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FÖRORD 

Föreliggande beskrivning av potatisen i forskning och undervisning vid institutionen för 
växtodlingslära är en förkortad version av den översikt som tidigare skrivits och i ett fåtal 
exemplar överlämnats till bibliotek samt goda vänner (Svensson 1994). Avsikten har varit 
att dokumentera ett skede då verksamheten expanderade och kunskaperna om potatisen 
ökade snabbt. Vidare att belysa de sidoeffekter som forsknings- och försöksverksamheten 
fick på undervisning, rådgivning och information. I denna version har mycket av personliga 
åsikter och värderingar utelämnats. 

Det var så det började. Förfa ttaren ifärd med att skörda det f örsta fältförsöket hösten 
1957. Potatisstånden grävdes upp för analys av antalet bildade stjälkar, stoloner, 
knölar m.m. 
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INLEDNING 
Potatisforskningen i Sverige har en lång tradition. Redan under 1700-talet utgavs od
lingsanvisningar huvudsakligen byggda på erfarenhet, men även en viss försöks verksamhet 
torde ha förekommit.Under 1800-talet arbetade Lantbruksakademien på Experimentalfältet 
samtidigt som hushållningssällskapen genomförde potatisförsök i vilka provning av nya 
potatissorter var ett viktigt inslag. Den svenska växtförädlingen av potatis startade i början 
av 1900-talet vid såväl Sveriges Utsädesförening (1903) som Weibulls (1912). Central
anstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet inrättades 1907 och i dess verksamhet 
ingick potatisförsök. År 1932 startade Lantbrukshögskolan och en viss potatisforskning 
började redan på 1930-talet. Potatisforskningen vid Institutionen för växtodlingslära har 
tidigare översiktligt beskrivits av Hugo Osvald (1959) för perioden 1932-1959 samt av 
Birger Svensson ( 1981) för perioden 1957-197 5. Centralanstalten för försöksverksamhe
ten på jordbruksområdet flyttades till Ultuna och döptes om till Statens lantbruksförsök, 
som bestod av en husdjursdel, Statens husdjursförsök, och en jordbruksdel, Statens jord
bruksförsök. Provningen av nya potatissorter skedde vid Statens jordbruksförsök under 
överinseende av en sortkommitte. De banbrytande arbeten gällande kvalitetskontroll av 
matpotatis, vilka gjordes av Eric Hellbo och Harald Esbo vid Statens Centrala Frökon
trollanstalt (SCF) i början av 1930-talet, kom senare att utgöra en stabil grund för 
kvalitetsanalysen av potatis från specialundersökningar och fältförsök etc. År 1941 bildades 
Institutet för Växtforskning och Kyllagring (IVK) tillhörande Johnsonkoncemen och pla
cerat i Nynäshamn. 

År 1955 skrev Hushållningssällskapens Förbund ett programförslag med åtgärder för att 
förbättra den svenska potatisens kvalitet m.m. Denna aktion, i förening med många andra 
ansträngningar för att främja den svenska potatisen, kan sägas vara det som initierade 
expansionen av den svenska potatisforskningen m.m. under perioden 1956-1985. Grunden 
för utvecklingen var att s.k. importavgiftsmedel ställdes till potatisnäringens förfogande. 
Sveriges Potatisodlares Riksförbund kom att spela en viktig roll i arbetet och fördelade 
genom sin Försöksnämnd avsevärda belopp bl.a. till forskning och försöksverksamhet. 

Under åren 1955-1956 planlades i Ultuna den nya verksamheten inom växtodlingslärans 
område. Den kunde startas 1957 med litteraturstudier och fältförsöksverksamhet. Samtidigt 
kopplades licentiatarbeten till verksamheten, vilket senare ledde till en rad doktorsarbeten. 
Från hösten 1956 finns de första minnesanteckningarna bevarade från ett sammanträde med 
anledning av att medel anslagits för potatisundersökningar. Inledningsvis konstateras att de 
vanligaste kvalitetsfelen är följande enligt den undersökning som genomförts av Svensk 
Matpotatiskontroll (SMAK): 
1. Brunröta 
2. Mekaniska skador 
3. Grönfärgning 
4. Skorv 
5. Kokningsf el 

Blöt konsistens 
Mörkfärgning 
Sönderfallande. 
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Det anges att kvalitetsfelen i grupp 1 och 2 kommer att tas upp i redan planerade 
undersökningar inom Forskargruppen för bladmögel samt av Jordbrukstekniska institutet 
(JTI). För de övriga kvalitetsfelen sägs följande om behovet av undersökningar: Förekomst 
av grönfärgning medför att kupningen måste ägnas större uppmärksamhet. Vidare bör 
grönfärgningen i samband med upptagning, lagring, sortering och distribution uppmärk
sammas. Beträffande skorv uttalas att erhållna medel inte räcker till någon experimentell 
verksamhet utan att en li tteratursamrnanställning skall göras. Försök med stigande kvävegivor 
till potatis med olika grundgivor av kalium och fosfor skall genomföras. 

Den 15 januari 1957 kunde arbetet med planläggning av fältförsök och licentiatarbete starta 
samtidigt med att litteraturöversikter gällande potatisskorv, kvävegödsling, rad- och 
sättavstånd samt sättknölsstorlek påbörjades. 

FORSKNING OCH FÖRSÖKSVERKSAMHET 
Jnledningsskedet 1957-1959 
Som följd av det i inledningen omnämnda sammanträdet, varifrån endast kortfattade 
minnesanteckningar finns bevarade, anordnades den 4 december 1956 ett formellt möte vid 
Statens jordbruksförsök. Sammanträdet började med att en beräkning av kostnaderna 
presenterades varefter beslöts att genomföra följande försöksserier: 
Radavstånds- och kupningsförsök 
Radavstånds- och knölstorleksförsök, varvid också utsädesmängden/hektar varieras 
Kupningsförsök i blastdödat fält 
Kvävegödslingsförsök, 4 N-nivåer samt olika sorter skall ingå. 

Vidare skulle en assistent anställas 8 månader per är. De medel som ställts till förfogande 
uppgick till 100 000 kronor för perioden 1957-1959. 

Den 15 januari 1957 startade arbetet på Statens jordbruksförsök med planläggningsarbeten 
m.m. samtidigt som litteraturöversikter påbörjades. Som ämne för mitt licentiatarbetet 
valdes undersökningar gällande bildning av stoloner och knölar varvid främst olika 
potatissorter skulle studeras. Uppgifterna i litteraturen om dessa mekanismer var synner
ligen knapphändiga, men några publikationer bl.a. Gregorys och Chapmans numera klas
siska arbeten gav viss vägledning. Viktig var också rapporten från Denny, som visade att 
individbegreppet ändrades under potatisens utveckling. Begreppet planta är därför olämp
ligt att använda i arbeten som gäller potatis. Kunskaperna från dessa experiment har spelat 
en avgörande roll i uppläggningen av experiment samt vid tolkningen av resultaten från 
dessa. 

Den 28 februari 1957 kunde försöks planer m.m. presenteras vid ett sammanträde på Statens 
jordbruksförsök. Därvid bestämdes vissa detaljer t.ex analysomfattning, försökens placering 
i landet m.m. En nyhet ifråga om genomförandet av fältförsöken var att utsäde av högsta 
kvalitet (klass Test) skulle användas samt tillhandahållas av Statens jordbruksförsök. 

Utläggningen av försöket med radavstånd/sättknölsstorlek/utsädesmängd (sättavstånd) på 
U gerup blev minnesvärd. Det var många sättavstånd som skulle användas och kravet på 
precision var högt. Bengt Ingvar löste problemet elegant genom att inköpa tvättlinor på 
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vilka sättavståndet markerades med tvättklämmor. Linorna lades ut i fårorna och knölarna 
placerades efter läget på tvättklämmoma. Försöket döptes därför omedelbart till "tvätt
klämmeförsöket", en benämning som fortfarande används. 

Verksamheten det första året 1957 genomfördes utan några störningar. Intresset för 
verksamheten var oerhört stor ute i landet liksom inom organisationen. Inspektionsresor 
företogs och samtliga försöksplatser besöktes. De insända resultaten från de tre försöks
serierna bearbetades statistiskt på en Facit räknesnurra, som då var mycket modem och 
särskilt väl lämpad att räkna variansanalys på. 

När resultaten var klara under december månad föredrogs de för Sveriges Potatisodlares 
Riksförbunds representanter Nils Wixell, Gunnar Petersson, Nils Ch. Månsson samt Henry 
Gustafsson. Särskild uppmärksamhet tilldrog sig indikationerna på att de tre potatissorterna 
Bintje, King Edward VII och Magnum Bonum reagerade mycket olika för kvävetillförsel. 
Visserligen hade sorterna förekommit i olika försök varför säkra slutsatser inte kunde dras. 
Vid ett sammanträde den 8 mars 1958 fastställdes verksamheten för året varvid försöken 
med kvävegödsling utökades med ytterligare 10 fältförsök. 

År 1959 kom att kännetecknas av stark torka, som allvarligt påverkade skördeutfallet. Det 
fanns då inga resurser för bevattning av försöken. Fördelen var att bladmögelangrepp knap
past förekom under året men i gengäld var virusspridningen stor. 

Planeringen av mitt licentatarbete började i januari och de första försöken sattes våren 1957. 
Uppgiften var att undersöka stolon- och knölbildning hos ett antal potatissorter. Upplägg
ningen blev inte så lyckosam resultatmässigt för 1957, men blev oerhört betydelsefull för 
det kommande arbetet. På ett mycket tidigt stadium kunde den enormt stora variationen in
om de olika populationerna konstateras. Slutsatsen var enkel att dra. För skattning av 
medelvärden med någorlunda säkerhet krävdes mycket större prov än vad jag räknat med. 
I själva verket så stora att det var omöjligt att genomföra undersökningarna med dåvarande 
resurser. Utvägen blev att genom homogenisering av utsädet minska variationen och på 
detta sätt göra det möjligt att arbeta med mindre provmängder. Första årets erfarenheter och 
obser-vationer blev av helt avgörande betydelse för utvecklingen av metodiken, vilket i sin 
tur möjliggjorde de avancerade undersökningar, som genomfördes i slutet av 1960-talet och 
fortsatte under 1980-talet. 

Under perioden 1957- 1959 dominerade naturligtvis fältförsöksverksamheten. I slutet av år 
1959 började nästa treårsperiod att planeras för att verksamheten skulle kunna fortsätta 
kontinuerligt under perioden 1960-1962. Det var dock möjligt att finna tid för slutförandet 
av mitt licentiatarbetes experimentella del, bl.a. tack vare att Haldo Carlsson anställdes som 
assistent fr.o.m sommaren 1958. Arbetet med litteraturöversikterna genomfördes också, 
med stor hjälp av bibliotekets personal då det gällde att finna relevant litteratur. Den första 
treårsperiodens arbete gav som resultat följande litteraturöversikter gällande: 
A. Potatisskorv, B. Mörkfärgning av potatis, C. Radavstånd, sättavstånd och sättknölsstorlek, 
D. Kvävegödsling till potatis. 
Litteraturöversikterna är gjorda enligt den tidens praxis, d. v .s. att referenten inte skulle 
göra egna värderingar eller ge egna kommentarer utan endast neutralt referera respektive 
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förlattare. Långt senare började en annan policy att användas, nämligen att kunniga fors
kare inte bara refererar utan också bygger samman nya hypoteser efter att kritiskt ha grans
kat andra forskares publicerade resultat. Arbetena 1957-1959 kan emellertid betraktas som 
acceptabla. Utan tvekan hade det dock varit till stor fördel för de experimentella arbetena 
som startade om litteraturöversikterna genomförts av seniora forskare med stor erlarenhet 
från potatisforskning samt hög vetenskaplig kompetens. 

