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Förord
Jubileumsåret 2013 har gett oss anledning att lyfta på förlåten till historiens kammare och påminnas
om vår akademis glansfulla tillkomst och de visionära pionjärer som präglade dess fortsatta utveckling.
Det var den nyvalde tronföljaren Karl Johan som tillskrevs initiativet. Han presenterade Landtbruksakademien som ett fredsprojekt. Den erfarne militärstrategen avstod från att utmana Ryssland
och försöka återta Finland som nog många hade hoppats. I stället skulle landets modernäring utvecklas genom den nya akademien med hjälp av kunskap och praktisk erfarenhet. Produktionen skulle
flerdubblas och folkmängden med den. Det var en vision som måste ha tett sig som en dröm när den
presenterades men med facit i hand vet vi att den uppnåtts med råge.
Till sin hjälp att förverkliga akademiprojektet hade Karl Johan vetenskapsmannen Niklas Abraham
Edelcrantz. Han var ett universalgeni – poet, teaterdirektör och fysiker – som spelade en viktig roll i
sin samtid men idag är bortglömd av de flesta. Nu har vi påmint om hans viktiga gärning och dessutom
putsat upp obelisken till hans minne vid Stora Skuggan i Frescati. Där fanns hans gård och där låg
Experimentalfältet som han initierade. Det var naturligt att en av våra exkursioner skulle gå just dit.
En annan betydelsefull person i akademiens historia som nu lyfts fram i ljuset är Gabriel Poppius.
En imponerande ämbetsman som genom sin person knöt viktiga uppdrag till akademien och stärkte
dess roll.
Värd att minnas är också Olof Carling, docenten i grekiska som blev chef för Experimentalfältet
och visade stor framsyn som dock inte alltid uppskattades.
Akademien har förändrat sin roll under de sekler som gått. Det omgivande samhället utvecklades
och en demokratiskt styrd förvaltning växte fram, vilket gjorde att förvaltningsinriktade uppgifter
lyftes av akademien. I stället stärktes den vetenskapliga rollen och så småningom kom Forskningsrådet
för skogs- och jordbruksforskning att knytas till akademien.
En annan viktig milstolpe var när skogen gavs en mer framträdande roll med en egen avdelning
inom akademien och del i dess namn.
Kvinnogärningar lyser med sin frånvaro i akademiens tidiga historia. Att det dröjde ända till 1977
med inval av kvinnliga ledamöter är inte särskilt hedrande för en akademi som baserar sig på vetenskap
och kunskap. Men att kvinnor spelat en viktig roll i lantbrukets utveckling, också i det hårda arbetet
i skog och fält, kan vi läsa om i denna skrift, liksom att några av dem också fick motta belöningar för
dessa insatser.
Utvecklingen av det svenska jordbruket har gått hand i hand med järn- och stålindustrins framväxt.
Skickliga smeder producerade plogar och harvar och mycket annat. Den delen av historien berättades
för deltagarna i exkursionen till Hargs bruk.
Som avslutning kan vi i detta jubileumsnummer ta del av ”berusande skönhetsupplevelser” i skärgården en vacker försommardag – men också påminnelser om ett slitsamt liv för dem som var hänvisade
till naturens resurser för sin försörjning.

Kerstin Niblaeus
Akademiens preses
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Skriftbegrepp

Radsåningsmaskinen uppfanns i början av 1600-talet
och används sedan flitigt i stormaktstidens hexameterdikt:
urtypgrafisk synpunkt innebär detta en poesi
i stånd att utnyttja boksidans betydelsebärande areal –
till skillnad från olika strofiska arrangemang
som låter marginaler och mellanrum ligga i träda.
Tekniken skördar framgång i ”Bröllops besvärs ihugkommelse”
med dess uppsättning av jordbrukstekniska skrivredskap
men kommer inte oväntat bäst till sin rätt i Skåne,
så väl lämpat för brett upplagda lantbruksdikter.
Fårorna uppnår här en för läsningen gynnsam längd,
och när Linné riktar anmärkningar mot landskapets plogtyp
är detta säkert en följd av hans uppsvenskhet:
på Skåneslätten kan anspannet visst vara åbäkigt,
i synnerhet sedan friluftsdikten helt och hållet förändrats
enligt enskiftets kontinentalt inspirerade linjer –
Macleans långlinjiga poesi med sina pilalléer och lärkor
skulle som var och en inser aldrig ha skrivits
utan ett redskap av just kärrplogens konstruktion.
Hos oss är alltså skriftbegreppet av den handfasta sorten
och inte ett utslag av halsstarrig konservatism,
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även om plöjandet förvisso tar våra röstresurser i anspråk
då det ju försiggår ”med ett oändeligt hojtande”:
här kan man tydligt höra hur talspråkets ljud
befruktar skriftens långa, alltid oavslutade fåra, –
emellanåt interpunkterad av en ljungrot i orden
som får den fyrtioårige plöjaren att hejda sig med ett ryck:
ekipaget blir stående under exakt så lång tid
som man behöver för att lugnt konsultera en ordbok.
Kortversen har under dessa omständigheter fått utomskånsk karaktär
avsedd som den är för ett oskiftat landskaps tegar,
och detta förhållande kvarstår också när traktorn
vid mitten av trettiotalet mekaniserat vår plog:
nu blir det möjligt att med ett enda handgrepp
höja och sänka billen till önskad språklig nivå,
och när vårt samlade djupsinne på så sätt myllats ned
återstår det oss bara att med tillhjälp av cambridgevälten
– som ringande rullar fram på vårt semantiska fält –
på en gång packa och luckra upp den nyplöjda Dikten
för att dess betydelse härigenom stadigt må växa.
Ur: Hermes kofösaren (1991)
av Jesper Svenbro (Svenska Akademiens stol nr 8)
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Akademiens 200-årsfirande
Jubileumskonferens 11 juni 2013

DÅ & NU:
Akademien som framtidsprojekt för svenskt välstånd under 200 år
Jubileumskonferensens förmiddag var vikt åt tillbakablickar, men med tydlig vinkling mot akademiens uppdrag och aktiviteter idag:
Under de 200 år som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien funnits har Sverige förändrats
från ett agrart samhälle via ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Det kan tyckas
paradoxalt att en kunglig akademi för lantbruket bildades under den tid som agrarsamhället påbörjade sin upplösning. Men denna upplösning var samtidigt en modernisering och en absolut
förutsättning för industrisamhällets framväxt och för detta har akademien spelat en viktig roll.
Akademien samlade dåtidens expertis inom många områden, inte bara från lantbruket. Den
hade även ett statligt förvaltningsuppdrag. Den lantbruksvetenskapliga forskningen och det statliga uppdraget kom i takt med samhällets omvandling att med tiden övertas av andra institutioner
– men behovet kvarstår av att binda samman och diskutera den gröna sektorns teori och praktik,
landsbygdens relation till städerna och vad som odlas med det vi äter.
Denna uppgift har akademien förvaltat genom 200 år.

FRAMTIDEN:
Du sköra nya värld – 15 unga akademiker blickar mot vårt bruk av naturresurser år 2063
Under jubileumskonferensens eftermiddag intog Framtidsprojektet scenen:
”Vi befinner oss 50 år in i framtiden och i en ny spännande värld. Världsbefolkningen uppgår nu
till 10 miljarder människor. Tekniska innovationer har skapat nya möjligheter för hur vi lever våra
liv, hur vi arbetar och hur vi ordnar vår vardag. I centrum för denna förändring står vårt brukande
av naturresurserna. Samtidigt står människan inför nya hot och förändringar som ligger bortom
vår kontroll.”
Inför Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 200-årsjubileum ansåg akademien att visioner
om framtidens naturresurshantering bör ligga i händerna på unga akademiker. En mångvetenskaplig tankesmedja, baserad på ett tvärsnitt av de många utbildningar som på ett eller annat
sätt arbetar med naturresurshantering, bildades. Uppgiften var att arbeta fram en bred bild av
framtidens naturresursbruk sedd genom just framtidens yrkesutövares ögon som ett deltagardrivet
projekt. Resultatet, som delgavs vid jubileumskonferensen samt mer ingående i KSLAT nr 3-2013
Framtidsprojektet, refereras inte i denna skrift. KSLAT nr 3-2013 delades ut vid konferensen och
finns att hämta på akademiens hemsida: http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-3-2013/.
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Experimentalfältet.
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Om jordens kraftkorn, törnets vindruvor och om det goda
och det onda över huvudtaget – den tidiga lantbruksvetenskapens teori och praktik
Ulr ich L ange, univ ersitetslektor, Göteborgs univ ersitet

Ulrich Lange. Foto: Mats Gerentz.

