. L)eltnit t\p all
ii\'stlind underllittircle iDte sarnarbctct ntellan
ar clelrirtuar-rra pli \\-iacl och L lnrna. l9-15rirs
jor cl blu lisutr-e,:Lr in g t{)g illtc u1)p Ii ågarr olll
ctt e\'enlLlellt ötcr_lirlertde aY ltcla !er_ksallt-
heten på \\'iad till l-rl r L Ln a-or rlridcr. Del hade
gjorts szi stor-a irrresteliugar iblggnlclcl al
,'l:l.r .l,r'j rr,l' r.tir'tt, rr ti,l .rtr , rr ,'rr r.
l1r'ttning anligs olcaiistisk. Fr-urrticlr::n skrrl-
le eriellcltitl lise al1 ltiide f<rr-slltingert oclr
clcrr hirqr-e t r n der'\ isl lillgclt pi 1t LLscijrrlsorrr
r_iclet skLrllc bclr-linrjas, ()rr rc\ul_serltlt silnt
lltcles pi ctt och sanrrir stiillc. \leril llrir!lll
scll:ll ('.

Ktnrlr: in stil utel upp.f\,lh :;itt
l0 stprLolglig1 nt(t.n de 1?

lustitlltel hacle sotrr incl:uttål "att gcrrorrr
letenikapiiila och praklisLr folskning:rr'
söla strirxligt lörb:i11rll clc irllrcliska .ljrLlens
cucnsliapel ur_ eLor rorrrisli svnltrutkt'. Lit oss

lirls1 anlhscr'a vcr_ksamhelerr rrecl slirr rich
hiirs. Nliilet r ar' :rtt pr-ochLcela och s:ilja liir'-
clcfulla alels- och blrLkscljrtr'. Nlr.toclen sLrLlle
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vall stark inlrel kornbinelad mecl stliugt
rr\ rl l,lcl.j ,rr.,, rr,I, Iri ka,l, . rrrrrr, i rrplr
rr:r ri'r r_r|'r,rrr'.:rr rra. lrrarel.rl, J't1 \:ir,tre
blel för sr':ir-. .\r'betet rtråstc ar'br-r'tls. oclr
istå11et igiingsattes r iss kor-sninesavel.

XIe.l lacit i ltancl kan det svlls firrliutan-
de atL rIrD pii lnstilrLlet !ri lainge hi;l1 fasl \id
hoppet orn in:rleln soru cn kunesr'äg i lrcls
arJrctct. \'{an stödric sig pa crfalerrhetcr li-ån
i iixtlör'ricllirrgen, clii l sjiih bcfi uktn in g lirr r is

sa \'ä\tslae !isitt sig rat-a clt anrältdbtu llick)d
irtt lri fiirn cnhetlisL utsricic liån ltrr'äclladc
stilrllrDar. I börjarr på 1i)3{)-talet för'cliig
\\\ ishts slLrtleclosiirelse för lesultatcn 1iål
hans tn\ckct onrf allirncle iuav:lsltr-sök tnccL
llar'svill, s()ll r isirclc srår_igheter'na rnccl in-
a\ el, nlcn lr?1n rar n dlieen inle rnottuglig 1ör
jr rfirr-mat ionel. I'ii \\'iud sonl i ij\1iila Europa
var clel srlilt att lionrnta ifr'ål uppl:rttningel
otI inavclrr s()m ett l ellilrgsbaci, sont i korD
birration nrecl urlal skrrlle lecla Ii:rnr till lils-
kr-ali iea. höupxrchlkli\ a liLr\(ljursstammilr.