Under perioden 1957- 1959 byggdes ett kontaktnät upp av personliga kontakter till stort 
värde för den kommande verksamheten. De goda relationerna med SPOR har tidigare 
berörts, besök vid IVK i Nynäshamn skapade bestående vänskap med Börje Emilsson, Nils 
Gustafsson och Harald Fernholm, liksom med Eric Hellbo, Harald Esbo och Erik Jönsson 
vid Statens Centrala Frökontrollanstalt. Ett nära och kamratligt samarbete med Roland 
Nilsson, chef för SMAK, etablerades. EAPR:s konferens i Lund 1957 gav kontakter med 
den europeiska potatisforskningen, vilka kom att bli av stor betydelse senare. Kontakter 
med SIK-Svenska Institutet för Konserveringsforskning, i Göteborg knöts främst med 
Arne Liljemark. Försöksverksamheten innebar att mycket goda relationer skapades med 
försöksgårdsföreståndarna, jordbrukskonsulenterna, SPOR:s potatisinstruktörer m.fl. I en 
anda av entusiasm, kamratskap och vänskap löstes många problem på ett utmärkt sätt. 

Perioden 1957- 1959 var således mycket intensiv och på kort tid kunde en god kunskapsbas 
byggas upp och nya tankar väckas och börja omsättas i planer för tiden 1960 och framåt. 
Efteråt måste konstateras att insatserna för att höja kunskapsnivån dock inte behövde vara 
överdrivet stora. Den relativt enkla fältförsöksserien med olika kvävenivåer gav många nya 
och viktiga aspekter på kvävets effekter liksom på potatissorternas något olika reaktion. Ju 
längre kväveproblematiken bearbetats desto större insatser har krävts både resursmässigt 
och kunskapsmässigt för att öka kunskapsnivån. Litteraturstudierna tillsammans med för
söken gällande rad- och sättavstånd samt sättknölsstorlek kom att bli basen för studierna av 
beståndsfrågorna d.v.s. det område som genom åren varit ett av de centrala i arbetet. Även 
inom detta område har svårighetsgraden för att vinna ny kunskap ökat kraftigt. 

Perioden 1959-1962. Omorganisation och konsolidering 
I slutet av 1950-talet bildades "Forskargruppen för grönfärgning". Eftersom grönfärg
ningen studerats i försöksverksamheten 1957-1959 och i en del specialundersökningar 
sammanfördes därmed 1959 alla verksamheter i en arbetsgrupp. 

I januari 1959 sammanträdde den nybildade arbetsgruppen för de kemiska växtskydds
medlens inverkan på matpotatisens kvalitet. Gruppen bildades med anledning av inträffade 
fall av kvalitetssänkning på grund av bismak hos matpotatispartier. Misstankarriktades mot 
de hexaklorpreparat som användes i odlingen av oljeväxter, men några säkra bevis fanns 
inte för hypotesen. Gruppen beslöt att genomföra 15-20 försök i vilka hexaklor, aldrin och 
lindan skulle användas som behandling av förlrukten oljeväxter, varefter potatis sattes föl
jande år och knölskörden analyserades med avseende på besk smak. 

Genomförandet av fältförsöken år 1959 innebar att försökseriema var slutförda och att 
resultaten skulle sammanställas och redovisas i den meddelandeserie som utgavs av Sta-
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tens jordbruksförsök. I det följande lämnas en sammanfattning av resultaten från respektive 
sene. 

Potatisens kvävegödsling. 
A. Försök med stigande mängder kvävegödsel. 
Sammanställningsarbetena började egentligen med att Lars S. Agerberg ville att en lång 
följd av fältförsök under perioden 1935- 1959 skulle ingå i en beräkning av kväveeffekter. 
Olle Gunnarsson utvecklade dock ett beräkningsförfarande som gjorde det möjligt att i ta
beller samt i diagram belysa kvävegödslingens effekt. Den statistiska modellen och be
räkningsförfarandet är utformade på ett mycket skickligt sätt. Med kännedom om primär
materialets stora brister, t.ex. saknas uppgifter om utsädets kvalitet, måste dock de resultat 
som erhölls betraktas med stor skepsis. 

Potatisens kvävegödsling. 
B. Inverkan av ammonsu/fat och stal/gödsel på matpotatisens avkastning och kvalitet i 

försök åren 1957- 1959. 
Försöksserien bestod av 54 fältförsök genomförda med fyra potatissorter med Bintje som 
den dominerande. Växtnäringstillförseln skedde med ammonsulfat som gavs tillsammans 
med eller utan stallgödsel. Avkastningsnivåerna per ha låg mellan ca 170 deciton och 300 
deciton per hektar. Resultaten tydde på stora olikheter ifråga om reaktion för kvävetillför
seln såtillvida att Bintje borde tillföras avsevärt större mängder än King Edward VII som 
i sin tur borde tillföras mera kväve än Magnum Bonum. Slutsatserna om eventuella sort
olikheter var dock mycket försiktiga eftersom sorterna inte jämförts i samma försök. Det 
var således inte otänkbart att andra faktorer orsakade skillnaderna. Omfattande kokanalyser 
visade att kokningskvaliteten påverkades av kvävetillförseln, men att de givor, som kunde 
rekommenderas för varje sort och odlingsområde för att nå maximal avkastning, inte med
förde några katastrofala sänkningar av kokkvaliteten. De kemiska analyser som genomför
des på knölprover utnyttjades nog inte i den utsträckning som var möjlig. Uppdelningen i 
totalkvävet på olika fraktioner borde ha diskuterats mera ingående. Framför allt finns här 
möjligheter till beräkningar av förhållandet mellan tillförda mängder kväve och av grödan 
bortförda kvantiteter. Uppfattningen att stallgödsel (halm/strö) skulle användas till potatis 
styrktes av resultaten från försöksserien. I den sammanfattande diskussionen väcks frågor 
som gödslingens inverkan på lagringsegenskaper, utsädesegenskaper samt inverkan på de 
egenskaper som är viktiga vid framställning av chips, pommes frites etc. 

Matpotatisens kvalitet. Försök rörande radavstånd, utsädesmängd och sättknölsstorlek .. 
Resultaten belyste komplexiteten i beständsuppbyggnaden där samspelet radavstånd, 
sättavstånd och sättknölsstorlek demonstrerades på olika sätt. 

Kupnings- och radavståndsförsök. 
Resultaten visar att kupningens utförande inte påverkade avkastningen nämnvärt och inte 
heller kvaliteten. På grund av att kupaggregaten kunde ställas in blev dock skillnaden 
mellan bra och dålig kupning inte särskilt stor. I rapporten refereras andra resultat, som visar 
att tidpunkten för kupning är viktig. 
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Studier av stolon- och knölbildning hos potatis . 
Med erfarenheterna från 1957 som bas utvecklades en metodik för studier av bildning av 
stoloner och knölar. Det centrala i metodiken var att på olika sätt homogenisera bestånden. 
Därigenom blev det möjligt att begränsa provens storlek men att ändå uppnå relativt säkra 
skattningar. Ett nytt begrepp infördes: "knölbildningsfrekvens", d. v .s. den procentuella an
delen stoloner som gav knölar. Sammanfattningsvis kunde ett potatisbestånds elasticitet 
påvisas eller med andra ord: beståndet har en stark buffrande förmåga då olika faktorer får 
påverka t.ex. stjälkantalet per sättknöl. I ett delexperiment visades att tidpunkten för 
kupning påverkar stolonernas längd så att tidig kupning förkortar stolonerna. Därmed 
påverkas naturligtvis knölarnas placering i kammen. Sättningsdjupet har också effekt på 
stjälkens internodlängd samt på stolonlängden och därmed på knölarnas placering medan 
avkastningen inte tycks influeras så mycket. Resultat och erfarenheter från undersökningen 
kom att bli basen för utveckling av den forskningsfilosofi och metodik för den fortsatta 
potatisforskningen vid Institutionen för växtodlingslära. 

Vid sammanträde den 16 januari 1959 på Statens jordbruksförsök behandlades bl.a. 
verksamheten förperioden 1960-1962 bekostad med särskilda medel (importavgiftsmedel). 
Den första treårsperiodens verksamhet skulle avslutas under året och följas av en ny. 
Kommitten beslöt att genomföra följande (citerat ur protokollet): 
1. Fortsatta studier över kupningens inverkan i relation till olika radavstånd 
2. Fortsatta undersökningar av sättknölsstorlekar och utsädesmängder med utvidgade 
studier över beståndstypens inverkan på mikroklimat etc 
3. Undersökningar över inverkan av olika växtnäringsämnen (speciellt kväve och kalium) 
på matpotatisens kvalitetsegenskaper och avkastning 
4. Undersökningar över förfruktens betydelse för matpotatisens kvalitet och avkastning 
5. I anslutning till ovanstående fältundersökningar måste vissa specialundersökningar 
utföras. 
6. Från många synpunkter torde en inventering av landets potatisodlingar beträffande 
odlingsteknik, växtföljder, sorter, gödsling, lagring etc. vara värdefull. Beslöt kommitten 
framhålla önskvärdheten av att en sådan inventering snarast kommer till stånd. 

De totala kostnaderna för genomförandet av ovanstående program under perioden 1960-
1962 beräknades till 195 000 kronor. 

Under slutet av 1960 ledigförklarades via Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ett antal 
Kellogg-stipendier för studier i U. S .A. Jag sände in en ansökan om att få komma till Cornell 
University en termin och där som graduate student få studera vid Department ofVegetable 
Crops. Anledningarna till mitt önskemål var två. Den första var att jag önskade få arbeta 
tillsammans med Ora Smith, som framstod som den store potatisforskaren i U.S.A. inte 
minst genom sina studier inom potato processing. Utveckling gällande potatisen som råvara 
för livsmedelsindustrin hade börjat att märkas även i Sverige och det var min övertygelse 
att svenskjordbruksforskning och särskilt växtodlingsforskningen måste medverka i denna 
utveckling. Det andra skälet till min önskan att komma till Cornell var det studentkårsutbyte 
som jag varit med om att starta. Vistelsen vid Cornell blev av mycket stor betydelse för min 
verksamhet efter hemkomsten. Jag hade genom Oras försorg lärt känna praktiskt taget alla 
framstående potatisforskare i U.S.A. och fått besöka några av de främsta livsmedels-
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industrierna. Erfarenheterna och vänskapen betydde att många viktiga kunskaper och 
erfarenheter på ett tidigt stadium överfördes till Sverige. 

Den 1 juli 1962 trädde Lantbrukshögskolans nya organisation i kraft. Detta betydde att 
verksamheten med potatis förlades till Institutionen för växtodling medan Statens jord
bruksförsök upphörde. 

I en PM inför starten av den nya institutionen skriven under våren 1962 sammanfattas 
verksamheten med potatis och här anges förslag till verksamhet för år 1963. Av denna PM 
framgår också att försöken med insekticider överförts till försöksverksamhetens program. 
Vidare att specialundersökningarna utvidgats, bl.a. börjar Haldo Carlsson sitt licentiatarbete 
gällande potatisens utvecklingsförlopp. I förslagen till verksamhet för 1963 utökas special
undersökningarna ytterligare genom att mitt doktorsarbete gällande sambanden mellan ut
sädets karaktärer/bestånd/avkastning/kvalitet presenteras. 

Resultaten från perioden 1960- 1962 finns publicerade i två meddelanden från Lantbruks
högskolan. I redogörelsen för kupningens inverkan framhålles att tidpunkten för kupningen 
är viktig och att resultaten visar att en sen kupning med spetsig kam sänker avkastningen, 
troligen beroende på att rötterna skadas. 

I växtnäringsförsöken studerades inverkan av ammoniumsulfat och kaliumsulfat. Det 
kunde konstateras att såväl avkastning som kvalitet påverkas av växtnäringen. Maximal 
avkastning nåddes dock inte vilket omöjliggjorde klara rekommendationer om optimal 
giva. Kvaliteten försämrades med stigande givor då det gällde blötkokning och även 
benägenheten för sönderkokning påverkades. Effekterna var således desamma för båda 
gödselmedlen. Ifråga om mörkfärgning efter kokning motverkades benägenheten av ka
lium men förstärktes av kvävetillförsel. I serien framstod återigen sortskillnaderna ifråga 
om reaktion för kvävetillförsel som tydliga. Resultaten visar att antalet felenheter enligt 
SMAK:s normer var lågt även för höga växtnäringsgivor. Först senare kom en mera 
preciserad syn fram då det gällde kombinationen kväve och kalium. Det bör också påpekas 
att kvalitetsdefekter beroende på blötkokning efterhand blev mycket allvarliga och så 
småningom skärpte SMAK relationstalen samt benämnde även svag blötkokning som en 
kvalitetsdefekt. 