Få vet idag vad Experimentalfältet var eller
ens platsen för det. Miljön är till stora delar
borta då området exploaterats för universitets
räkning. Platsen kan sägas ha förlorat sitt historiska sammanhang och till och med namnet
är borta. Egentligen är det bara universitetsrestaurangen Lantis som påminner besökaren om
en vetenskaplig historia före universitetets egen.

Vid sekelskiftet 1900 var lantbruksvetenskapen organiserad likartat i hela västvärlden.
Sammanlagt fanns 700 forskningsanläggningar varav 500 låg i Europa. På 200 av
dessa fanns så kallade experimentalfält med
vetenskapliga försöksodlingar. Nästan alla hade
grundats efter 1860. Några få var äldre och det
allra äldsta var Kungl. Lantbruksakademiens
experimentalfält i Stockholm. Det anlades 1816
och skulle bestå fram till början av 1960-talet.

Men låt oss börja från början

Kronprins Karl Johan höll vid akademiens inrättande ett fosterländskt tal. Han menade att
det kanske inte fanns något annat land i Europa
där åkerbruket öppnade ett så stort fält som i
Sverige. Den geografiska storheten och den
ringa befolkningen gav stora möjligheter till
uppodling och invånarna kunde erbjudas oav-
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bruten sysselsättning. Han avslutade med att
konstatera att landets största rikedom var de
ouppodlade hedarna, myrarna, mossarna och
de osunda kärren. Om man bara gav sig ut och
odlade upp dessa skulle Sverige inom några generationer ha en befolkning som var lika stor
som den i Frankrike.
Det sista var väl ganska dumt sagt, eller
hur...? Eller var det?
I det följande ska jag behandla akademiens
roll som forskningsinstitution. Vi rör oss i en tid
som i mångt och mycket liknar vår egen men
med ett teoretiskt synsätt befinner vi oss inom
ett annat så kallat paradigm. Dåtidens människor hade inte vår tids kunskaper, men kunskaper hade de naturligtvis. I dag kan mycket
av deras vetenskap verka skrattretande, som till
exempel talet om kärrens rikedomar. Men då
tänker vi fel – lika fel som vi tycker att man då
tänkte fel. Hänger ni med?

I den mylla där akademien växte upp

Akademien var ett uttryck för stora samhällsförändringar. Genom den kraftiga uppodlingen producerade jordbruket mycket mer än vad
det gjort hundra år tidigare. Inga krig hade utspelat sig och farsoter hade dämpats med hjälp
av, som man brukar säga, ”vaccin och potatis”.
Järnindustrin hade bidragit till ett ökat användande av järnredskap. Staten hade bidragit till
omvandlingen genom att understödja skiftesreformer som givit gårdarna bättre ägofigurer.
Den gamla ordningen med olika jordnaturer
för bönder och adelsmän hade brutits och fler
hade fått möjlighet att köpa och bruka jord. Ur
kollektiven hade enskilda lantbruksföretagare
kunnat kliva fram. Tillsammans bidrog allt det
till att jordbrukaren kunde odla mer, tjäna mer
och se flera av sina barn nå vuxen ålder.
Mycket byggde på bättre förståelse av orsakssammanhang i naturen. Det är nu det blir
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Akademiens viktigaste uppgift var att införa ett ”modernt”
jordbruk i Sverige och järnindustrin bidrog till ökad användning av järnredskap. Landtbruks-akademiens Handlingar
hade sålunda, förutom tre traditionella handredskap, två moderna redskap – järnplog och järnharv – på titelsidan.

spännande för vårt vidkommande. Med detta
följde nämligen att förmågan att begripa sig på
lantbruk blev högsta mode bland aristokrater
och kungligheter i hela Europa, till och med
bland överklassens kvinnor i Paris salonger. Att
läsa vetenskaplig lantbrukslitteratur kändes helt
rätt. Över huvud taget ville man vara lantbrukare.
Men det fanns också en allvarlig sida med
teoretiska idéer, praktiska försök och ett all-
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mänt experimenterande. Ur detta växte en
egen vetenskap fram, lantbruksvetenskap. Organisationer för att utveckla denna hade grundats överallt, runt om i Sverige hade hushållningsgillen och -sällskap växt fram.
Från statens sida började man vid sekelskiftet 1800 diskutera hur man bättre kunde styra
lantbruket och experimenterandet. Ett förslag
var en särskild centralorganisation, med bibehållande av de regionala och lokala sällskapen.
Det ledde till instiftandet av Kongl. Svenska
Landtbruksacademien.

Lantbruksvetenskap lanserades som en framgångsväg till förädlade marker och bättre jordbearbetning, till växelbruk med olika växter
och god ordning och reda i den ekonomiska
förvaltningen. Målet var att finna ett enda
perfekt sätt att bruka jorden, sköta djuren och
forma gården.
Jordbruket skulle omvandlas och förbättras
med hjälp av forskning. En ny syn på vetenskap i termer av samhällsnytta uppstod, som
betonade vikten av att förena lantbrukets teori
och praktik. Ett ideal föddes – en oegennyttig
”gentleman farmer”, en lantbruksvetenskapsman som kunde uppnå den sanna kunskapen
genom egen praktik och som överlämnade
denna kunskap till samhället, så att den kom
alla till nytta.

av lantbrukarna, bönderna och torparna ingick
visserligen i detta men ansågs inte ha de rätta
förutsättningarna; de var för obildade och hade
inte ekonomiska möjligheter att bedriva kostsamma experiment på sina marker.
Man visste vad växterna levde av men inte
varifrån de hämtade sin näring. Nu föddes teorier om en särskild livskraft. Denna livskraft ansågs vandra från jorden till växterna, till djuren
och tillbaka till jorden. Engelsmannen Jethro
Tull försökte förklara det hela med att växterna
levde av små kraftkorn i jorden. Genom att finfördela dessa korn kunde man sprida ut partiklarna över åkern, i de fall de hade klumpat
ihop sig. Alltså gällde det att plöja och harva så
mycket man kunde. Det var en tokig idé – men
det var ingen dum praktik! Resultatet blev bra
med ökad jordbearbetning.
Tankarna utvecklades av tysken Albrecht
Thaer till en teori; humusteorin. Livskraften
bestod i att växterna levde av förmultnande
växter och djur, så kallad humus. Det hela
tänktes som ett kretslopp av livgivande egenskaper. Växtlivet hämtade kraft från det döda
och lämnade över kraften till nästa generation
genom sin egen död. Genom förbättrad humusbildning ansågs i princip vilken jord som helst
vara möjlig att bringas till bördighet. Även denna idé var lite fel men det var ingen dum praktik
att förbättra humusbildningen genom att plöja
och harva för allt man förmådde. Resultatet
blev bra.