f)errrra molgårg:kall dock inle ses sorn
e1t alhiuligl rn isslr ckarrcli:. Biirle på svirr och
hins tLtlör'clcs mlckel betlclclsclulla tndet.
'ikrrr rs.rt. H,'\ lr';r..rt,l, t,i,l, \.rr'\Fl\ n\, t-
J.rrr p,r. iail,,' )r,ir-s.r.r'irnr.r...llrc\1,, ri
mel tcriLdc iillärnpbar a rnctocler-fiir lltificicll
itrserriirratio n. oclt rrrarr visacle alt pr'odtrktio-
rrcn :l'bltrkstljut-biisl klLncle skc gcnont las
lior_sn jrtgal cllel genorr kolsrringar_ ar nrilt
inar lltclc linjer-. I Tos sr irr a rir isacle nnl ulcls
rrretoclcr liir_ eliutiriclanclc al st ltgltc.tsarrlag,
rttarr strrcler'lrclc rnetriclik lirl ltlkorrinrebe-
clijnrnilg och. icke nrirrst. rrrzui gjolcle ticliga
\lrLclicl av kralitetscgcnskapelna och dclas
ricclär-r nirrg lros slnktsvin. Dessa urrrler-siiL-
ningll bidlog till irtt ökl1 kulsliallen onl pfi)
clrrktionsegenslallelllil s()ll1 en gr'rutcl firr'
iort\att irvclsal-bete- I fliig-l orn sr irr irppnacle
|esultarcrr |ligen föt etL stolskaligt kor-snillgs
lirr-siik Lurclcl slrrter al l!)51) trlcr.

\il clct it:illel firr rkrirrgcrr nrecl nijtLreit
trrr' r'rrl clenna. errkclt trttr-r'clit. ltr t t lt rt l u n lt !
IJorrniels liilrrtsccnckt ujor-de utt nliln i Slc-
t-ise korl igarrg^ ticligt nrecl clerr lrtilicic'lla
inserttirntionen. ()ch ttl (lelula r_cclzut ll åtr
bör jan siiss sorn et L r iktigt rrrcclcl atr liirb:irL-
t a avels\.ilr'cler'irrgell lL\' tjlrrer genonl i1\ k(nll
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nebeclörnnin g. Forskningen mecl cuäggiga
rlillingar- öppnade n,ya rnöjligheter för- hus-
cljrLr-stirrskare ilom genetik, utfod.ing och

'lötsel. Det blcv D.rö-jligt att studcra komPlexa
oLsakssammarrltang, som tidigare knaPPast
L rrrrnJt Jrrer'ipas. Fot.Lrr'nqen riirrle "lor'l
intlesse internationellt och kom att tas upp
i urånsa ländcr-rned \Viad som för'ebild. Den
mctod Bonnier och nedarbetarc anvånde
'Är'att .l arra arr'er. inr, r\l rr I'i kr,'tt titatir,,
egenskaper, hal dock seuare visat sig starkt
ör'erskattir arvets betvdelse.

Tr,illingförsöken och arbctct Dted att ut
reckla altiticiell insellinaliou r,at- tr'å onr-
r liclcrr som fångacle iDte bara landsb\'lldsbe-
I rlkning-ens iutresse utan är'en allrnäuheteus
i itort. Studicbcsöken på \'Viad blev rnånga,
.rirskilt under sorrrrnarmånaderna. Tvillin g-

ar pii bele tilldrog sig särskilt intresse (fig.
1: t 0). Djur tillhöriga srrnma pal hiill sig ofta
rntill larandla, och är'en personer som var
,rbcllrdr-acle i nillingdiagnos kundc se, aLt

cle enäggiga fi'il]ingarna lar nrycket likur.

Fiilsök mctl dilekt pr:rktiska fi ågeställnirlg
.t]. t.e\. in\'erkalr irv antalet mjirlkningar på
\,'r r a. , r r l. r s r r r i n -. \rr rl,llu r'liqrri. J\ {l,,ll
intlesse fiir- r,ar je mjölkironde oclt giot-de att

Figut I:10. l:tt .n(igg;!1
. ill;ngla) ffi bttt t t)tk'n
:,ti I910 talet (lata lnl
Ltrenrla hl).

\'Viad fick m,vckct uppmårksamhet j lant-
brukspressen. Detta hjälpte sannolikt till att
höja intrcsset 1ör lantbruksforskning ltos
)andsbvgdens folk. De vetcnskapliea r-esul

taten fr-ån n illiltEiförsiike n pub)icerades i
humdsak i den ar, Kuttgl. Lantbmksakade-
rnien n,vstartade tidskrifte n Åa14 Ägi.Lltuii?r
Srrr.ala, senare ornbildad trll Atta Agicul-
hLrae Standinarica. Publikatiorlelna fiån
\\'iacl väckte stor.t intresse och ga! draghjiilp
åt tidskrilten och dårmecl spriclnin5l av nor-
disk laDtbruks\,etenskap.