Den verksamhet, som föreslogs bli genomförd under 1963 och följande år, var naturligtvis 
en följd av den tidigare verksamheten. Helhetskaraktären hade dock förändrats ganska 
mycket genom att specialundersökningarna fått ökat utrymme. Mitt doktorsarbete gällande 
sambanden mellan utsädet och beståndet med bestämmande av de effekter som dessa hade 
på avkastning och kvalitet var en betydande del samtidigt som det fanns en nära koppling 
mellan ett antal fältförsök och specialundersökningarna. Vidare var en viktig princip att inte 
bara medelvärdet skulle bestämmas utan att också den variation som fanns i de olika 
populationerna skulle fastställas. Trots det välkända faktum att populationer med samma 
medelvärde kan skilja sig åt avsevärt genom olika spridningsmått var detta inte upp
märksammat alls i forskningen. Planläggningen av doktorsarbetet skedde huvudsakligen 
under sommaren/hösten 1962. Avgörande för att kunna genomföra projektet var att 
Uppsala fått sin första dator. Det var Werner Schneider, senare chef för UDAC, som på 
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Fysikum installerat en IBM 1620 med kortläsare och tabulator. Kjell Ölmestrand varredan 
då en mycket skicklig systemerare och programmerare och skrev program för statistisk 
behandling av insamlade data. För varje sättknöl bestämdes vikt, antal ögon, uppkomst 
antal stjälkar, antal knölar, knölvikt m.m. Varje population behandlades så att medeltal och 
spridningsmått beräknades, och regressionsanalyser gjordes sedan mellan de olika variab-

Perioden 196~1973. Forskningsexpansion 
Verksamheten för 1963 och de följande 10 åren kännetecknas av den ökande andelen av 
specialundersökningar, innebärande större och tydligare intregration mellan forskning och 
försöksverksamhet. Stor vikt lades vid potatisutsädets karaktärer, och dessas inverkan på 
beståndet, främst avkastning och kvalitet, men även mikroklimatet beaktades.Utöver dessa 
undersökningar, vars inriktning och metodik var helt unika, genomfördes en mera traditio
nell fältförsöksverksamhet. I denna fanns en ny serie försök i vilka de tre potatissorterna 
Bintje, King Edward VII och Magnum Bonum jämfördes vid olika växtnäringsnivåer. 
Avsikten var att slutgiltigt pröva hypotesen om sortskillnader förelåg ifråga om behov av 
kväve samt kartlägga reaktionerna hos potatissorterna. I en annan serie, som genomfördes 
i samarbete med försöksavdelningen för växtnäringsfrågor, jämfördes 4 olika kaliumgöd
selmedel, klorid, sulfat, cementkali och bikarbonat med avseende på effekter på avkastning 
och kvalitet. Vidare fanns förfruktsförsök och studier av hexaklorpreparat. Under åren fram 
till 1965 adderades sedan vissa arbetsuppgifter till de ovan nämnda samtidigt som en del 
serier avslutades. K valitetsfel beroende på ljusexponering ägnades stort intresse och en del 
publicerades gällande bildning av solanin och klorofyll. Det kan noteras att samarbetet med 
Institutionen för växtnäringslära och jordbearbetning liksom med Institutionen för hyd
roteknik (bevattningsfrågor) byggdes ut, vilket var en följd av goda personliga kontakter, 
men också av attjordbrukssektionen började att uppträda som en enhet för Lantbrukshög
skolan gentemot SPOR:s försöksnämnd. 

Efter det att Lantbrukshögskolan omorganiserats och Institutionen för växtodling etablerats 
1962 började sortprovningens utformning att diskuteras. En utredning med Harald Esbo 
som ordförande och Hans Skoog som sekreterare avlämnade 1964 sitt förslag, vilket 
innebar att Institutionen för växtodling skulle överta sortprovningen. Den gamla sort
kommitten lades ner och försöksavdelningen för öppen växtodling fick ansvaret för 
genomförandet sortprovningen av potatis. U tsädesproduktionen placerades vid Röbäcksdalen 
medan kokanalyser m.m. så småningom överfördes från SCF till institutionen. År 1967 
infördes nya principer för sortprovningen så till vida att den blev delvis betald av beställaren. 
Den första årliga rapporten från sortprovnin gen i ins ti tu tionens program år 1965 är författad 
av Haldo Carlsson och publicerades 1966. Sortprovningen betecknas som en provning av 
odlingsvärdet och resultaten ligger till grund för Växtsortnämndens beslut gällande in
förandet av nya potatissorter i den svenska odlingen. Utvärderingen av potatissorternas 
odlingsvärde har då det gäller växtskyddsfrågor skett genom ett omfattande samarbete med 
Institutionen för växt- och skogsskydd. Sortprovningen har sedan 1965 betecknats som en 
funktion i Riksförsöksprogrammet och först i samband med avregleringen av det svenska 
jordbruket fr.o.m. 1 juli 1991 har sortprovningens utformning och finansiering på nytt 
börjat diskuteras. 

En annan viktig funktion i riksförsöksprogrammet är den biologiska värdeprovning av 
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kemiska medel för ogräsbekämpning som genomförs av försöksavdelningen för ogräs
frågor. Resultaten har varit grundläggande för godkännande och registrering av nya 
preparat. Undersökningarna har varit mycket betydelsefulla för utvecklingen av godtagbara 
och effektiva metoder för ogräs bekämpning i potatisgrödan. 

Under åren 1963-1965 genomfördes den experimentella delen av min doktorsavhandling. 
Tack vare goda anslag och lättheten att anställa extra arbetskraft kunde en stor mängd data 
insamlas och behandlas i datorn på Fysikum. I början av 1966 kunde manus inlämnas till 
Almqvist & Wiksells tryckeri och i oktober 1966 skedde disputationen. 

De erhållna resultaten visar att variationen i alla undersökta variabler är mycket stor d. v .s. 
potatisbestånden var mycket ojämna. Avhandlingens resultat visade klart att alla åtgärder 
som minskade variationen inom viktiga populationer gav mycket positiva följdeffekter på 
effektivitet, utnyttjandegrad av olika insatser, kvalitet m.m .. 

Arbetet med datorisering fortgick också på andra områden och en grupp entusiaster, Bengt 
Torssell, Göran Lindeberg, Kjell Ölmestrand och jag själv, analyserade försöksverksamhe
tens dataflöde och utformade ett förslag till datasystem innebärande att administrativa 
rutiner, datainsamling, beräkningar, sammanställningar, utskrifterm.m. kunderationaliseras 
kraftigt. 

I början av 1960-talet ökade produktionen av industriskalad potatis vilket medförde många 
svåra problem. K valitetsdefekter uppstod lätt och potatiskonsumtionen i storhushållen var 
hotad. Konsultationer liksom studier av olika defekter ledde till att vissa grundläggande 
regler för tillverkning och hantering av industriskalad potatis kunde utformas. Så småningom 
blev dessa stadfästa i statliga författningar och gäller fortfarande i SLV:s föreskrifter. En 
viktig, principiell fråga var huruvida potatisodlare och industriidkare, som följde utfärdade 
bestämmelser, skulle bringas till konkurs bara för att någon enskild forskare tyckte att 
bestämmelserna var felaktiga. Diskussionerna om forskarens samhällsansvar var för min 
del mycket centrala och i en mängd artiklar och repliker hävdade jag att den enskilde 
forskaren har en skyldighet att delta i samhällsdebatten samt att det är lika självklart att de 
framförda åsikterna måste grundas på de kunskaper som finns tillgängliga. 

I början av 1960-talet tillkännagavs de första planerna på en svensk chipsfabrik genom SLR 
som med hjälp av lokaliseringsstöd förlade denna till Östersund. Eftersom jag just kommit 
hem från U.S.A. efter att ha arbetat med Ora Smith samt gjort studiebesök vid ledande 
amerikanska chipsindustrier tillfrågades jag om de planer för råvaruproduktionen som 
utformats. Dessa visade sig vara omöjliga att använda eftersom inte hänsyn tagits till att 
råvaran måste lagras vid högre temperatur än vanlig matpotatis. Hur som helst rättades det
ta till och förutsättningarna för chipspotatisproduktion runt Storsjön analyserades. Karl
Gustaf Thörn och jag fann då att området kring Storsjön har ett mycket milt klimat och 
jordarna är väl lämpade för råvaruproduktion. Fabriken byggdes och chipsproduktionen 
kom igång. Där tillverkades också chips av Mandelpotatis med utmärkt resultat. Under 
1960-talet utvecklades sedan Estrella vars namn tidigare förekommit vid en fabrik i 
Alingsås och dessutom etablerades OL W-chips i Filipstad. För båda företagen gäller att 
råvaruproduktion och tillverkning inte är förlagda till samma område samt att denna 
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organisation fungerat mycket bra under en lång tidsperiod. Med båda dessa företag har 
Institutionen för växtodlingslära nära kontakt. 

Haldo Carlsson hade avlagt sin licentiatexamen med avhandlingen om potatisens utveck
lingsförlopp publicerad 1964. Han valde sedan att som doktorsarbete undersöka hur potatis 
skulle odlas för att passa för tillverkning av potatischips. Anledningen till detta var 
övertygelsen att potatisens lämplighet som rå.vara grundläggs i primärproduktionen. Ge
nom Haldo Carlssons arbete skapades viktiga kontakter med svensk livsmedels- och 
snacksindustri. 

I slutet av 1960-talet börjar det talas om en ny metod att koka potatis genom att använda 
elektricitet. Det var Kurt Strid och Birger Vigerström som kommit på. att det var möjligt att 
koka potatis genom att placera knölarna i vatten mellan två. elektroder och släppa på. växel
ström. 1968 blev jag kontaktad med en förfrågan om vi kunde göra en del experiment. 
Tillsammans med Bengt Bodin och Sylvia Sjöö genomfördes de första experimenten med 
elektrisk blanchering av potatisskivor avsedda för chips. 

Carl-Gunnar Hagman, Evan Westerlind och Hans Lind blom började att arbeta med potatis 
vid Institutionen i slutet av 1960-talet. Carl-Gunnar Hagman med ett arbete inom utsädes
områ.det, liknande min avhandling. Evan Westerlind intresserade sig främst för potatisens 
produktion av protein och andra kvävehaltiga ämnen. Hans arbeten omfattade också. andra 
aspekter på potatisen som livsmedel. Hans Lindblom som tidigare arbetat vid IVK i 
Nynäshamn genomförde en del undersökningar inom potatisområdet, bl.a gällande socker
ackumulation hos potatis, ett arbete som gjordes i samarbete med Haldo Carlsson. Från 
Försöksavdelningen för norrländsk växtodling kom rapporter från Sven Andersson och 
Lennart Lomakka gällande undersökningar om potatisodling i Norrland, bl.a. från växtföljds
och växtnäringsförsök. 

Bland alla arbeten som utfördes under senare delen av 1960-talet bör två särskilt nämnas. 
För det första Tord Erikssons nu klassiska och ännu väl användbara litteraturöversikt som 
behandlade industriskalad potatis amt Bengt Bodins undersökningar om potatisstärkelse. 
Tord Erikssons uppsats blev en värdefull och ofta efterfrågad skrift, som blev vägledande 
för många som arbetade med skalad potatis under 1970-talet. Bengt Bodin kunde visa att 
stärkelsens kemisk/fysikaliska egenskaper varierade starkt mellan sorter och partier lik
som mellan olika potatisknölarnas utvecklingsstadier. 

Det fanns i mitten av 1960-talet ett stort intresse att kartlägga potatisforskningens struktur. 
1956 års matpotatisutredning hade gjort en uppställning av pågående projekt men efter detta 
hade inga inventeringar gjorts, trots att resurserna för potatisforskning ökat kraftigt. Lant
brukshögskolans samarbetskommitte uppdrog därför åt mig och Herbert Lööw, som då 
arbetade vid SPOR, att utföra en inventering avseende läget i december 1965. Resultatet 
publicerades 1966 i ett av Lantbrukshögskolans meddelanden. 