Teorierna
Jordbruksintresset genomsyrades av nationalekonomi och naturvetenskap med merkantilistiska, fysiokratiska och kamerala teorier.
Det handlade om hushållning med det egna
landets resurser, om agrarsamhällets överlägsenhet och ett penningstyrt lantbruk, buret av
en jordägande elit samt om exakta iakttagelser
av och notiser om allt som skedde. Majoriteten

Metoderna
Varje svag jord kunde bringas till blomstring
med hjälp av engelska metoder. Metoderna som
avsågs var torrläggning, uppodling och markbearbetning, liksom systematiskt växelbruk
med olika växter, allt med hjälp av järnredskap. Genom komparativa försök nådde man
fram till det bästa resultatet. Det gällde bara
att punktligt följa metoden så skulle allt ordna

Vad var lantbruksvetenskap?
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sig. Det var så kronprinsen såg på saken och
det var om lantbruksvetenskapen han talade vid
akademiens instiftande.
Forskarmiljön
Lantbruksvetenskapen kännetecknades av lika
delar praktik och teori och den kunde därför
inte bedrivas som ett ensidigt teoretiskt universitetsämne. Istället framstod mönsterjordbruket
som forskningsmiljö. Men experimenterandet
var kostsamt och det var egentligen bara den
kapitalstarke godsägaren som kunde bli vetenskapsman.

De bildades akademi

Det var kung Karl XIII som stod som stiftare till akademien. Men det var adoptivsonen
Karl Johan och framförallt Abraham Niclas

Abraham Niclas Edelcrantz.
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Edelcrantz som var tillblivelsens drivkrafter. Förhoppningarna var stora. I kriget mot
Ryssland hade hela östra rikshalvan förlorats
och nu gällde det att samla krafterna. Under
den nya bernadottedynastin skulle landet åter
bli förmöget och starkt. Till detta skulle framförallt jordbruket bidra och kungen behövde
framstå som den främste rikshushållaren. Det
var Karl Johan som kunde ta åt sig äran men det
var Edelcrantz som låg bakom.
Organisationen
Poeten, teatermannen, uppfinnaren och universalsnillet Abraham Niclas Edelcrantz hade
hämtat många av sina organisationsidéer från
det brittiska ”The Board of Agriculture”. Han
hade besökt England, lockat med sig engelsmän tillbaka till Sverige och tagit hem hypermoderna redskap och maskiner. Han hade

Kronprins Karl Johan, sedermera kung Carl XIV Johan.
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gjort sin egen gård Skuggan till avbilden av en
engelsk farm och där bedrivit engelskt jordbruk
med allt vad det nu innebar. Nu ville han skapa
ett experimentalfält efter engelska förebilder.
Experimentalfältet
Experimentalfältet planerades först på Drottningholm, ungefär på det sätt som den brittiske
kungen hade det ordnat på slottet Windsor.
Men 1816 anvisades akademien lägenheten
Skeppsbroäng, grannfastighet till Skuggan.
Fastigheten skulle ha en dubbel roll, både som
en naturvetenskaplig försöksgård där teorier
skulle prövas i praktiken, och som en lönsam
mönstergård.
Området bestod av ängsmarker, kärr, igenlagda åkrar och skogsklädda höjder. Inga byggnader fanns och det var således, på ett sätt, en
perfekt plats för praktisk lantbruksvetenskap.
Här kunde man verkligen visa hur en improduktiv och fattig egendom kunde omformas
till välstånd. Här kunde också nya byggnader
uppföras enligt det sätt som mönsterböckerna
propagerade för.
Experimentalfältet kom snabbt att färdigställas med åkrar, försöksfält och en plant- och
trädskola. En påkostad huvudbyggnad uppfördes där besökaren möttes av magnifika utställningssalar med redskap, växter och frön från
hela världen, ett lantbruksvetenskapligt bibliotek, sessionssal och olika sammanträdesrum.
Experimentalfältet stod under ledning av en
professor i lantbruksvetenskap. Denne var Olof
Carling, en intressant person som jag gissar att
få har hört talas om. Akademiens val var emellertid i många avseenden märkligt. Carling var
varken jordbrukare eller naturvetenskapsman
utan docent i grekiska. Vad som attraherade
akademien var istället Carlings goda språkkunskaper och man hade redan knutit honom till
sig med uppdrag att översätta internationella
ekonomiska lantbruksläror.

Carling fick en enormt stark roll inom akademien. Det finns ingen som i det avseendet
senare kunnat mäta sig med honom. Han var
Experimentalfältets föreståndare och professor
i lantbruksvetenskap, han var akademiledamot
och ordförande i Räkenskapsavdelningen, i
Lantbruksavdelningen och i Skogs- och trädgårdsavdelningen. Dessutom var han adjungerad ledamot i Vetenskapsavdelningen.

Försöksverksamheten

Carling planerade och genomförde försöken i
stort sett efter Thaers läror om tysk kameralism
och engelskt jordbruk. Försöken handlade om
en ny ekonomisk förvaltning och om nya jordbruksmetoder och växter.
Bokföringen gjordes enligt den så kallade italienska metoden. Den innebar ett brott
mot äldre tradition och blev ursprunget till senare tids vedertagna dubbla bokföringsmetod.
Carling var långt före sin tid och sannolikt den
förste i vårt land som provade den.
Jordbruksförsöken bestod av torrläggning
enligt britten Elkingtons metod, uppodling,
markförbättring och gödsling. Carling försökte
identifiera lagbundenheter och ideala tillstånd,
som han ville överföra i tabellform för att kunna gradera jordar.
Han provade brännodling i enlighet med
humusteorin och lyckades få resultatet ”en
nästan egyptisk bördighet”. Hans slutsats var
att han var en mäktig princip på spåren. Den
framkom vid bränning men hade hittills undgått teorins förnuftsslut och kemisternas retorter, menade han. Vad det handlade om var en
begynnande insikt om kvävets kemiska egenskaper. Han visste att kväve uppkom ur luft
när eld tog bort syre, men kvävets betydelse för
växterna kände han inte till, även om han anade
ett samband.
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Carling, före sin tid, förde bok enligt den italienska metoden. Det bröt mot traditionen och i slutet av hans tjänst på Experimentalfältet
ansåg revisorerna att räkenskaperna var så omöjliga att revidera att de underkände dem och bokföringsmetoden. Klipp ur:
Afhandlingar om Landtbruks-Bokhålleri utgifne av Kongl. Sv. Landtbr. Akademien, Stockholm 1816.

Spannmålsförsöken var omfattande, bland
annat med nya sorter som Himalayakorn, en
av fältets specialiteter. Carling publicerade en
skrift med titeln Himle-kornet och kornodling i
allmänhet. Försök gjordes också med sockerbetor, som i princip slog väl ut även om försöken
att bränna brännvin av sockerbetor misslyckades. Någon svensk rom lyckades han inte framställa. Andra växter som provodlades var engelska kålrötter och rovor, liksom morötter som
han också författade en skrift om, med titeln
Morotsskötslen. Även potatis provades i syfte att
få fram sorter med bättre lagringsförmåga. Det
resulterade i skriften Om potäter.
Kreatursförsök bedrevs med grisar och får
från England, Skottland, Island och Spanien
och med tibetanska getter. Åretruntutfordring
med klöver prövades också på uppstallade kor.
Skogsförsöken handlade om mätning och upprättande av tabeller för utrönande av tillväxt.
Det främmande växtmaterialet stammade
till stor del från Edelcrantz gård Skuggan.
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Framförallt var de inblandade intresserade av
växter från bergstrakter i olika världsdelar.
Det var plantor av tyska päronträd, lärk- och
fruktträd från Baltikum och okända träd från
Atlasbergen och Amerika. Det odlades lin från
Riga och Schlesien, hampa och hirs från Kina,
ärter från Tyskland och perenner från Sibirien.
Det fanns linser, anis, sesam och safflor, bomull från Egypten, tobak från Syrien, majs från
Amerika och ris från Indien, mullbär och humle och mycket mycket mer. Fram emot 1830
omfattade trädskolorna 17 000 träd av 7 000
arter, de flesta uppdragna ur egna frön, samt
12 000 plantor som var framtagna genom olika
ympningsmetoder.
Komparativa redskapsprovningar genomfördes vid flera tillfällen, bland annat med odlingsmaskiner och med svenska och utländska
plogar. Det tekniska intresset var stort och den
samling redskap som Edelcrantz hemfört från
Storbritannien inköptes av akademien och kom
att hamna på Experimentalfältet.
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Försök gjordes med byggnader i nya eller
besparande material, så att lägre kostnader förenades med längre varaktighet. I många fall utformades de som experimentbyggnader i olika
tekniker med soltorkad lera, i lertegel som var
bränt i fria luften och i skiftesverk.
Det var således en mycket omfattande och
imponerande vetenskaplig verksamhet som
Carling förestod. Men var den till någon nytta?

