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pÅttx'ts cÅRD - wÅenq NEDnT,AG t nrr sönBnrönNs-coDs AGRARA HIsroRIA.
Denna skrtft iir ett resultat av ett projela, planerat och lett av Akademiens chefsbibliotekarie Lars
Ljunggrery med syftet att låta amatörhistoriker med professionell agrar kompetens möta professionella
agrarhistoriker. Med. utgångspunh i 67 brev, slcrivna 1796-99, från gårdsfogden Eric Brodin på Fåll7
ntis till godse* iigare baron Carl Bonde i StocHolm har lantmdstare Magnus ToIl på FåIlnås, ledamoi
av Ktngl. 9eogs- och Lantbruksaltademien, skrtvit godse* historia, Miinnislcor och ekononli under 200
år, och dolaoranden vid historiskn tstitutionen vi.d Stockholms universitet Göran Samuelsson En gårds-
fogdes brev, som behandlar jordbrukets vardag på ett gods vid slutet av 1700-talet. Brevsamlingen ör
renskriven rch försedd med ordförHaringar m.m. av bibliotekarie Eva Tullgren. Skriflen tir redigerad
och försedd med illustrationer av Göran Samuelsson. brunda Hetnbygdsförening år medutgivare.
Resultatet har blivit en skrifi fuir agrarhistoria, personhistoria och lokalhistoria fkitas samman till
intressont ldsning. Kanske lan sloiften lockz någon lösare tiII egen agrarhistorisk forsloting?

KUNGL SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN instiftades 1811. I stadgama anges att Akar
demiens "uppgift iir att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhiillets gagn ftämja jord-
och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet". Detta sker genom seminarier, symposier, överlägg-
ningar, arbeten i utskott, kommittder och arbetsgrupper samt genom publiceringsverksamhet.

SKOGS- OCH I-ANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN - utgivna av KSLA:s bibtiotelc
Serien har som syfte att friirrja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, g:ima tvärvetenskaplig, inom
olika discipliner och på olika nivåer genom att publicera bibliografier, kommenterade handskrifter,
omtryck av gamla småtryck ocVeller delar av större arbeten samt uppsatser av både professionella och
privata forskare. Biblioteket tar gäma emot förslag till texter som skulle kunna ingå i serien.
I serien har publicerats:
Nr 1. Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763-1792. Tolkade och kommentemde av Ivar
Dyrendahl. Sthlm 1992. ISBN 91-87562-35-9.

M 2. Norrländsk skogshistoria. Människan, skogen och industrin. Redovisning av de skogshistoriska
seminariedagama vid skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå 8-914 1992. Sammanstålld av Jörgen
Björklund & Ians Östlund. Umeå 1992. ISBN 91-87562-39-1.

Nr 3. Liivfoderkultur och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition. Av Johan Curman.
Sthlm 1993. ISBN 91-87562-40-5.

Nr 4. Från ladugård till djurstall. Ekonomibyggnader under 250 år. Av Catharina Svala. Lund 1993.
ISBN 91-87562-42-1.

Nr 5. För stundande skördar. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv 1813-1989. En
presentation med f<irslag till forskning. Av Anders Perlinge. Sthlm 1994. ISBN 91-87562-47-2.

Nr 7. Peter Hernquists Husdjurslära. En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärin-
rättningen i Skara. Tolkning & inledning av Ivar Dyrendahl. Sthhn 1994. ISBN 91-87562-49-9.

Ytterligare skrifter, både utgivna och under arbete/planering, nämns i Förteckning över litteratur i
skogs- och lantbrukshistoria som utgivits av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, i vissa fall
i samarbete med Nordiska museet, vilken finns liingst bak i föreliggande skift.

KUNGL SKOGS- OCH IÄ.NTBRUKSAKADEMIENS BIBLIOTEK har två verksamhetsprofiler,
en med skogs- och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tviirvetenskaplig mening och en med allmän, ftämst
nordisk litteratur om de areella nåringarna idag. Biblioteket riktar sig till forskare i skogs- och lant-
brukshistoria på alla nivåer och till intresserade av näringamas utveckling i Sverige. Beställ gäma: Ui-
pande tidskrifter & årsböcker samt referenslitteratur - två systematiska fdrteckningar med alfa-
betiska negister. Sarnmansälld av Joachim Siöcrona. KSLA-Rapport nr 69. ISBN 97-87562-46-4.
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FORORD

Med utgangspunkt i 67 brev från gårdsfogden Eric Brodin på Fållnäs till godsets ägare

Baron Carl Bonde i Stockholm har Lantmåstaren Magnus Toll på Fållnäs skrivit godsets

historia och historikern Göran Samuelsson behandlat jordbrukets vardag.

Brevsamlingen från slutet av 1700-talet ar fortjanstfullt renskriven av bibliotekariema
Lars Ljunggren och Eva Tullgren vilket har varit till stor hjälp lor oss som inte så ofta
läser gammal handskrift .

Göran Samuelsson drar intressanta paralleller till andra trakter och branscher. Magnus
Toll ser främst dynamiken i brukandet och drar utifrån brevsamlingen paralleller till både

historien och framtiden. Skog kan vara mycket hårt huggen, men går att restaurera!

Jordbruksskördarna i början på vårt eget sekel var mer lika 1500-talets än dagens! Av-
kastningen har genom markskötsel, utvecklade bruknings- och skördemetoder samt goda

sorter mångdubblats samtidig som arbetskraftsåtgången minskat till bråkdelar. Det är

klart att landskapet forändras något över tiden, men befolkningen föds och arbetskraft

frigörs ör andra viktiga uppgifter i vård, omsorg, skola, industri, kultur... you name it!

Tre reflektioner:

- Vissa djur- och växtarter i odlingslandskapet minskar i frekvens under tidens gång, dels

naturligt (Sverige är ett ungt land, där inlandsisen ännu är på tillbakagång) dels på grund

av använda metoder, medan andra växt- och djurslag ökar! Nostalgikerna blir ledsna,

andra ser den spånnande dynamiken i skeendet och söker den goda balansen i effektiv,
ansvarsfull odling. Få vill {tir egen del återgå till l4 timmars slit per dag i håfi manuellt

arbete lbr knapp brödlöda.

- Markerna måste underhållas nåringsmässigt lor att uthålligt ge goda skördar. Djurens

träck och stadsbornas motsvarighet borde tillbaka till åkern och vad som sedan fattas,
kompletteras med konstgödsel. Det finns en biologisk mångfald viktigare än varg och

vitryggig hackspett och det är livet i skogs- och åkermarken som skall bryta ner gammalt

och ge forutsåttningar till ny odling. Dessa system får inte slås ut eller förgiftas av

obiologin!

- Produktionsmetoder och avkastningssiffror i rnånga av dagens Uländer är mycket lika
Fållnäs/Södertörn for 200 år sedan. Det skall inte behöva ta så lång tid att effektivisera

och öka skördarna i dagens fattigtrakter - men inget utvecklingsskede kan troligen helt

hoppas över utan att nya problem skapas.

En god sammanfattning av Magnus Tolls budskap ges i avsnittet "En lantmästares

refl ektioner och visioner".

Åke Barklund
Akademisekreterare och VD





INNEHÅLL

MÄNNISKOR OCHEKONOMII]NDER 2OO ÅR
Av lantnästare Magnus Toll, Fålln?is Gård

EN GÅRDSFOGDES BREV
Av FK Göran Samuelsson

BREVSAMLINGEN
Renskriven kiillutgåva av fogden Eric Brodins brev.

Redigerad av chefsbibliotekarie Lars Ljunggren och

bibliotekarie Eva Tullgren
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