Den mera traditionella försöksverksamheten upptog jämförelser mellan olika kaliumgöd
selmedel och resultaten publicerades 1965. Här framgår att de väl kända effekterna av 
kaliumtillförsel ånyo bekräftats. Även resultaten från undersökningarna rörande kemisk 
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bismak publicerades. Viktigaste resultatet var att även obehandlade oljeväxter kan ge 
bismak och rekommendationen att undvika oljeväxter som förfrukt betonades. 

Den biodynamiska odlingen var av liten omfattning i slutet av 1950-talet och propåer från 
dess företrädare om forskning inom området möttes med stor skepsis på många håll inom 
Lantbmkshögskolan. Institutionen för växtodling var dock öppen för samarbete och Bo 
D.Pettersson började med ett licentiatarbete som behandlade potatisutsäde. Hans licentiat
avhandling presenterades 1969. 

Av förslagen till program för 1969 och efterföljande år framgår att undersökningarna 
gällande jämförelsen Bintje/Grata fortsätter, liksom provningen av nematodresistenta 
potatissorter. Som nya undersökningsobjekt kan nämnas kvävetillförselns effekt på 
färskpotatisens kvalitet samt varianter på studier av potatisutsädets produktionsförmåga. 
Vidare undersöks beståndstäthetens inflytande på potatisgrödans utvecklingsförlopp. 
Specialundersökningarna, vilka bl.a. ingår i Haldo Carlssons respektive Carl-Gunnar 
Hagmans doktorsarbeten, är fortfarande ganska omfattande. Intresset för potatis som rå
vara för industriell framställning av olika potatisprodukter liksom för den industriskalade 
potatisen ökade kraftigt under 1960-talet. 

Undersökningar gällande den nya kokningsmetoden med elektricitet, från början kallad 
"OSCO-metoden" senare motståndsvärmning utvidgades. Arbetet var ett beställningsar
bete från Kopal AB som övertagit ansvaret och som med hjälp av STU fortsatte såväl 
grundläggande forskning som produktutveckling. Främst kom utvecklingsarbetena att 
inriktas på konstmktion av en storkökskokare. Styrningen av uppvärmningsförloppet 
baserades på de resultat som framkom vid institutionens undersökningar i vilka bl.a 
potatisknölens biofysikaliska egenskaper klarlades. 

Bland viktigare publikationer märks den om inverkan av ammonsulfat på matpotatisens 
avkastning och kvalitet. Resultaten publicerades 1969 och bevisade att sortskillnaderifråga 
om reaktion för kväve verkligen förekommer mellan potatissorter. Odlingsplatsens loka
lisering betyder också mycket för resultatet av kvävetillförsel. 

I en annan publikation redovisas en jämförelse mellan sorterna Bintje och Grata vid olika 
kvävegivor. Resultaten visar att Grata ligger lägre i avkastningskapacitet samt att den 
påverkas mera ifråga om kvalitetssänkning för kväve än vad som är fallet för Bintje. 

Resultaten från en omfattande försöksserie i vilken olika sättknölsstorlekar kombinerats 
med olika sättavstånd visade bl.a. att alla sättknölsstorlekar är användbara som utsäde. 
Dock att knölar mellan 25- 30 mm (maskvidd) har lägre avkastningspotential än de andra 
för sorterna Bintje och King Edward VII, något som inte kunde påvisas för Magnum 
Bonum. 

Problemen med potatisbeståndets utvecklingsförlopp i relation till beståndstätheten bear
betades i två specialundersökningar. I den första kunde med speciell teknik olika be
ståndstyper byggas upp och analyseras varvid det mycket tydligt framkom att konkurrensen 
inom ståndet sänkte potatisutsädets reella produktionsförmåga. Kunde bestånd skapas där 
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inomståndskonkurrensen minskades skulle möjligheterna vara goda att öka effektiviteten 
hos det använda potatisutsädet. Emellertid ger varje förändring av konkurrensen effekter på 
utvecklingshastigheten hos beståndet, vilket kunde visas i en annan specialundersökning. 
En ökning av bestånds tätheten leder till en ökad utvecklingshastighet samtidigt som föränd
ringar sker på olika sätt med de olika statistiska populationer som undersökts. 

En viktig händelse är Haldo Carlssons disputation 1970 på avhandlingen "Production of 
Potatoes for Chipping". Med valet av ämne för sin avhandling skapade Haldo Carlsson för
utsättningar för Institutionen för växtodling att delta i den mycket viktiga utveckling som 
pågått inom potatissektorn i Sverige sedan slutet av 1950-talet gällande potatisen som 
råvara för livsmedelsindustriell tillverkning av potatisprodukter. 

Redogörelser för metodikundersökningar (provtagning) utges och den första rapporten 
gällande elektrisk blanchering av skivor avsedda att friteras till chips skrivs. Resultaten 
rapporteras vid en internationell chipskonferens i Sandefjord 1971. För första gången anges 
här en metodik med vars hjälp blåsigheten hos chips kan reduceras. 

År 1971 kommer en redogörelse för undersökningar av industriskalad potatis. Det kunde 
nu visas att kombinationen av hög koncentration av natriumbisulfit i antioxidationsbadet 
och för hög temperatur under den efterföljande förvaringen ökade riskerna för bildning av 
defekten "kompakt skikt". 

År 1973 framlade Carl-Gunnar Hagman sin doktorsavhandling om potatisutsädets kva
litet. Studierna av utsädespartierna visar på samma statistiska egenskaper som hos klass 
Test d.v.s. variationen mellan enskilda knölar inom samma parti är mycket stor. Vid jäm
förelse mellan utsäde från klass Test och andra klasser visade det sig att den högsta kvali
teten har den klart bästa produktionsförmågan samt ger det bästa ekonomiska resultatet. 

Institutionen kunde under 1960-talet bygga upp en bred kompetens, senare förstärkt också 
med Bengt Bodin. Vid diskussionerna om ämne för hans doktorsarbete kom de mycket 
akuta problemen med blötkokning att i hög grad styra valet. Problemen med blötkokning 
hade blivit så stora att SMAK 1971 skärpte relationstalen för blötkokning samt började att 
felenhetsbelasta även svag blötkokning. Avsikten med Bengt Bodins doktorsarbete var att 
studera och klarlägga blötkokningsmekanismen. 

Allmänt kan sägas att potatisforskningen vid Institutionen utökades kraftigt under senare 
delen av 1960-taletoch början av 1970-talet. Nya forskare tillkom, antalet examensarbeten 
ökade och gruppen som arbetade med potatis hade vuxit till en stor grupp på ca 15 personer, 
vilken under sommaren var ännu större beroende på att många studenter tillfälligtvis 
arbetade med olika tidskrävande fältarbeten.Avgörande för utvecklingen var inte bara till
gången på forskare, skicklig teknisk personal, goda laboratorier m.m. utan också att ett stort 
förtroende hade byggts upp mellan institutionens potatisgrupp och övriga parter inom 
potatisnäringen. 
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Perioden 1974- 1980. Ökat samarbete-utökade kvalitetsstudier 
Enligt de ansökningshandlingar som insändes till SPOR:s försöksnämnd, i vilka också 
försöksserier inom riksförsöksprogrammet anges, framgår att omfattningen av potatis
forskningen var mycket stor under sista hälften av 1970-talet. Studier av sättnings
noggrannhetens betydelse genomfördes liksom av specialodling för potatis avsedd för 
pommes frites, bakning m.m. Den klassiska frågan om radavstånd blev åter aktuell bl.a. 
beroende på utvecklingen av större traktorer. Ett annat skäl var att avkastningen ökat och 
att knölarna behövde mera plats i kammen. I programmet för perioden 1974-1980 märks 
att s.k. fördjupade studier ökat i omfattning. Inom gruppen kant.ex. studier av förändringar 
av sättknölen efter sättning nämnas. Här kunde visas att sättknölarna behöver ta upp vatten 
från jorden för att groningen skall komma i gång effektivt.Till gruppen hör också modell
experiment gällande beståndsmorfologiska frågor. 

År 1974 publicerades resultaten av studierna av sambandet mellan kvävetillförsel/sätt
avstånd och avkastning/kvalitet. Här visas att beståndstätheten har mycket stor inverkan på 
kokkvaliteten. Effekten av 10 cm förändring av sättavståndet motsvarar effekten av 50 kilo
gram N per hektar. Detta betyder att nivån på kvävegivan måste rättas efter bestånds tätheten 
på ett helt annat sätt än vad som ansetts tidigare. 

I speciella undersökningar gällande färskpotatis kunde visas att kvaliteten lätt försämrades 
om för mycket kväve tillfördes samt att dessa negativa effekter förstärktes av bevattning. 
Färskpotatis reagerar således annorlunda än höst/vinterpotatis. 

Efter det att Bo D. Pettersson framlagt sin licentiatavhandling 1969 fortsatte undersök
ningarna inom den biodynamiska området med bl.a. Josef Dlouhy's doktorsarbete, som 
bl.a. omfattade undersökningar av potatis och potatiskvalitet. Trots att det inte rådde någon 
meningsmotsättning då det gällde de övergripande målen för potatisodlingen separerades 
den klassiska växtodlingsforskningen och den alternativa. Anledningen var att växtnäring 
i form av handelsgödsel liksom syntetiska växtskyddsmedel på förhand och utan några 
bevisade vetenskapliga orsaker uteslöts som produktionsmedel. 

Den viktigaste publikationen under perioden är utan tvekan Bengt Bodins doktorsavhand
ling om blötkokningsmekanismen, publicerad 1976. Till skillnad från defekterna mörk
färgning efter kokning och sönderkokning/sönderfall (texturella fel) vars mekanismer var 
någorlunda klarlagda, fanns praktiskt taget ingenting känt om blötkokningsmekanismen. 
Bengt Bodin kunde nu visa att blötkokning är en mycket komplex företeelse där olika 
faktorer såsom kväve- och kaliumtillgång påverkar stärkelsen, halten amider och aminosy
ror, vilka i sin tur påverkar stärkelsens gelatinisering. Cellens vattenaktivitet påverkas av 
bl.a. kaliumtillgången. Genom Bengt Bodins doktorsarbete hade blötkokningsrnekanismens 
natur för första gången i potatisforskningens historia klarlagts och avhandlingens resultat 
har blivit oerhört värdefullt dels som bas för vidare studier, dels som underlag för en mera 
preciserad rådgivning till potatisodlarna. Kunskapen om blötkokningens beroende av såväl 
kväve- som kaliurntillförsel bidrog till att rådgivningen kunde bli mera preciserad samt att 
växtnäringens effekter kunde förklaras på ett tillfredsställande sätt. 

Genom att projektet med utveckling av motståndsvärmningen överfördes från Kopal AB 
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till Wicum AB i Vikmanshyttan fick Institutionen för växtodling på nytt arbeta med prob
lemen då det gällde värmebehandling av potatis m.m. Wicum AB bildades som en följd av 
nedläggningen av Vikmanshyttebruk tillhörande Stora Kopparberg. Apparatutveckling 
och konstruktion byggde huvudsakligen på de resultat som framkommit i undersökning
arna vid Institutionen för växtodling. Även andra mycket intressanta applikationer av 
metoden inom livsmedelsindustrin fanns långt framme i utvecklingskedjan. Plötsligt sål
des emellertid Wicum AB till Elektrolux som nästan omedelbart sålde företaget vidare. 
Verksamheten lades ned och den sekretess som enligt avtalen gällde i 10 år omöjliggjorde 
publicering av resultaten. Följderna blev katastrofala, nya, viktiga kunskaper om pota
tisknölens biofysikaliska egenskaper mörklades, nya metoder för att förbättra såväl kok
ning som värmebehandling fördröjdes och den vidareutveckling inom processindustrin 
som tekniken gav möjligheter till stoppades helt. 