Problemen

Det låg en motsättning i tanken att Experimentalfältet skulle vara både en försöksgård
och mönstergård. Mönstergården skulle gå runt
ekonomiskt medan försöksgården skulle få kosta. Odlingen skulle bekosta försöken men experimenten motverkade ett rationellt och lönsamt
jordbruk. Någon måste betala för detta. Det var
samhällets ansvar, menade Edelcrantz. Alldeles
för dyrt och onödigt, rent av en lekstuga för
inkompetens, menade andra.
Redan efter tre år hade fältet kostat akademien 11 000 riksdaler medan inkomsterna
bara hade uppgått till 600 riksdaler. Med
Experimentalfältet hade Edelcrantz nått sitt
mål men han oroades för att verksamheten
kunde komma att läggas ned. In i det sista hävdade han med skärpa vetenskapens betydelse
och strax före sin död skrev han att ”akademien
skulle upphäva sig själv och bara bli en vanlig
societet eller förening om Experimentalfältet
skulle upphöra”.
Många av problemen berodde på att en
lågkonjunktur inträdde omkring 1820 och
det allmänna intresset för lantbruksvetenskap
minskade. The Board of Agriculture i England
lades ned och i Sverige tynade hushållningssällskapen nästan bort. Akademiarbetet gick på
lågvarv. Edelcrantz avled 1823 och Carling blev
ensam på Experimentalfältet. Men han kämpade på och de vetenskapliga försöken höll samma

kvalitet och kvantitet som tidigare – och kostade lika mycket pengar. Det var just detta som
i andras ögon var problemet.

Kritiken

Lantbruksvetenskapen blev sårbar och kritikerna mot forskningen vaknade snabbt. Det började med bokföringen som ansågs obegriplig. År
1828 meddelade revisorerna att räkenskaperna
var omöjliga att revidera och underkände hela
metoden.
Carling var hal som en ål och minst sagt
egensinnig. Han gick till motoffensiv med en
lång inlaga till forskningens försvar. Ingenting
var hans fel. På punkt efter punkt försökte han
slå sönder förvaltningskommitténs argument.
Han framhöll att vetenskapen aldrig kunde
underordnas ett ordinärt lantbruk, den medgav
helt enkelt inget utrymme för ”det vanliga”.
Experimenten var inte till för fältets framgång
utan för ett vidare sammanhang. De var oumbärliga för vetenskapliga ändamål!
Många ville göra sig av med Carling. En ledamot menade att det verkade som om ”ingen
vågade vidröra det murkna trädet, av fruktan
att bli blind av det maskmjöl, som vid ett allvarsamt tag skall damma ut och förblinda de
skumögda”. En annan gick till våldsamt angrepp mot fältets orediga utseende och professorns inkompetens. Försöken ansågs småaktiga
och löjeväckande, och Carling som helt omedgörlig.
I ett försök att försvara sig replikerade han
med en lång harang där han mest ställde ”det
goda” emot ”det onda” och menade att ”man
plockar inga vindruvor från törne, eller ens fikon från tistlar”. Men ingen begrep vad han
åsyftade och motståndarna kunde inte annat
än skaka på huvudet åt den mångordige professorns obegripligheter. Strax därefter, år 1834,
avled Carling. Experimentalfältsverksamheten

För stundande skördar – Jubileumskonferensens första del och jubileumsexkursionerna

15

omorganiserades till mönstergårdens fromma.
Härmed var slutet kommet för den organiserade lantbruksvetenskapens utövande i riket.

Epilog

Var Carling inkompetent? Ja, åtminstone om
man får tro hans samtida belackare, ”de onda”.
Men dessa hade inte förmåga att förstå hans
vetenskapliga verksamhet, till exempel de bokföringsprinciper som alla idag använder sig
av. Kanske kan man också säga som en av ”de
goda”, akademiens direktör Mörner, att det var
svårt för en vanlig besökare att begripa försökens natur. När Märta Helena Reenstierna, den
berömda Årstafrun, hade besökt fältet 1831
skrev hon till exempel i sin dagbok att hon ”sett
många träd, blommor och växter utan att förstå
någonting”.
”De onda” hade också missat att Carling
var något nytt på spåren. Tiden för den praktiska betydelsens överlägsenhet började rinna
ut till förmån för de mer avancerade teoriernas betydelse. Lantbruksvetenskapen var under
Carlings ledning på väg att ändra riktning mot
något vi kan karaktärisera som modernitet. Ute
i Europa hade man alltmer börjat intressera sig
för en verksamhet som förutsatte laboratorieförsök, framför allt inom kemi och fysiologi.
Detta hade Carling vetskap om och han beklagade sig över att han inte hade något labo-
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ratorium. Han hade haft för avsikt att inreda
ett sådant sedan flera år, men det hade fått stå
tillbaka för annat.
Exprimentalfältet överlevde men några årtionden senare när många av ”de onda” var döda
bedrevs fortfarande ett mestadels konventionellt jordbruk på fältet. Kostnadseffektiviteten
och sparivern hade gjort rent hus med det mesta
av obegripliga odlingar, konstiga prov och experiment. Detta till trots gick den lilla tynande
komparativa försöksverksamheten på knäna.
Skillnaden var bara att nu fanns ingen Carling
att skylla olyckorna på.
Omkring 1860 skedde så ett lantbruksvetenskapligt genombrott, eller ska man kanske
säga tvärt om, då lantbruksvetenskapen som sådan höggs i bitar. Det gav upphov till specialiserade delar, som agrikulturkemi, växtfysiologi
och entomologi. Med dessa nya vetenskaper tog
sig akademien tillbaka till forskningsfronten
och Experimentalfältets rykte spred sig inom
och utom landet, inte minst under ledning av
den internationellt berömde fysiologen Jacob
Eriksson.
Så kunde akademien fortsätta som ledande
forskningsinstitution ännu en tid. Och dessutom ingå i den nya statliga organisation som
övertog verksamheten 1907, med det ganska
hopplösa namnet Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Men det är en annan
historia.
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Akademiens olika roller och uppdrag under 200 år*
Nils Edling, univ ersitetslektor, Stock holms univ ersitet

Den 28 januari 1813 höll Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien sin första sammankomst. Organisationen, som fram till den
skogliga utvidgningen 1955 hette Kungl.
Lantbruksakademien, tilldelades ett brett
uppdrag av stiftarna. Den skulle verka för ”att
tända och sprida upplysning, för att befrämja
undervisningen, uppmuntra idogheten, stadga
erfarenheten, lätta utöfningen och afhjelpa
hindren i alla delar af Landthushållningen i
Fäderneslandet”. Portalparagrafen i nu gällande stadgar, i kraft från 2002, har en liknande, men mindre pompös och mer allmän
inriktning. Akademiens uppgift är ”att med
stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till
samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk
samt därtill knuten verksamhet”.

Akademien ser sig idag som en oberoende mötesplats, en arena där företrädare för praktik,
förvaltning och vetenskap träffas för gemensamma överläggningar om lantbruk, skogsbruk, djurhållning, mat och hälsa, miljövård,
resurshushållning och landsbygdsutveckling
med flera ämnen ur både nationella och globala perspektiv. En omfattande verksamhet
med kommittéer, sammankomster, seminarier
och konferenser kring dessa många ämnen äger
rum i akademiens regi.

Nils Edling. Foto: Mats Gerentz.