Nu, rrer än fcrntio år' elier- institutets upp-
hirrlnde. kan man sc en annan cffckt som
kanskc cj tillfullo rtppskattades när verksartt
heren var-igång. \\'iad ble\, ett viktigt cen-
tlum för utbiidning ar'fi-:rmticla forskare.
Artur Hansson och Svel Skårman kotn atl
bekiäcla vikti5la poster ittoltr svensk alcls-
fbr-skning. Der liirre blcv så srlåniugom
plolessor i hrrscljulsförädling vid Lantbr-uks-
hirgskolan, och den senale blev statsaglo-
nonr och dc facto chel'1'ör lllstitr,ttionells liir
lrr r.dJrr rsli,r iil lirrg ar ' 

leln inq på \\ irrd. \ten
folskare inoli husdjtrlels utii)dril-lg och
lird ll' I f',r.k,,rrrthildnirrg ri'l irtsrittttrt.
FolkeJar'1 sorr anstiillcles lid mitten ar 193(l
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lalct Irlcl stut\agl olll)lu pii Statelrs h rrsdjru s

lir-sirk. och Är'r'i<l Hcllbclg sorrr gjolclc err

rrnclersiikning av slinktintlollcns lictoclik
bler sli snli.nirrg-onr pr-oiessol i huscljrrrc ris
rLLfd(b irg och |iircl. Delsamr11a ;l-iillde ()lril
(llacssorr sour arrstlillclcs pir irrstitutct J !)-18.

\\:iacls bervclc lse sorrr ctt tr-iiningsi:cntcl lil-
rrlinga bJirrrncle a-i.-r'eter-irriir-el hal tidiil-ar-e
bcskririts. Aren for'skltre filin \orclcr ar'be
ta.lc lln.lcr liss ticl pa \\'iatl, t.r'ri. Halalil
Skjer_roJcl \()nl senare bler 1tr'olessor' i hLrs-

rlller I r irl Nor gi's Lantlrtlkshogskolc, oclr
se(lernreril d()cenlen or:h brliichefen Nils
(olkrrrarr tillbrirrgaclc clr ti(L scnll lrospitarrt
ri.l institut( t i Iri;r-ien pii li0 talct, rnc(1ar liau

fi)r'tfaliulcle \ill unsllillcl licl Irinlands \'r-
slrilcför erriug.

Sorrr sluto|tl orrr lrslitLLtel fi)r' lrrs.lirLrsfi;r-
.i'llitr'; rrr.rrr, lr.lr r.i\.r.,,ll,l, n lr.rn.\r'l.r
satsning s()m gjolclcs av Kr[rt och,\licc \\'al
lcrbergs Stiftclrc glr lik lirrkt i lirrnr nl
liildclirlla. til[irrrpbala lirr skrrilgsr esultat
()ch ulbilclning ru ett stort antal uriga lirrska
le. \[rcket i1\ fi-år]rgängen biir- tillskr-iras
{ ', r. Ll',rrtrir r..,,rrr lr.,l, , rr...ll.rrr, rr.r,,.r,ir
liirnrlig_e. och s()rr (lesslrt()nr val crr sliit:klig
cxlJcrilncrrtator. !iirsirkcrr lacles upp sri att
cle klrnde irn:lllseras stalislislit p2i ctt cllcliti\'l
siill.

Figur 1:11. ll,.sii| nt
ittttt\\4 tlt'g ull)t) 1rtt'
i'trnlist oth irlilkn,tna l)/t
\\'ian. Ilihltn t ivtt nd
lrttntt i Jardt.;ha lotl
ht rtlslitsltartt l i)n,ntn9'
\4rtltltlt l) ti tt))n\v)t t;ll
\liarlt rorl tlt logi t luli
I9tt.
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