Efterhand som undersökningarna fortsatte mot mera komplicerade frågeställningar kom 
metodikfrågorna att framträda som mycket viktiga. Skattningssäkerheten av såväl medeltal 
som spridningsmått var en central fråga liksom beskrivningen av olika populationerna. Be
hovet att kunna mäta (skatta) effekter av t.ex. värmebehandling med stor säkerhet även om 
effekterna var små var mycket stort, inte minst med hänsyn till uppdragsforskningen om 
motståndsvärmning. I ett arbete publicerat 1980 visas att sådan teknik utvecklats så att skatt
ningar av små effekter kan ske med stor säkerhet med relativt små prover. Svårigheterna 
med tolkningar av värmebehandlingens effekter påtalades. Effekterna är nämligen inte 
linjära eftersom det finns enzymer som inom vissa temperaturområden verkar förstärkande 
på vävnaden, ett förhållande som verkade vara obeaktat i internationell litteratur. I detta 
sammanhang skall också samarbetet med Linköpings universitet nämnas. Där fanns en 
avancerad mätteknik utvecklad med vars hjälp det var möjligt att bestämma vattnets bind
ning i vävnaden. 

I slutet av 1970-talet hade kontakterna med olika parter inom den svenska potatissektorn 
ökat kraftigt. Det var därlör naturligt att söka samarbete med SIK i Göteborg och under 
1977- 1979 genomfördes en undersökning gällande sambanden mellan potatisknölens 
kemiska och fysikaliska egenskaper och värmebehandlingstekniken med avseende på 
kokkvaliteten. Avsikten var att följa potatisen från planeringsstadiet över primärproduktion 
fram till användare/konsument. Institutionen för växtodlingslära svarade för fältför
söksverksamheten och en del analyser medan SIK utförde olika värmebehandlingar och 
fysikaliska analyser m.m. Erfarenheterna av samarbetet blev mycket goda. De kompeten
ser som sammanfördes ökade förutsättningarna för kvalificerade tolkningar, potatisparti
erna, som kostade mycket att producera, kunde analyseras på mångahanda vis, och de 
avlästa resultaten kunde alltid hänföras till samma utgångsmaterial. 

Perioden 1980-1991. Livsmedels- och utsädesfrågor är centrala 
I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet kom potatisforskningen vid Institutionen för 
växtodling att i hög grad influeras av det ökande intresset för livsmedel och livsme
delsforskning. I den allmänna samhällsdebatten betonades sambandet kost- hälsa starkt. 
Som ett led i den vidare utvecklingen av forskning och försöksverksamhet utarbetades 
därlör en detaljerad redogörelse för vad som betitlades "K valitetsstyrande mekanismer i 
spannmål och potatis". Denna PM kan betraktas som ett långsiktigt forskningsprogram och 
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kom att ligga till grund för ansökningar till forskningsråd och andra anslagsgivande organ. 
Som särskilt betydelsefull framstår Bengt Bodins definiering av begreppet kvalitet som be
tecknades som "ändamålsenlighet". Detta innebär att om en växtodlingsprodukt uppfyller 
alla uppställda krav vid ett givet tillfälle är dess kvalitet hög. Betraktelsesättet ger således 
möjlighet att bedöma och ange kvaliteten i relation till de för varje tillfälle uppställda kraven 
och önskemålen, vilket också är vad som sker i verkligheten. Alla de egenskaper hos pro
dukten, vilka kan bestämmas eller skattas och som på något sätt inverkar på kvaliteten kan 
delas in i 4 klasser: 
Egenskaper som påverkar närings-och energiinnehåll 
Egenskaper som påverkar livsmedelssäkerheten 
Sensoriska egenskaper 
Tekniska egenskaper. 

Programförklaringen präglades av det sedan länge väl dokumenterade förhållandet att det 
är i primärproduktionen som kvaliteten byggs upp för såväl de livsmedel som direktkon
sumeras som för de livsmedelsindustriella råvarorna. Forskarna vid Institutionen för växt
odling ansåg det också självklart att jordbruksforskningen var en del av livsmedelsforsk
ningen liksom att forskningen rörande primärproduktionen måste vara hårt integrerad med 
den forskning som bedrevs vid andra institutioner inom livsmedelsforskningens område. 

Inom ramen för projektet "K valitetsstyrande mekanismer" utarbetade Bengt Bodin i början 
av 1980-talet en litteraturöversikt "U tvecklingsförlopp och kvalitetsetablering hos potatis", 
ett arbete som ger en god översikt då det gäller kunskapsnivån och forskningsfronten för 
potatis i början av 1980-talet. Stor uppmärksamhet ägnades bl.a. åt terminologin inom om
rådet och inte minst åt begreppet "fysiologisk ålder", som behandlades utförligt. Andra de
taljerade avsnitt behandlar viktiga faser i utvecklingsförloppet samt bakgrunden till olika 
kvalitetsdefekter, d. v .s. de olika kvalitetsstyrande mekanismerna. 

Litteraturöversikten följdes senare av ett sofistikerat experimentellt arbete vars resultat 
publicerades 1988 av Bengt Bod in. I detta redovisas resultat gällande kvalitetsetableringen 
hos potatis. Inflytandet av olika substanser på stärkelsens gelatinisering m.m. hade 
undersökts och en diskussion förs gällande möjligheterna att i rå potatisvävnad prognosti
sera benägenheten för blötkokning. För första gången redovisas undersökningar gällande 
den kvalitetsdefekt hos King Edward VII som yttrar sig som en kombination av mörk
färgning och blötkokning. K valitetsfelet uppmärksammades först i slutet av 1980-talet och 
har vållat odlarna stora förluster. Defekten uppträder hos potatis som odlats på organogena 
jordar och kombinationen högt kväveinnehåll och högt kloridinnehåll tycks vara en viktig 
orsak till uppkomsten av kvalitetsfelet. 

Inom området "kvalitetsetablering" ligger också ett uppdragsarbete gällande sockeracku
mulation i potatisknölar avsedda som chipsråvara. Bakgrunden till projektet var att vissa 
potatispartier som levererades till en chipsfabrik hade för höga sockerhalter samtidigt som 
det hävdades att partierna varit utan anmärkning då de lämnade potatislagret. Första 
intrycket var naturligtvis att någon av parterna hade fel. Undersökningarna som genomfördes 
med Bengt Bodin som forskningsledare visade emellertid att båda parterna hade rätt. På 
grund av i undersökningen klarlagda förhållanden kunde så mycket socker, främst reduce-
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rande arter, bildas och ackumuleras under tiden från ilastning till processing att kvalitets
sänkningen av chipsen blev oacceptabel. Den grundligt genomförda studien visar på myc
ket komplicerade förhållanden då det gäller sockerbildning i knölen samt att bildningen 
också är relaterad till knölens fysiologiska status vid den tidpunkt då påverkan sker. 

I det långsiktiga programmet "K valitetsstyrande mekanismer" berördes också livsme
delssäkerhet som en viktig del av kvalitetsbegreppet. I ett symposium anordnat av FDA i 
Washington 1978 behandlades naturliga ämnens inverkan på livsmedelssäkerheten varvid 
bl.a. framkom att såväl glykoalkaloider, mykotoxiner som stressmetaboliter m.fl. utgör ett 
hot mot livsmedelssäkerheten. Enligt Bruce Arnes är dessa risker oerhört mycket större än 
riskerna med restsubstanser. Arnes har senare infört begreppen naturliga och syntetiska 
pesticider och anser att om de totala riskerna sätts till l O 000 enheter kommer endast 1 enhet 
från de syntetiska pesticiderna. Det är egentligen helt osannolikt att denna enda enhet är den 
enda som uppmärksammas i Sverige då det gäller livsmedelssäkerhet samt att praktiskt 
taget alla medel för forskning gällande livsmedelssäkerhet används i området syntetiska 
pesticider. Ansträngningarna för att vinna förståelse för det faktum att livsmedelssäkerheten 
är relaterad till många andra faktorer än enbart användning av växtskyddsmedel har hit
intills i stort sett varit verkningslösa. Uppfattningen att alla s.k. naturliga substanser är 
harmlösa har av många skäl, inte minst kommersiella, fått stöd nästan överallt. När den väl 
dokumenterade kunskapen om vilka faktorer som påverkar livsmedelssäkerheten så små
ningom blir uppmärksammad och förs in i den allmänna livsmedelsdebatten torde en dis
kussion om förtroende uppstå. 

Som ett klassiskt exempel på naturliga ämnens inverkan på livsmedelssäkerheten kan 
nämnas glykoalkaloidernas effekter på människan. De stora problem med ackumulation av 
glykoalkaloider i potatisknölar som observerades av SMAK i början av 1980-talet ini
tierade undersökningar gällande mekaniska skador och deras effekt. Problemen blev akuta 
1986 beroende på att mycket höga halter glykoalkaloider uppmättes i knölar från Magnum 
Bonum, vilket medförde saluförbud för sorten. De undersökningar som startats i början av 
1980-talet på SMAK:s initativ kom därför att utvidgas. Forskningsledare var Karl-Erik 
Hellenäs som också blev doktorand vid Institutionen för växtodlingslära. Han kunde på ett 
tidigt stadium visa att den analysmetodik som då användes var otillfredsställande och ut
vecklade därför ny metodik med mycket hög precision. Resultaten från detta forsknings
och utvecklingsarbete medför att tidigare bestämningar av halten glykoalkaloider i potatis 
måste betraktas med stor skepsis beroende på analysmetodernas bristande noggrannhet. 
Karl-Erik Hellenäs, inriktning mot biomedicin ledde till att intresset efterhand vändes mot 
glykoalkaloidemas kortsiktiga och långsiktiga inverkan på människan. Efter det att ny 
metodik utvecklats för att med hög precision spåra glykoalkaloidema i kroppen m.m. 
startade avancerade biomedicinska experiment för att utröna substansernas transport och 
nedbrytning i kroppen liksom deras effekter. Resultaten publicerades våren 1994 i en dok
torsavhandling vid Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU. 

Genom anmodan av Bränneriintressenternas dåvarande direktör Karl Axel Körnell kom 
Institutionen för växtodling att få arbeta med en metod utvecklad i Sovjet gällande behand
ling av potatisutsäde med rödljus och rödljuslaser. Metoden användes allmänt bl.a. i 
Kazachstan och vid ett besök vid universitetet i Alma Ata visades apparatur m.m. Sti-
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muleringen av groning och tillväxt var klart dokumenterad och kunde förklaras med 
kännedom om fysiologiska processer i växten. En laserutrustning ställdes till Institutionens 
för växtodling förfogande och en del experiment genomfördes. Det kunde visas att behand
lingen i vissa fall gav avsevärda skördeökningar. I andra fall inträffade dock skördesänkningar, 
vilket naturligtvis inte kan accepteras. Förklaringen till att behandlingen ibland sänkte 
skörden tillskrevs en felaktig dosering i relation till respektive utsädespartis status ifråga om 
phytochromssystemets aktivitet. Många faktorer bidrog till att kontakterna efterhand avtog 
och metoden kom därför inte att etableras i Sverige. Med tanke på den utveckling som pro
duktion och användning av potatisutsäde ser ut att få, t.ex. användning av miniknölar, bör 
metoden inte glömmas bort eftersom dessa små förökningsenheter är i större behov av 
stimulans än en normalstor sättknöl. 

Från starten 1957 har potatisutsädets egenskaper och produktionskapacitet varit ett centralt 
problemområde för potatisforskningen vid Institutionen för växtodling. Under 1980-talet 
studerades frågan om utnyttjandegraden av produktionsförmågan hos potatisknölen. 
Potatisknölen kan sägas ha en potentiell avkastningsförmåga, d.v.s. endast sättknölens 
egenskaper är begränsande för avkastningens storlek. Ställs denna avkastning mot den 
reella, d.v.s. den i fält uppmätta, kan ett mått på hur stor del av den potentiella avkast
ningsförmågan som utnyttjas räknas fram. Beräkningarna visar entydigt att endast en liten 
del, ca 25 procent av potentialen, utnyttjas. Främsta anledningen till detta visades vara 
konkurrensen inom ståndet, alltså mellan huvudstjälkarna. 