Enskild lärd sammanslutning och
halvstatligt förvaltningsorgan

Kungl. Svenska Lantbruksakademien stiftades
genom en kunglig kungörelse den 28 december
1811 och drygt ett år senare, den 28 januari 1813,
inledde den sin verksamhet. Huvudpersonerna,
de ansvariga männen bakom den nya organisationen, hette kronprins Karl Johan och
Abraham Niclas Edelcrantz (1754–1821),
skald, uppfinnare och ämbetsman, akademiens
förste direktör och dess allestädes närvarande

*) Texten baseras på den första delen i boken De areella näringarnas välgörare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess
donatorer (SOLMED nr 52), redigerad av Per Eriksson.
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Skylt vid Stora Skuggan på Norra Djurgården. Skuggan var en donation från Gustav III. Området ägs idag av av staten, sköts
Kungliga Djurgårdens Förvaltning men bebos av privatpersoner. Foto: Ylva Nordin.

pådrivande kraft. Edelcrantz, lanthushållare på
Stora Skuggan på Norra Djurgården, ägde specialkunskaperna; han hade under sin utländska
resa 1801–1804 studerat både agrara sammanslutningar och moderna lantbruksmetoder.
Kronprinsen ägde det politiska initiativet och
betraktade akademien som sin skapelse.
Den nya akademien hade två ansikten. Å ena
sidan var det en fristående sammanslutning, en
enskild lärd sammanslutning och ett yngre sys-
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kon i raden av inhemska kungliga akademier:
Konstakademien (1735), Vetenskapsakademien
(1739), Vitterhetsakademien (1753), Musikaliska
akademien (1771), Svenska akademien (1786)
och Krigsvetenskapsakademien (1796/1805).
Både Vetenskapsakademien och Patriotiska
Sällskapet (1766), de närmaste äldre inhemska släktingarna, och de olika utländska ekonomiska sällskapen kan ses som föregångare.
De ägnade alla betydande uppmärksamhet åt
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lanthushållning och ”ekonomi”, alltså den enskilda och allmänna hushållningen i alla dess
olika former.
Å den andra sidan hade akademien karaktär
av halvstatligt förvaltningsorgan med specifika
uppdrag och bemyndiganden. Den nya organisationen utgjorde svaret på de ofta framförda
önskemålen om en särskild organisation för
modernäringen, en motsvarighet till de statliga
kollegier som långt tidigare inrättats för handel
och bergshantering. Den frågan hade behandlats vid en rad riksdagar under 1700-talet och
regelbundet efterlystes en förvaltningsmyndighet som tog sig an landets viktigaste näring.
Ett tydligt sådant uppdrag var att fungera som
sammanhållande organ för de unga hushållningssällskapen och att stifta sådana sällskap i
de län som ännu saknade dem. Ett annat gällde
ansvaret för den ekonomiska statistiken.
Den unga organisationen hade två tunga
praktiska åtaganden: Experimentalfältet, där
anläggnings- och uppodlingsarbetena framskred långsamt, och huset i staden, där akademien skulle hålla till.

En till en början svag akademi stärker sin
ställning

Akademiens position försvagades under 1820och 1830-talen och det bästa tecknet på detta
erbjuder statsmaktens agerande. När nya agrara
förvaltningsuppdrag tillkom fördes de inte till
det centrala ledningsorganet för lantbruket som
statsmakten själv varit med om att inrätta och
privilegiera, alltså Lantbruksakademien, utan
de knöts till enskilda ämbetsmän, eller rättare
sagt till en och samma ämbetsman. Gabriel
Poppius, president i Kommerskollegium 1826–
1833 och statsråd 1833–1836, hade personligen
hand om inspektionen av lantbruksingenjörens
arbete, fåraveln och den högre lantbruksutbild-

ningen, tre verksamheter som staten gav understöd till men inte anförtrodde den bräckliga
sammanslutningen.
Efter det att Poppius blivit direktör överfördes myndighetsuppdragen till akademien, och
1849–1889 fungerade förvaltningskommittén
som rådgivande och förvaltande myndighet
under Civildepartementet. Akademiens ledning i den speciella förvaltningskommittén axlade således det uppdrag som senare tillkommit
Lantbruksstyrelsen och Jordbruksverket.
Uppryckningen, som omfattade en rad områden, kan givetvis inte förklaras med en persons insatser. Stora strukturella förändringar i
lanthushållningen inverkade; skiften och nyodlingar höjde avkastningen och lönande havreexport ersatte importbehovet, växelbruket
bredde sakta ut sig och mekaniseringen vann
långsamt insteg. Förnyad aktivitet i hushållningssällskapen, statsunderstödd lantbruksundervisning och nationella lantbruksmöten
utgjorde andra synliga resultat. Aktörerna är
trots sammanhanget betydelsefulla, och genom
det målmedvetna ledningsarbetet placerade
Poppius och hans sekreterare J.T. Nathhorst
Lantbruksakademien i centrum; sällskapen,
undervisningen och mötena utgjorde tre prioriterade områden där akademien tog egna initiativ och framgångsrikt fungerade som samordnande nationellt ledningsorgan.
Även den egna verksamheten förändrades; stadgarna reviderades 1841 och därmed
reducerades sammanslutningens officiösa karaktär med de många självskrivna och passiva
ledamöterna från statens högsta nivåer, samtidigt som den inre förvaltningen stramades
åt. Experimentalfältet reorganiserades som
kombinerat mönsterjordbruk och försöksfält
och även tidskriften lades om, från 1841 hette
den Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar.
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Omvälvningarnas årtionden –
framtiden ligger i forskningen

Med Lantbruksstyrelsens tillkomst 1890 förändrades akademiens position drastiskt. Den
nya myndigheten tog över samtliga förvaltningsuppdrag som förut tillhört akademien. Nu
försvann i ett slag överinseendet över Ultuna,
Alnarp och lantbruksskolorna, ansvaret för
lantbruksingenjörer, instruktörer, kemiska stationer och frökontrollanstalter. Nu avbröts uppdragen som centralorgan för hushållningssällskapen, för statens mejeriagent i Manchester
och fiskeriagent i Berlin (båda anställda för att
främja den svenska exporten), för de statliga
resestipendierna till lantbruksstuderande och
för fiskeriassistenternas verksamhet. Kort sagt,
akademien förlorade sin självklara ställning i
lantbrukets allt mer utvecklade institutionella
infrastruktur.
När akademiens sekreterare 1890 försökte
ringa in ett framtida arbetsfält stod vetenskapen i centrum. Lantbruksstyrelsen begränsade
verksamhetsområdet, men det innebar inte att
man led någon brist på viktiga arbetsuppgifter, betonade han. Framför allt kunde akademien spela en central roll när det gällde att
initiera och leda ny forskning samt att föra ut
dess senaste rön till landets många brukare.
Sekreteraren knöt här an till de ursprungliga
stadgarnas ord om akademiens bestämning
att tända och sprida upplysning och framhöll
att formuleringen fortfarande ägde aktualitet.
Forskningen, dess inriktning och praktiska
tillämpning, skulle garantera akademien en
betydelsefull plats i svenskt lantbruk även i
fortsättningen, förutspådde sekreteraren. Den
linjen följde också akademiens ledning.
Lantbruksstyrelsens tillkomst 1890 och inrättandet av Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet 1907 markerar på olika sätt slutpunkten på akademiens första sekel.
En kontinuerlig omprövning och diskussion
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av verksamhetens former och innehåll, i regel
initierad av uppkomsten av nya institutioner utanför akademien, präglade mycket 1900-talets
första hälft. Stadgeändringarna 1907, 1926 och
1944 speglar omvandlingen och akademiens
stegvis förändrade position.
Lokalfrågan utgör ett annat tema; växande
bekymmer med det gamla huset vid Mäster
Samuelsgatan och ständiga, regelbundet reviderade men aldrig realiserade flyttplaner inverkade helt klart hämmande på aktiviteten.
Länge plågades verksamheten även av de begränsade ekonomiska resurserna.

En hundraåring ser tillbaka

Tisdagen den 28 januari 1913 fyllde Kungl.
Lantbruksakademien 100 år. Jubileet firades
med en festbankett på Grand Hôtel i Stockholm
där 173 herrar – kungligheter, statsråd, landshövdingar, ämbetsmän, enstaka utländska gäster och ett urval ledamöter – superade. Tidigare
på dagen hade man hållit en högtidssammankomst i Börssalen med medaljutdelning, sång
och musik och en historisk exposé av sekreteraren professor Herman Juhlin Dannfelt (1852–
1937, ledamot 1895, sekreterare 1902–1919,
1926–1928), som under jubileumsåret utgav sin
digra historik över akademien 1813–1912 och
hela lanthushållningen under 1800-talet.
Jubileet utgör en lämplig tidpunkt att stanna
upp och studera organisationen, sammansättningen och verksamheten lite närmare. Efter
den senaste stadgerevisionen som, åtminstone
tillfälligt, avslutats 1907 hade akademien en
vald ledning. Den gamla ordningen med en direktör, som nominerades av ledamöterna men
utnämndes av Kungl. Maj:t på livstid (vid ett
tillfälle med en utnämning som gick emot ledamöternas nominering) hade ersatts av preses
och vice preses med treåriga mandat. De utsågs
av regeringen efter förslag från akademien, och
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Idun 1913.
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den reella beslutanderätten låg nu entydigt hos
ledamöterna som genom omröstning utsåg sina
kandidater till de posterna. Utifrån stadgarnas
reglering av vice preses roll som ställföreträdare
växte det fram ett slags successionsordning för
de högsta ämbetena. Det ansågs självklart att
vice preses skulle ha möjlighet att kliva upp ett
trappsteg när högsta posten blev vakant, och så
fungerade systemet i stort under de första årtiondena.
Den andra viktiga förändringen 1907 beredde plats åt samtliga ledamöter i avdelningarna. Tidigare hade endast 36 ledamöter, bosatta i eller nära huvudstaden, ägt säte där. Den
efterlängtade reformen, ett föga kontroversiellt
inslag i den annars utdragna och stundtals polariserade stadgerevisionen 1902–1907, syftade
dels till att höja aktiviteten bland ledamöterna,
dels att bättre förankra sammanslutningen ute i
landet. Det mer långtgående förslaget att skapa
en helt ny semipermanent representation inom
akademien med företrädare för varje hushållningssällskap, en linje som drevs av bland annat
sekreteraren Juhlin Dannfelt mot förvaltningskommitténs majoritet, föll dock i den stundtals
upphetsade diskussionen.

Ett allt större fokus på forskning
och en förbättrad ekonomi

Utöver den egna trädgårdsavdelningen
och dess skola var huvudmannaskapet för
Centralanstalten akademiens viktigaste arbetsuppgift under 1910- och 1920-talen. Banden
mellan den reorganiserade, numera förstatligade försöksanläggningen och den gamla sammanslutningen var både starka och levande.
Anstaltens forskare dominerade akademiens
tidskrift och hade nyckelroller i verksamheten.
Efter Centralanstaltens tillkomst skedde ett par
viktiga förändringar där och den första var utvidgningen av tidskriften med en omfattande
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referatavdelning. Man införde en systematisk
bevakning av den utländska vetenskapliga litteraturen. Till en början sköttes denna av ett
fåtal personer; år 1915 stod sekreteraren Juhlin
Dannfelt på egen hand för 32 av sammanlagt
43 referat. Men i början av 1920-talet var systemet fullt utbyggt med närmare 50 referenter,
var och en med ansvar för sitt specialområde.
Två omedelbara konsekvenser visade sig. För
det första ökade tidskriftens omfång kraftigt.
Referatavdelningen svällde och fyllde flera
hundra sidor; i 1925 års tidskrift rymdes hela
120 anmälningar av utländska böcker och artiklar om allt från ”Yeast as a supplementray
feed for lactating cows” till ”Förderung der
Feldberegnung durch Kreditgewährung und
Bildung von Forschungsringen”. För det andra
markerades det interna vetenskapliga perspektivet. Tidskriften skulle fungera som centralorgan för all jordbruksforskning och litteraturbevakningen utgjorde en form av forskarservice.
Mellankrigstidens Lantbruksakademi höll
på att bli en forskningsinstitution. Eller försökte
i varje fall att bli det, och det visserligen begränsade men ändå utvidgade och efterlängtade rörelseutrymme som donationsfonden gav utgjorde en viktig förutsättning. Fondens 400 000 kr
– i tidskriften efterlyste man en femte givare för
att nå målet 500 000 kr – förbättrade den finansiella ställningen avsevärt och donationsfonden
kan sägas markera en brytpunkt i akademiens
historia. Man var tydligt medveten om dess
betydelse och förklarade högtidligt att givarna
möjliggjort för akademien ”att ostört fortsätta
sitt arbete på förverkligande av den fosterländska uppgift” som stiftaren en gång uttalat.
Avkastningen från donationsfonden gav från
början ett välbehövligt tillskott till de disponibla inkomsterna; redan 1921 rörde det sig om
närmare 7 000 kr och senare om cirka 20 000 kr
årligen anger tidskriftens tryckta sammandrag
av räkenskaperna.
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Det över tid förstärkta betonandet av forskningen berodde inte enbart på de nya donationerna utan akademiens verksamhet påverkades
helt klart av större förändringar i omgivningen.
Forskningen som samhällelig resurs började
uppmärksammas en del under mellankrigstiden, betydelsen av planering och samarbete mellan statsmakten och näringarna lyftes fram och
mot 1930-talets slut väcktes frågorna om statlig
samordning och styrning. Sådana idéer utgjorde den allmänna bakgrunden medan det förändrade omgivande institutionella landskapet
påverkade akademien mer direkt. En sådan institutionell inspirationskälla utgjorde den yngre släktingen Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA), grundad 1919, som drev en rad forskningslaboratorier och hade många anknutna
kommittéer och organ inriktade på forskning
och utveckling för industrins behov.
”Om man studerar akademiens historia,
skall man finna, att verksamheten inom akademien alltmera lagts på vetenskaplig grund”,
konstaterade den nytillträdde sekreteraren
Robert Torssell, (1893–1988, ledamot 1944,
sekreterare 1944–1959) vid högtidssammankomsten i januari 1945. Administrativa och
praktiska uppgifter hade övertagits av andra
organ, men det övergripande uppdraget att
med vetenskapen arbeta för lantbrukets utveckling låg fast. Torssells resonemang hade
faktiskt en defensiv karaktär och markerade ett
nytt yttre osäkerhetsmoment; planerna på ett
statligt forskningsråd för jordbruket. Sådana
råd för samordning och planering utgjorde tidens lösen – 1942 inrättades både Statens kommitté för byggnadsforskning (senare omvandlat
till de två enheterna Byggforskningsrådet och
Statens institut för byggnadsforskning) och
Statens tekniska forskningsråd, med uppdrag
att fördela anslag till teknisk forskning, både
den akademiska och den industriella och både
grundforskning och tillämpad forskning.

I uppdraget låg också att samordna de olika
satsningarna från forskningsinriktade aktörer
såsom kommittéer, institut och anstalter. Den
medicinska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningens organisering var
också under utredning när frågan om jordbrukets forskningsråd väcktes. De tre förstnämnda
områdena fick sina egna anslagsbeviljande råd
1945, 1946 och 1947. Med råden etablerades en
ny institutionell struktur för forskningsstyrning där staten skapar ramarna och tillför nya
resurser så att vetenskapen kan bidra till byggandet av framtidens samhälle.