Potatisutsädet spelar som nämnts en avgörande roll för avkastning och kvalitet samtidigt 
som utsädeskostnaden är en mycket stor del av de totala produktionskostnaderna. I en 
omfattande och med stor sakkunskap genomförd utredning visade Bengt Ingvar 1976 att 
den svenska potatisproduktionen skulle kunna effektiviseras och rationaliseras om en rad 
problem förknippade med utsädets produktion och användning kunde lösas. Den forskning 
som pågått rörande utsädesfrågor har naturligtvis haft till uppgift att söka vägar för 
effektivisering samt förbilligande av utsädet och har i många avseenden baserats på de fakta 
som presenterades av Bengt Ingvar.Tyvärr måste det konstateras att framstegen inom 
utsädesanvändningens område inte varit särskilt påtagliga fram till slutet av 1980-talet. 

Från det Internationella Potatiscentret (CIP) i Peru kom i början av 1980-talet rapporter om 
användning av potatisfrö som förökningsorgan. Resultaten från bl.a. två examensarbeten 
visar att fröplantoma hade en god avkastningspotential och att tekniken med omskolning 
fungerar väl men ställer sig alltför dyrbar. Större möjligheter bedömdes dock nya tekniker 
för utsädesproduktion att ha och i mitten av 1980-talet startade Jannie Hagman sitt doktors
arbete, vars resultat presenterades i hennes doktorsavhandling 1990. Hon studerade nya 
metoder för att producera potatisutsäde och därmed klarlades att det finns möjligheter att 
genom nya förökningsenheter med en huvudstjälk effektivisera och rationalisera potatis
produktionen. 

Under 1980-talets början ökade intresset för den alternativa växtodlingen som också bytte 
namn till det oegentliga ekologisk odling. Undersökningar under 1970-talet resulterade i att 
JosefDlouhy' 1981 framlade sin doktorsavhandling i vilken potatis var en av de studerade 
grödorna. 
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I slutet av 1980-talet blev det uppenbart att det svenska jordbruket stod inför en avreglering. 
De politiska beslut som fattades påverkade naturligtvis också forskningen och för
söksverksamheten med potatis. Nedläggningen av SMAK 1991 innebar att den omfattande 
bevakningen av den svenska potatismarknaden trappades ned och många för forskarna 
viktiga informationer t.ex. gällande kvalitetsproblem uteblev. År 1991 upphörde också 
verksamheten vid regleringsföreningen SPI, vilket betydde att ett viktigt kontaktorgan 
försvann. SPI hade också under årens lopp på ett utmärkt sätt stöttat svensk potatis
forskning. 

Den situation som kunde skönjas både för potatisforskningen i allmänhet och för växtod
lingslärans potatisforskning i synnerhet diskuterades mycket och olika lösningar av den 
akuta problematiken anfördes. Överläggningarna med företrädare för lantbrukskoopera
tionen bör särskilt nämnas eftersom dessa åtminstone indirekt ledde fram till ett beslut av 
styrelsen för Stiftelsen Lantbruksforskning under hösten 1989, vilket betydde att 10-12 
miljoner kronor ställdes till den svenska potatisforskningens disposition. I de första 
anvisningarna fanns klart angivet kravet att undersökningarna skulle genomföras så att 
resultaten snabbt kom till potatisnäringens kännedom samt att resultaten skulle vara direkt 
applicerbara i potatisproduktionen. En arbetsgrupp utformade ett förslag till biologiskt 
ramprogram omfattande 4 avsnitt: 
Kvalitet, särskilt närings-och energiinnehåll samt livsmedelssäkerhet 
Styrning av tillväxt och kvalitet 
Potatisutsäde 
Växtskyddsfrågor. 

Programförslaget överlämnades till Stiftelsens styrelse i slutet av maj 1990. Det godkändes 
i december 1990 och arbetet kunde börja 1991 i enlighet med de uppgjorda planerna. I 
september 1992 anordnades ett seminarium av Stiftelsen Lantbruksforskning varvid de 
första rapporterna från arbetet lämnades. 

POTATISEN I GRUND- OCH FORSKARUTBILDNINGEN 
Institutionen för växtodlingslära har sedan Lantbrukshögskolans start meddelat under
visning inom grund utbildningen för agronomer samt inom den högre utbildningen, också 
benämnd forskarutbildningen. 

I undervisningen fram till slutet av 1950-talet behandlades potatis och potatisodling vid 
någon enstaka föreläsning medan huvudvikten ifråga om inlärning låg på litteraturstudier. 
Hugo Os vald skrev det första potatiskompendiet, som fortfarande fanns tillgängligt i mitten 
på 1950-talet. Då började också korrektur till hans bok "Åkerns nyttoväxter" att bli 
tillgängliga för läsning. Så småningom, troligen i början av 1960-talet, blev några fö
reläsningar om potatis och potatiskvalitet inslag i 2-betygskurserna. Fortfarande var dock 
tillgången på litteratur ett stort problem även om utgivandet av "Åkerns nyttoväxter" löste 
en del. Jag skrev därför efter samråd med Ewert Åberg ett potatiskompendium, "Potatis och 
potatisodling", som behandlade potatisen som nyttoväxt med tonvikt på historik, botanisk 
beskrivning, kvalitetsegenskaper samt odlingstekniska åtgärder. Kompendiet har revide
rats vart tredje- fjärde år och har vid undervisningen kompletterats med föreläsningar, 
informationsmateral samt studiebesök. 
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Utöver kurserna i grundutbildningen har från slutet av 1960-talet s.k. specialkurser an
ordnats. Under den period då 3-betygskurser ingick i studieordningen anordnades en sådan 
inom potatisområdet. Kursen hölls öppen även för andra än agronomer och agronomie stu
derande vilket medförde att många produktionsrådgivare från SPOR och livsmedelsindustrier 
deltog. Kursen blev en stor framgång, blandningen av studenter med goda kunskaper i kemi, 
växtfysiologi etc. liksom i växtodlingslära med yrkesverksamma personer med stor kun
skap och erfarenhet gällande potatis och potatisodling gav ett utomordentligt gott resultat. 

Kursen anordnades dock i ett skede då undervisningen var på väg att radikalt ändras till sin 
karaktär. Den klassiska modellen för högskoleundervisning underkändes och vägen mot en 
högskoleundervisning med gymnasial karaktär började vandras. Införandet av poängsystemet 
började snart att leda till ett ohämmat utbud av kurser, ofta omfattande endast 2-3 poäng, 
s.k. "snuttkurser". För Institutionen för växtodling ledde detta till att specialkurserna, som 
tidigare varit 3-betygskurser, nu omvandlades till 2-poängskurser d .v .s. att omfattningen 
reducerades drastiskt. Den nya kursen kallades "Potatis, produktionsteknik och industriell 
bearbetning", omfattade 2 poäng och genomfördes under många år fr.o.m. början av 1970-
talet. Under 1980-talet sammanfördes sedan potatis med spannmål och oljeväxter i en 5-
poängskurs kallad "Yäxtodlingsprodukterna som livsmedel och livsmedelsråvaror", en 
kurs som blev mycket uppskattad av deltagarna enligt kursvärderingarna. 

Under 1980-talet framhävdes livsmedelsfrågorna starkt, vilket ledde till att intresset för den 
ovan nämnda specialkursen var stort från studenternas sida. Den var dock avsedd endast för 
studerande med växtodlingslära som ett av huvudämnena, vilket begränsade deltagarantalet 
även om en del dispenser beviljades. Behovet av en förstärkning av kursutbudet inom livs
medelsområdet ansågs vara stort och krävde aktiva insatser. På uppdrag av Utbildnings
nämnden utformade Lennart Björck, Märtha Larsson-Raznikiewicz och jag en "allmän
bildningskurs på högskolenivå" kallad "Livsmedelskunskap" öppen för studenter inom alla 
inriktningar. Kursen som betecknades som en fakultetskurs förlades enligt nämndens be
slut till Institutionen för växtodling. Jag blev kursledare och som tema valdes frågan "Finns 
det någon livsmedelspolicy i Sverige?". Efter en inledande översikt av aktuella livsmedels
frågor följde besök av representanter för företag och organisationer inom den svenska 
livsmedelssektorn. Kursdeltagarna hade sedan att i grupper genomföra ett projektarbete där 
frågan om det fanns en livsmedelspolicy i Sverige skulle besvaras. Genom ett mycket am
bitiöst och skickligt arbete av kursdeltagarna fick frågeställningen en mycket allsidig be
handling. Kursen gavs dock endast ett år. 

Då det gäller den högre undervisningen har Institutionen för växtodlingslära en lång och 
ärorik tradition. Redan 1939 anordnades den första licentiandkursen i ämnet växtodlings
lära. Såväl Hugo Osvald som Ewert Åberg hade en stark övertygelse att högre utbildning 
inom ämnet var oerhört viktig. De arbetade mycket aktivt med rekrytering och utbildning 
och uppnådde synnerligen goda resultat i form av avlagda licentiatexamina, disputationer 
för agr. dr-graden samt doktorsexamina vilket var avgörande för institutionens expansion 
under 1960- och 1970-talen. Lic.-kurserna återkom i stort sett var tredje år fram till slutet 
av 1960-talet då den högre utbildningen ändrades såtillvida att licentatexarnen försvann 
liksom möjligheten att disputera för doktorsgraden. I stället infördes en doktorsexamen, 
vilken i omfattning kan betecknas som en förstärkt licentiatexamen. Den första doktorand-
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kursen gavs vid Institutionen för växtodlingslära 1970. Numera ges doktorandkurserna i 
samarbete mellan de nordiska länderna och kurserna har därför anordnats av de olika 
växtodlingsinstitutionerna. Potatisen ingår som undervisningsobjekt varvid de föreläsning
ar som hållits främst har gällt forskningsmetodik. Dessutom förekommer undervisning i 
form av seminarier där inledningsuppsatsen i en del fall behandlar forskningsprojekt inom 
potatisområdet. 

POT A TISKURSER 
På grund av att huvuddelen av anslagen till verksamheten kom från medel fördelade av 
SPOR:s försöksnämnd samt att dessa medel var avsedda till förbättring av den svenska 
matpotatisens kvalitet utvecklades snabbt goda relationer med potatisnäringens organisa
tioner och företag liksom med statliga verk inom området. Informationer spreds genom 
enskilda föredrag men kanske främst genom kursverksamhet. Enligt mina anteckningar 
deltog jag första gången som lärare vid en kurs för rådgivare m.fl. i Jönköping och Falun 
år 1962. Kurserna anordnades av Lantbruksstyrelsen och Specialrådgivningen och behand
lade hela potatisodlingens område genom en serie översiktliga föreläsningar. År 1967 an
ordnades ytterligare en central fortbildningskurs gällande "Potatisodling" av Lantbruks
styrelsen och Specialrådgivningen. 

År 1975 kunde resultaten från SCB:s inventering av den svenska potatisodlingen presen
teras och diskuteras vid en sammankomst med SPOR:s potatiskonsulenter. Sammankomsten 
blev högt värderad och det betonades att liknande kurser borde anordnas med jämna 
mellanrum i framtiden. Detta var ett av skälen till att frågan om kursverksarnhet togs upp 
vid ett sammanträde den 15 november 1977 med SPI:s Produktionstekniska kommitte. Det 
beslöts då att söka anordna en Potatiskurs vilken efter samråd mellan olika parter anordna
des 1979. Programmet utgjordes av två block enligt följande: 
Dag 1. Potatisutsädets produktionsförmåga 
Dag 2. Potatisens kvalitetsproblematik. 

Intresset för Potatiskurs- 79 som den kom att kallas visade sig vara enormt stort. Kursen 
genomfördes två gånger vid Ronneby Brunn under november 1979 och upprepades sedan 
ytterligare en gång på Billingehus under våren 1980. 

Nästa kurs, Potatiskurs-81, anordnades av Institutionen för växtodling, Konsulen
tavdelningen, samt SPOR dels på Ronneby Brunn, dels i Umeå. Programmet var följande: 
Dag 1. Lagringsrötor 
Dag 2. Lagringsteknik. 