Akademien blir ett forskningsråd

Förslaget om ett särskilt agrart forskningsråd
kom från professorerna vid Lantbrukshögskolan
Herman Flodkvist (1875–1968, ledamot 1938)
och Henrik Lundegårdh (1888–1969, ledamot
1927) och från Sveriges Lantbruksförbund och
hade sin omedelbara bakgrund i beredskapstidens planering. Det gällde bland annat att
stimulera den naturvetenskapliga forskningens
praktiska tillämpning inom de areella näringarna och mer konkret att utveckla förädlingen
av lantbruksprodukter inom landet för att förstärka försörjningen. Behovet av samordning
mellan de olika forskningsinstitutionerna – utredarna räknade upp 40-talet självständiga enheter – lyftes senare fram som en central faktor.
Överblick och samordning för en effektivare
resursanvändning kom också att utgöra det nya
statliga rådets huvuduppgift.
Utredarna, som överlade med preses BeckFriis och sekreterare Torssell, framhöll att akademien redan fullgjorde viktiga stödjande uppgifter, och ett utvecklat samarbete mellan den
gamla och den nya institutionen borde därför
äga rum men hur det skulle se ut fick parterna
själva komma överens om. Forskningsrådet
hade i utredarnas förslag en helt självständig
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organisation och akademien, vars verksamhet
till stor del vilade på ledamöternas obetalda
insatser, saknade enligt utredarna kapacitet
att på egen hand utöva de tilltänkta uppgifterna. Remissyttrandet, som ekade i sekreterarens citerade årsberättelse, betonade att det
föreslagna rådet tilldelats uppgifter som akademien hade bäst kunskaper om eller till och
med redan utförde, och det var därför givet,
menade man från akademiens sida, att rådet
borde inrättas inom eller i direkt anslutning till
Lantbruksakademien.
Regeringens förslag följde till stor del den
linjen och forskningsrådet kom organisatoriskt
att knytas till akademien. Det blev en självständig enhet, ett statligt organ med nio ledamöter,
fem utsedda av staten och tre av akademien med
sekreteraren som självskriven nionde ledamot
och rådets sekreterare och rådet försågs med ett
särskilt anslag avsett att täcka de administrativa
kostnaderna.
Lösningen bör ses som en framgång för
akademien som fick gehör för sina ståndpunkter. Det hörde inte till vanligheten, och
en viktig anledning till det positiva beslutet
var att samlokaliseringen sparade resurser åt
statsmakten. Väsentligt i sammanhanget är
att tunga statliga instanser som Statskontoret,
Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen förordade samorganiseringen. Sekreteraren Torssell
blickade därför framåt med tillförsikt i årsberättelsen för 1945: ”Vidare må framhållas, att
anslutningen av jordbrukets forskningsråd till
lantbruksakademien ställt akademien inför
en stor och betydelsefull uppgift, vilket ytterligare befäst akademiens centrala ställning
inom jordbruket. Den inom akademien på
skilda områden representerade sakkunskapen
och akademiens kapacitet i övrigt kan genom
forskningsrådet i ökad grad nyttiggöras för det
svenska lantbrukets utveckling och förkovran.”
Akademien hade under de föregående de-
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cennierna först förlorat överinseendet över
förvaltningsärendena och sedan försöksverksamheten. Dess svar blev att betona forskningen och den egna övergripande rollen som
samlande organ. Med beslutet 1945 bekräftade
regering och riksdag att akademien på ett för
statsmakten acceptabelt sätt kunde fullgöra
sådana uppgifter och agera värd åt en ny statlig myndighet. På så vis var lokaliseringen av
Jordbrukets forskningsråd viktig och med värdskapet följde särskilda pengar. För att täcka de
administrativa kostnaderna mottog akademien
även ett extra årligt anslag som det första året
uppgick till 34 500 kr och tio år senare till
55 300 kr. Det öronmärkta anslaget innebar en
väsentlig kassaförstärkning som inräknades i
räkenskaperna.

Inte bara lantbruk –
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Två omorganisationer präglar akademien under
perioden 1950–2000. Den första, skogsbrukets
inträde, är väl synlig och genomgripande. Då
skapades huvuddragen i den organisatoriska struktur som akademien fortfarande har.
Den andra förändringen påbörjades i slutet
av 1970-talet och rörde huvudsakligen arbetsformer och aktiviteter. Med den inleddes den
breddning och intensifiering av verksamheten
som pågått kontinuerligt sedan dess.
Länge gjorde Lantbruksakademien skäl
för namnet. Lantbruk med husdjurskötsel dominerade verkligen fullständigt medan skogsbruk utgjorde en binäring. Skogen var i stort
sett frånvarande i tidskriften och vid sammankomsterna, och detta trots att skogsvården fanns med som ett verksamhetsområde i
de äldsta stadgarna. Vissa punktinsatser och
enstaka kända namn förtar inte intrycket av
en överväldigande dominans av storjordbrukare och jordbruksforskare bland ledamöterna
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Efter utvidgning av den skogliga verksamheten vid akademien
ändrades dess namn till Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA) år 1956. Foto: L. Tirén.

en god bit in på 1900-talet. Den obefintliga
bevakningen av den skogsvetenskapliga litteraturen i tidskriftens ambitiösa och omfångsrika referatavdelning under mellankrigstiden
bekräftar bara skogsbrukets perifera position.
Experimentalfältet med trädgården och efterföljaren Centralanstalten var därtill renodlat
agrara försöksanläggningar. De träd man ägnade sig åt där bar frukt eller prydde trädgårdar
och parker.
Fram till 1944 samsades skogsfolk och
trädgårdsexperter i en och samma avdelning.
I skrivelserna som initierade den omskrivna
stadgerevisionen 1944 konstaterades att den
gamla organisationen var helt obsolet. Först
och främst kritiserade man ämnesgrupperingen
med en särskild vetenskapsavdelning för lantbruket, och samtidigt lyfte man fram tanken
på en renodlad skogsavdelning. Den punkten

förefaller inte ha varit kontroversiell när det
stormade kring vetenskapsavdelningen, och det
viktigaste konkreta resultatet 1944 blev också
tillkomsten av den specialiserade avdelningen
för skog och jakt med hela 24 ledamöter.

Akademien inte längre en herrklubb

Sedan decembersammankomsten 1977 är akademien inte längre en herrklubb. Då gjorde pionjärerna entré: Birgitta Sidh (f. 1922) i allmänna
avdelningen, miljötoxikologen vid Statens institut för folkhälsan och senare professor vid
Karolinska Institutet Gunnel Westöö (1915–
2007) i jordbruksavdelningen och docenten i
skogsgenetik vid Lantbruksuniversitetet Carin
Ehrenberg (1913–2012, hedersledamot 2004) i
skogsavdelningen. Länge var de ensamma i varsin avdelning och deras inval hade främst sym-
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bolisk betydelse i och med att akademiens enkönade karaktär bröts. Någon reell förändring
av verksamheten ägde inte rum vid denna tid.
Professorn vid Livsmedelsverket Gerda Nilsson
(1915–2008, ledamot 1981) gjorde dem sällskap
fyra år senare och ytterligare några tillkom under årtiondet. Ökningstakten bör karaktäriseras som mycket försiktig. I matrikeln för 1994
upptas endast sexton kvinnor av 397 svenska ledamöter och sju år senare hade man 36 kvinnor
och 356 män bland svenskarna, det vill säga 7,3
procent kvinnliga ledamöter år 2001 och bredvid dem sex kvinnor bland de 130 utländska
ledamöterna.
Akademien har sedan dess arbetat mer
aktivt för att föryngra hela ledamotskadern
och motarbeta den sneda könsfördelningen.
Kollegiet påminde 2003 valberedningen om
att beakta ”balansen mellan kvinnor och män
samt mellan yngre och äldre” på samma sätt
som det vid andra tillfällen talat om balansen
mellan forskare, tjänstemän och praktiker och
mellan generalister och specialister i forskning-

en. ”God balans vad gäller framstående kompetenser, kön, olika åldersgrupper samt geografisk
hemvist skall eftersträvas”, anger riktlinjerna
generellt. Balansen är knappast god i dag men
rekrytering av kvinnor har ökat en del och i januari 2007 hade akademien 66 kvinnor bland
de svenska ledamöterna och 14 kvinnliga utländska ledamöter, det vill säga andelar på 15
respektive 10 procent. Trenden är långsamt stigande och andelen kvinnor bland de svenska
437 ledamöterna har ökat från 10 procent 2001
och 13 procent år 2005. Akademiens nya prioritering syns också i invalen; åren 2005–2007
rekryterades 15 kvinnor och 31 män som nya
svenska ledamöter. Under de tre åren avled lika
många män (31) och endast två kvinnor, och
man kan säga att kvinnorna får plats i akademien genom att antalet ledamöter äldre än 65
år successivt utökas. Akademien avstår med
andra ord inte från att välja in män samtidigt
som man röstar in kvinnor och det förklarar de
långsamma procentuella förändringarna.