I samarbete mellan SPOR, SPI och Institutionen för växtodling anordnades på Ronneby 
Brunn och Konferenscentret i Sundsvall Potatiskurs-84. Programmet var följande: 
Dag 1. Potatisproduktion-ett försök till en systemanalytisk studie 
Dag 2. Genomgång av potatisens produktionskedja. 
Utöver detta förekom på kvällstid en demonstration av modern datateknik, vilket var ett led 
i det utredningarbete som då pågick med syfte att öka datoriseringen inom den svenska 
potatisnäringen. 
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Som ett led i arbetet att informera om potatisen som baslivsmedel och livsmedelsindust
riråvara anordnade Institutionen för växtodling en kurs på Ronneby Brunn den 10--11 april 
1985. Kursen vände sig till personer som på olika sätt arbetade med marknadsföring och 
information om potatis och potatisprodukter. 

Potatiskurs-88 anordnades i Uppsala av Stiftelsen Svensk Potatisforskning och Institutio
nen för växtodling den 13-14 januari 1988. Temat var: Produktion av kvalitetspotatis. 

En potatiskurs kallad Potatiskurs-93 genomfördes på två platser dels på Tylöhus, dels på 
Green Hotell i Tällberg. Programmet var traditionellt. Först en redovisning av svensk 
potatisodling inför 2000-talet följd av en kravlista. Sedan följde en serie avsnitt gällande 
produktionsteknik såsom sort- och utsädesval, beståndsuppbyggnad, jordbearbetning in
klusive mekanisk ogräsbekämpning, växtnäring, bevattning, bladmögelbekämpning, 
blastdödning samt hantering/sortering. 

Kursverksamheten har varit ett utomordentligt bra sätt att föra ut potatisforskningens 
resultat till näringen och därmed fullgöra en självklar förpliktelse som forskare. För 
forskarna är det också mycket betydelsefullt att från dem som arbetar i nära kontakt med 

POTATISDAGAR M.M. 
Redan 1958 började en informativ verksamhet, som kom att få mycket stor betydelse för 
den svenska potatisnäringen, dels genom att viktiga informationer utbyttes, dels genom att 
ett omfattande kontaktnät utbildades, något som underlättade och befrämjade informa
tionen. Det var överinspektören professor Yngve Gustafsson som tog initiativet till en 
överläggning.Överläggningen avsåg i första hand inbördes information om hittills upp
nådda resultat och kommande arbetsprogram. I anslutning härtill vore det, framhöll ord
föranden, " också motiverat att diskutera huruvida ett mera fast organiserat samarbete 
mellan de olika grupperna och institutionerna borde komma till stånd." 

Nästa möte anordnades i Linköping den 20 februari 1959 i anslutning till frömässan, varvid 
rapporter lämnades från sortprovningen samt från JTI och Statens jordbruksförsök. 

Den 7 februari 1961 ägde nästa informationsmöte rum. Karaktären var densamma som 
tidigare med en rad rapporter om vunna resultat. 

Den 27 februari 1963 hölls ett informationsmöte med 13 deltagare. Rapporternas antal hade 
nu ökat och diskussionslusten var stor då inte mindre än 90 inlägg protokollfördes. 

Den 5 mars 1964 har deltagarantalet ökat till 23 stycken. Överläggningarna hålls i LRF:s 
lokaler i Stockholm och det rapporteras att både Barima och Grata tagits in i sortlistan. 
Angreppen av Phoma-röta sprider sig och en av de första larmrapporterna lämnas av 
Lennart Nilsson. 

År 1965 träder Institutionen för växtodling in som inbjudare och arrangör. Överläggningar
na byter namn och kallas "Potatiskonferens" och anordnas i Stockholm den 5 april 1965. 
Rapporterna gav aktuell information om pågående undersökningar. 
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Potatiskonferensen 1966 hölls också den i Stockholm med 52 deltagare. Förutom sed
vanliga rapporter från pågående undersökningar talade J aan Teär från B järe industrier över 
temat "Råvarukvalitet- produktkvalitet". 

Temat för nästa potatiskonferens 1967 som anordnades av Institutionen för växtodling och 
Specialrådgivningen var "Kan den svenska potatisodlingen effektiviseras?". Inlednings
talade gjorde Börje Emilsson, Nils Gustafsson, Birger Svensson och Kjell Larsson. 

Potatiskonferensen för 1968 hölls den 28 februari i Stockholm med 82 deltagare. I sitt 
inledningstal framhöll Ewert Åberg att potatisodlingen nu blivit en specialodling. Odlingen 
möter därmed andra och svårare krav att uppfylla än husbehovsodlingen. Samtidigt har 
potatisens betydelse som råvara för livsmedelsindustrin ökat, vilket ställt nya krav på 
forskning och försöksverksamhet. 

Potatiskonferensen 1969 var nu omdöpt till Potatisdag och tema var "Potatisförsöks
verksamhetens framtida inriktning". 

Vid potatiskonferensen 1970 anordnad av Institutionen för växtodling och Konsulent
avdelningen mark/växter lämnades en serie rapporter. 

Vid Potatisdagen den 26 januari 1971 anordnad av Institutionen och Konsulentavdelningen 
talade professorn i human näringslära vid Uppsala Universitet Leif Hambraeus över ämnet 
"Potatis och potatisprodukter i den moderna kosten". 

Potatisdagen 1972 innehöllförutom rapporter från pågående verksamhet en diskussion om 
"Svensk matpotatis- kvalitet och kvalitetskontroll". 

År 1973 anordnades den 23-24 januari Växtodlingsdagarna, som detta år behandlade den 
svenska växtodlingens framtida inriktning. 

År 1974 kombinerades Potatisdagen med SMAK:s infonnationsdag i Stockholm. Temat 
var "Potatisodlingens framtid". 

Efter det att Potatisdagen 1975 ställts in anordnade Institutionen för växtodling och 
Samarbetskommitten för potatisproduktion Potatisdagen 1976. Diskussionen gällde Bengt 
Ingvars rapport om potatisutsäde. 

Potatisdagen 1977 var temat "Produktion av utsädespotatis", en utredning med ekonomiska 
analyser som Lars Jakobsson genomfört. 

År 1980 upptogs tiden med diskussioner och arbete gällande potatisforskningens situation 
och problem. Ett seminarium anordnades av LRF och SLU på Sånga-Säby. 

SLU :s potatisgrupp anordade den 17 mars 1982 i samarbete med Konsulentavdelningen en 
potatisdag. Sedvanliga rapporter om pågående projekt lämnades varefter temat "Hur skall 
vi utnyttja växtperioden bättre?" diskuterades. 
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År 1983 var temat "Rådgivningens roll i potatisodlingen" och utöver detta lämnades 
rapporter om pågående undersökningar. 

Nästa år, 1984, anordnade Potatisgruppen såväl en Potatisforskardag som en Potatisdag. 
Temat för överläggningarna var" Produktion av potatisutsäde i Sverige". 

"Vad och vem bestämmer vilken potatissort vi skall äta?" var ämnet för överläggningarna 
vid Potatisdagen den 12 mars 1987. 

Potatisdagen 1991 kan betecknas som historisk och präglades av de stora organisatoriska 
och personella förändringar som skedde under 1991. Såväl SMAK som SPI lades ned som 
en följd av jordbrukets avreglering och en del pensionsavgångar skedde. Programmet blev 
därför en historisk tillbakablick. 

Utöver potatisdagarna i vilka Institutionen för växtodling och dess potatisforskare varit 
involverade sedan 1958 genomfördes under perioden många andra aktiviteter såsom 
seminarier och symposier anordnade av andra intressenter, men med deltagande av fors
kare från bl.a Institutionen för växtodling. I det följande ges en kronologisk översikt av de 
viktigaste av dessa arrangemang. 

Redan 1957 anordnades en internationell konferens i Lund vid vilken den Europeiska 
sammanslutningen European Association for Potato Research (EAPR), bildades efter det 
att några informella överläggningar ägt rum i bl.a. Holland och Danmark. 

År 1968 arrangerade Jordbrukstekniska institutet en sammankomst i Kristianstad med 
temat: "Odling, hantering och förädling av potatis". 

SIK-Svenska institutet för konserveringsforskning anordnade 1969 en potatisdag. 

De mycket allvarliga problemen med den industriellt skalade potatisen under senare delen 
av 1960-talet ledde fram till att SMAK 1970 inbjöd till överläggningar i riksdagshuset. 

År 1970 samlades NJF:s potatisforskare till ett symposium i Gjövik i Norge varvid 
produktion av potatis för livsmedelsindustrins behov var ämnet för överläggningarna. 
NJF:s potatisseminarier fortsatte sedan i Finland 1974 med "Utsäde och utsädesproduk
tion" som tema. 

Lantbrukarnas riksförbund och Lantbrukshögskolan anordnade 1972 ett seminarium med 
titeln: "Marknadsanpassad råvaruproduktion", där ett avsnitt behandlade potatis. 

LRF:s forskningsberedning kallade 1974 till en hearing på Ronneby Brunn. Vid denna 
behandlades den svenska potatisnäringen på ett mycket allsidigt sätt. 

SCB:s omfattande undersökning av den svenska potatisodlingen publicerades 1974. Efter 
ett omfattande förarbete arrangerades 1975 symposiet "Den svenska matpotatisodlingens 
framtid" av SPOR, SPI samt Institutionen för växtodling. SPOR anordnade 1979 en 
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sammankomst kallad "Potatis- 80". Den inleddes av Stig Remvig som talade om 
potatisodlarens situation varefter olika avsnitt i produktionskedjan liksom potatisforskning
en behandlades. 

Arbetsgruppen för potatisfrågor inom NJF:s växtodlingssektion anordnade 1981 ett se
minarium i Uppsala varvid första dagen ägnades åt problem i utsädeshanteringen samt åt 
meristem- och sticklingsförökning. Andra dagen behandlades lagringsrötor, virussjukdo
mar och potatiscystnematoder. 

Jordbrukstekniska föreningen och SLU anordnade under Lantbruksveckan 1983 ett se
minarium betitlat: "Potatis- från jord till bord". Här diskuterades bl.a. användning av 
modern datateknologi, ett ämne som tidigare behandlats inom SPI:s Produktionstekniska 
kommitte. 

I samband med SPI:s 15-årsjubileum 1986 anordnades ett seminarium i Malmö varvid 
historiska återblickar på regleringsföreningens verksamhet gavs. 

NJF:s arbetsgrupp för potatisfrågor anordnade 1988 ytterligare ett seminarium i Uppsala 
varvid rapporter lämnades om nya resultat. 

Inom ramen för Uppsala Livsmedelscentrums seminarieserie anordnades 1990 en sam
mankomst betitlad: "Potatis och potatisprodukter i svensk kost. Klarar potatisodlingen alla 

POT ATISFORSKARDAGAR 
Potatisdagarna hade som mål dels att överföra information mellan forskare/forskargrupper 
inom potatisområdet, dels att överföra nya viktiga resultat till rådgivare, lärare, potatisodlare, 
representanter för organisationer och företag m.fl. Inriktningen av Potatisdagarna medgav 
dock inte att några fördjupade diskussioner om principer för vetenskapligt arbete, forsk
ningsteori, forskningsmetodik m.m. kunde föras. Det ansågs inte heller vara relevant att 
diskutera subtila metodikproblem i kretsar utanför forskarnas utan dessa diskussioner 
skulle föras mellan potatisforskarna. Behovet att få till stånd en diskussion om forskningens 
principer, dess metodik och mätmetoder växte därför snabbt. 

I anslutning till Potatisdagen 1968 anordnades ett NJF-symposium i Stockholm varvid en 
del metodologiska och mättekniska frågor diskuterades. Detta symposium kan betraktas 
som den första sammankomsten där vetenskaplig teori och metodik började att diskuteras 
inom gruppen potatisforskare. Det var också första gången som en sammankomst av detta 
slag anordnades i NJF:s regi. Vid NJF:s symposium i Gjövik 1970 fanns på programmet ett 
avsnitt om mätmetodik för att bestämma potatisens lämplighet för industriell bearbetning. 

Den första egentliga Potatisforskardagen anordnades 1972 vid Institutionen för växtod
lingslära, dock troligen i mindre omfattning då någon dokumentation inte kunnat återfinnas. 
År 1973 anordnades en Potatisforskardag vid Sveriges Utsädesförening Svalöf. Härvid 
presenterades olika tekniker och metoder vilka användes inom växtförädlingsarbetet med 
potatis. År 1974 stod SIK i Göteborg värd för Potatisforskardagen. SIK, dess organisation 
och arbetsuppgifter presenterades varefter en genomgång av olika mätmetoder som an-
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vändes av institutet följde. Metodfrågor diskuterades av deltagarna. 

I anslutning till Potatisdagen 1975 anordnade Institutionen för växtodling enPotatisforskar
dag i Stockholm. Överläggningarna hade som tema kvalitetsbestärnningar. 

NästaPotatisforskardag hölls 1978 vid Felix AB med Gösta von Rosen som värd. Nu disku
terades potatisforskningens aktuella situation då det gällde finansieringsformer, arbets
former rn.rn. 

NJF:s arbetsgrupp för potatis anordnade i november 1977 ett expertmöte i Stockholm där 
första dagen ägnades åt problemen att gradera och mäta i växande gröda samt provtagning 
för kemiska och fysikaliska analyser. Den andra dagen ägnades åt kvalitetskontrollen av 
matpotatis-systern och metoder. 

Genom att Sarnarbetskornrnitten upphörde 1978 och att SLU:s Potatisgrupp bildades först 
1981 korn ett uppehåll att ske då det gällde att anordna Potatisforskardagar. Först 1983 
genomfördes en överläggning gällande statistiska problem i forskning och försöks
verksarnhet. 

År 1984 ägnades Potatisforskardagen åt rapporter från EAPR:s konferens i Interlaken 
Schweiz samt åt rapportering från pågående projekt med anknytning till Potatisdagens tema 
"Produktion av potatisutsäde i Sverige". 

Nästa Potatisforskardag anordnades den 11 mars 1987. Sedan 1984 hade SLU:s potatis
datagrupp arbetat med att söka effektivisera infom1ations- och rådgivningsarbetet med 
hjälp av modem datateknik. Det var således naturligt att ägna halva Potatisforskardagen åt 
information och diskussion om växtodlingsrnodeller. Programmet i övrigt upptog rappor
ter från pågående projekt inom potatisområdet. 

År 1988 ägnades hela dagen åt lagringsrötor genom att forskargruppen för lagringsrötor 
lämnade en rad resultatrapporter 

Vid sammankomsten den 22 november 1990 informerades om det ramprogram som 
utformats med anledning av att Stiftelsen Lantbruksforskning ställt 10 miljoner kronor till 
potatisforskningens förfogande samt diskuterades olika frågor i samband med genomföran
det av projektet. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Perioden 1957-1994 kan för Institutionen för växtodlingslära betecknas som forskningens 
och försöksverksarnheten uppgång och fall då det gäller potatis. Antalet potatisforskare är 
väl totalt sett några fler riu än 1957, men antalet har på grund av pensionsavgångar och andra 
orsaker minskat kraftigt de senaste åren. Några statliga medel direkt avsedda för potatis
undersökningar finns knappast att tillgå för närvarande. Den klassiska jordbruksforskning
en inom L-fakulteten har minskats drastiskt på grund av långtgående besparingskrav. Det 
har inte heller varit möjligt att bibehålla den kontinuitet i arbetet som en framgångsrik 
forskning och utbildning på vetenskaplig grund kräver. 

94 



Mycket arbete krävs för att ytterligare förbättrat.ex. utsädets utnyttjande, utsädesproduktion, 
precisionen ifråga om beståndsuppbyggnad, undvikande av stress m.m. Behovet att klar
lägga hur livsmedelssäkerheten påverkas av olika stressfaktorer har tidigare påpekats 
liksom nödvändigheten av att även fortsättningsvis studera kvalitetsfrågor i relation till 
potatisens roll som baslivsmedel och industriråvara. Vid bedömning av det fortsatta be
hovet av potatisforskning inom växtodlingslärans ansvarsområde måste också beaktas att 
modern potatisproduktion trots allt inte kan betecknas som fulländad. Till viss del kan de 
brister som finns i potatisproduktionen rättas till genom bättre utnyttjande av känd kunskap 
medan andra problemställningar kräver fortsatta forskningsinsatser. Förutsättningen för en 
effektiv informationsspridning som leder till att känd kunskap utnyttjas är tillgång på 
mycket kompetenta och vetenskapligt skolade personer. Det måste i detta sammanhang 
också betonas att ett av villkoren för uppbyggnad av s.k. hållbara odlingssystem är att varje 
enskild gröda i systemet odlas på sådant sätt att odlingsmålet uppnås samt att olägenheter 
elimineras. Forskningen för en enskild nyttoväxt, t.ex. potatis, blir följaktligen minst lika 
viktig som tidigare och kanske t.o.m. ännu viktigare. 

Ett problem då det gäller att hävda potatisforskningens viktiga roll inom den agrara 
forskningen är potatisarealens relativt ringa omfattning på ca 1 procent av den svenska 
åkerarealen. Tyvärr finns uppfattningen att kunskapsbehovet och därmed forsknings behovet 
är relaterat till en viss grödas areal. Ingenting kan emellertid vara felaktigare. Kunskaps
behovet är lika stort om arealen är 30 000 hektar som om den är 100 000 hektar. 

I samband med dimensionering av en forsknings- och utvecklingsverksamhet brukar 
råvaruvärdet ibland användas som bas för bedömningar av rimliga insatser. Med ett beräk
nat skördevärde på ca 1 krona per kilogram ligger sålunda produktvärdet runt 1 miljard kr 
per år. Skulle endast 1 procent av produktvärdet avsättas för forskning och utvecklingsar
bete blir summan 10 miljoner per år eller endast 1 öre på varje kilogram potatis. Kunde den
na ettöring samlas in på ett effektivt sätt samtidigt som staten, enligt en gammal princip, 
svarar för lika mycket, skulle årligen ca 20 miljoner stå till förfogande. Det är således upp
enbart att det inte ens i den kärva ekonomiska situation som nu råder finns några eko
nomiska hinder för att säkra den svenska potatisforskningen på lång sikt. Det handlar enbart 
om vilja och förmåga att finna en för alla parter acceptabel lösning. 

Det framstår naturligtvis som mycket angeläget att i en analys söka klarlägga orsakerna 
till varlör en mycket framgångsrik forskningsverksamhet gällande potatis, viktigt som så
väl baslivsmedel som industriråvara, riskerar att i stort sett försvinna inom växtodlings
forskningen. Hugo Osvald betecknar växtodlingsläran som: "läran om kulturväxterna och 
deras beroende av yttre faktorer, naturliga eller av människan skapade. Växtodlingsläran 
kan betecknas som läran om de odlade växternas ekologi. Den kan också sägas utgöra en 
sammanfattning av alla de vetenskaper som sysselsätter sig med vegetabilieproduktionen 
och dess förutsättningar." Växtodlingslärans vetenskapliga karaktär försvårar således arbe
tet att ge ämnet en egen karakteristisk profil. För att vinna förståelse för betydelsen av forsk
ningen inom ämnesområdet krävs därför intensiv information om ämnet, institutionen och 
dess verksamhet d.v.s. det som i moderna termer kan kallas marknadsföring. 

En annan mycket bidragande orsak till händelseförloppet är den påtagliga kortsiktigheten 
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i anslagstilldelningen, vilken påtalats ända sedan 1970-talet. Växtodlingsforskning är ju en 
verksamhet som förlöper i långa cykler och kunskapsuppbyggnaden är mödosam. 

Lösningen på de allvarliga problemen ligger med stor säkerhet i en framtida förtroendefull 
samverkan mellan SLU och den svenska potatisnäringen. SLU måste uppfylla sitt ansvar 
som sektorsuniversitet samt utforma organisationen så att alla åkerns nyttoväxter blir 
kontinuerligt bevakade. Därmed skapas också garantier för att utbildningen även fortsätt
ningsvis kan bedrivas på vetenskaplig grund. 

Den översiktliga beskrivningen av potatisen i forskning och undervisning inom Institutionen 
för växtodlingslära visar hur en stark expansion och en omfattande kunskapsuppbyggnad 
skedde fram till slutet av 1980-talet för att sedan följas aven starkreducering. Beskrivningen 
av händelser och aktiviteter utanför forskningssektorn dokumenterar mycket tydligt att jag 
själv liksom mina arbetskamrater inom potatisgruppen på ett mycket tidigt stadium försökt 
att på alla sätt trygga kontinuiteten. Inga invändningar mot en önskad konsolidering t.ex. 
genom att öka anställningstryggheten liksom att säkra anslag på lång sikt m.m. har fram
förts från ansvarigt håll. I olika utredningar har uppslutningen kring principen att staten 
svarar för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden medan näringen tar ansvar för tillämp
nings- och utvecklingsarbeten varit enhällig. Utan att vara onödigt kritisk måste konstateras 
att de mycket goda intentioner som funnits med i diskussionerna och som vunnit stöd hos 
de deltagande parterna trots detta havererat på vägen till eller i de beslutande instanserna. 
Besluten har fattats av andra än dem som hade det direkta ansvaret för en verksamhet. Det 
var mycket långa beslutsvägar och ofta avtog tyvärr erfarenhet, kunskap och kompetens på 
vägen mot beslutet. Långsiktighet blev också ett begrepp som förlorade i värde. I stället 
framhävdes värderingar, som gynnade förändringen för förändringens egen skull. Upp
höjandet, inom SLU, av den grundläggande forskningen i förening med en stark nedvärde
ring av den tillämpade, t.ex. potatisforskningen, bör också nämnas som en förklarande fak
tor till potatisforskningens nedgång. Många påpekanden att det speciellt inom de tillämpa
de ämnena finns frågor av långsiktig, grundläggande karaktär har förklingat ohörda. 

Samtidigt är en samverkan och ett samspel mellan grundläggande, tidlös forskning och den 
kortsiktiga-tillämpade ett absolut villkor om växtodlingsforskningen skall överleva. Upp
fylls inte detta är risken stor att potatisforskningen förlorar kontakten med svensk potatis
produktion vilket i sin tur ökar svårigheterna ytterligare att bibehålla en så stor volym att 
verksamheten kan överleva. Svårigheten för makthavare och andra utan agronomiska kun
skaper och insikter att förstå detta förhållande är säkerligen också en starkt bidragande orsak 
till det svåra läge som inte bara potatisforskningen utan hela den svenska jordbruksforsk
ningen försatts i de senaste åren. 

Fortfarande gäller dock för all framtid att potatisens kvalitet i praktiskt taget alla avseenden 
grundläggs i primärproduktionen. Möjligheterna att av en skördad potatis med låg kvalitet 
framställa högklassiga livsmedel och andra produkter är praktiskt taget obefintliga. Vidare 
har potatisen sådana egenskaper att den på ett utomordentligt sätt passar in i en modem kost 
samt är andra grödor överlägsen då det gäller produktion per ytenhet. Teknik finns också 
känd som rätt använd påtagligt kan minska tillagnings- och beredningstid för potatisen och 
därmed stärka dess konkurrenskraft mot pasta etc. I perioder då folkförsörjningen varit 
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kritisk har potatisodlingen varit oundgänglig. Med tanke på befolkningsutvecklingen är det 
inte omöjligt att även Sverige under 2000-talet får uppleva situationer liknande dem under 
krigsåren. På forskarnas arbetsbord borde därför nu ligga forskningsuppgifter som skulle 
ge resultat för tillämpning något decennium in på nästa sekel. Så är tyvärr inte fallet och där
med tas inte heller ansvaret för framtiden. Det som ändå inger hopp för framtiden är att den 
kunskap som byggts upp finns kvar och är väl dokumenterad. Det finns också fortfarande 
mycket kompetenta potatisforskare att tillgå, vilka bör ges det full a ansvaret för att bevara 
kunskap och kontinuitet, goda resurser samt erforderlig tid för fortsatt forskning och 
undervisning. Slutsatsen blir att om det på ansvarigt håll inom SLU och den svenska 
potatisnäringen finns intresse och vilja att åter bygga upp den svenska potatisforskningen 
inom växtodlingsområdet fi nns fortfarande goda möjligheter att åstadkomma detta. 
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