Akademiens högtidssammankomst den 28 januari 1981. Skarpa ögon upptäcker fyra damer bland ledamöterna. I januari 2013 var
knappt 20 procent av ledamöterna (svenska och utländska) kvinnor. Foto: Agrell Foto, Enskede.
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Kvinnor, torpare och hushållning för landets bästa
A nn-Catr in Östm an, ak a demilektor, Å bo univ ersitet

Ann-Catrin Östman, Foto: Mats Gerentz.

Under det tidiga 1800-talet fanns på många
håll en iver att utveckla lantbruket. För detta
arbetade många sällskap och akademier i olika
delar av Europa. Den torparänka och den torpare som nämnts här belönades av ett sådant
sällskap, Finska Hushållningssällskapet i Åbo.
Hushållningssällskapen och akademierna
arbetade för landets väl. Det fanns ett nätverk
av organisationer som i sin verksamhet utgick
ifrån att lanthushållningen var av central betydelse för ekonomisk utveckling. Förutom

År 1803 belönades spannmålstorparen Abraham
Lejon från Korpo gård i sydvästra Finland med
fem riksdaler. Enligt de dokument som låg till
grund för premieringen hade han odlat upp ett
potatisland om 3½ kappland i stenbunden backe
och dessutom uppfört ett stengärde som var 34
famnar långt. År 1817 honorerades torparänkan Brita Mikaelsdotter i Tavastland med 25
riksdaler; hon hade fällt träd i ett träsk, dikat
och nyodlat.

att de utgick från liknande idéer och visioner
om jordbrukets framtid kan man även se att de
till en viss mån samarbetade. Kongl. Svenska
Landtbruksacademiens verksamhet kan jämföras med ett flertal andra och äldre organisationer. I Danmark fanns sedan år 1769 Det
Konglige Danske Landhusholdningsselskab och
i den danska konglomeratstaten fanns därtill
en lång rad av ekonomiskt inriktade sällskap.
År 1809 grundades det Det Konglige Selskab for
Norges Vel och liksom i det svenska riket fanns
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De nordiska länderna var fattiga med stor befolkningstillväxt. Målet för de organisationer som arbetade med lantbruksutveckling
var förbättrade ekonomiska förutsättningar i rikenas olika delar, bland annat genom ”fostran av allmogen”.

även i Norge många regionala organisationer.
Finska Hushållningssällskapet hade grundats
år 1797, då som ett kungligt sällskap som skulle förbättra de ekonomiska förutsättningarna i
den östra riksdelen. Föregångare i Sverige var
bland annat Patriotiska sällskapet som grundats
år 1766 och som fick epitetet Kungligt år 1772.
Som Britas och Abrahams exempel visar
berördes människor av många olika slag av
verksamhet liknande den som lantbruksakademien utförde. Sällskapen och akademierna
leddes av en elit som drevs av tankar och idéer
om hur modernäringen och därmed även hela
fosterlandet skulle utvecklas. Vid den här tiden
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var alla de nordiska länderna fattiga periferier
och inte minst det svenska riket präglades av en
kraftig befolkningstillväxt. Organisationernas
medlemmar var ofta så kallade gentlemannajordbrukare, vanligen män ur de övre sociala
skikten som under 1700-talet visade prov på
agromani, det vill säga ett ivrigt intresse för
jordbruk. Finska Hushållningssällskapet i Åbo
premierade ett stort antal manliga hemmansägare och bönder, men här ger jag främst exempel på hur även kvinnor, tjänstefolk och torpare
uppmärksammades med sked, medaljong eller
daler.
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Till grund för sällskapets belöningsbeslut
låg vanligen rekommendationer från socknens
präst eller från sockenstämman. Det följande
baseras huvudsakligen på Lars Zilliacus arbeten. Zilliacus har gjort upp en grundläggande
arkivförteckning över sällskapets omfattande
arkivmaterial, som förvaras i Åbo Akademis
bibliotek, samt även gjort initierade analyser av
sällskapets verksamhet.

Silver till hemmansägare och torpare

Hushållningssällskapet hade ”särskilda belöningar till uppmuntran av flit och idogenhet
hos allmogen”. Målet var att sprida nyttig kunskap om hur lantbruk bäst skulle bedrivas. En
annan ambition var att fostra allmogen, detta
under en tid då bonden inte bara ansågs vara
kunnig utan ofta även lat. Med belöningarna
ville man premiera de individer som kunde anses vara aktiva föregångare. Dessa användes i
det goda exemplets namn. Priserna överlämnades ofta i kyrkan och därmed kunde de övriga i
socknen följa med ceremonin. Med sina skedar
eller medaljonger fick de belönade utgöra pe-

dagogiska exempel när folket, eller ”allmogen”,
skulle aktiveras och samtidigt även få kunskap
om nya metoder.
Sällskapet belönade ett stort antal hemmansägare i det som efter år 1809 inte längre var
en östlig riksdel utan ett storfurstendöme under
den ryske kejsaren. Under sina första verksamhetsdecennier utdelade Lantbruksakademien
i Stockholm enbart ett fåtal belöningar till
bönder, bland annat till bonden Per Jansson i
Krokshult för torrläggningsföretag år 1816 och
två år senare 100 riksdaler till bonden Matts
Persson för dikning. Lantbruksakademien premierade framförallt personer ur akademiledamöternas egna skikt; bland de belönades titlar
märks ryttmästare, bergmästare och friherrinna. Bondegruppen uppmärksammades främst
av rikets regionala hushållningssällskap. Hur
man utdelat gracer i olika socknar i Finland
framgår av de förteckningar över belöningarna
som Zilliacus har låtit publicera.
Olika slag av arbete som berörde modernäringen belönades, bland annat torrläggning, dikning, gödsling och bekämpande av
rovdjur. Dessutom var hushållningssällskapet

Ovan: KSLA:s stora guldmedalj instiftades år 1812 och delas ut för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält. Såväl ledamot som icke-ledamot kan vara mottagare.
T h: Finska hushållningssällskapet har delat ut belöningar och medaljer sedan år 1800.
Medaljen är Finlands äldsta, officiella belöning (http://www.fhs.fi/). Enligt sockenstämmoprotokollet från 1801 belönades bonden Mårten Henricsson Kitunen från Virdois med silvermedalj
för sina insatser till ”odjurens bekämpande” (http://bibbild.abo.fi/FHS).
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i Åbo involverat i frågor som berörde samhällelig utveckling. I historiografin har begreppet
bondeemancipation använts för att beskriva
de processer som frigjorde bönder i till exempel Östeuropa. I nordiskt perspektiv är de
danska ”landboreformerna” uttryck för samma
sak. Mellan år 1788 och 1807 utfördes en rad
reformer i Danmark, som på ett genomgripande sätt förbättrade böndernas rättigheter,
bland annat gällande ägande, samhällsengagemang och möjligheter att flytta. Också
i Sverige hade ett flertal reformer förbättrat
de jordägande böndernas ställning. I Finska
Hushållningssällskapets verksamhetsområde
ingick efter 1812 även det så kallade Gamla
Finland, de delar som redan under 1700-talet
hade lytt under Ryssland men som nu länkades till det nya storfurstendömet. Här fanns
bönder som levde i livegenskapsliknande förhållanden. Som historikern Jani Marjanen har
påpekat beskrev sig sällskapet hellre som ”fosterländskt” än som patriotiskt. Det kan tolkas
som om de ansvariga inte tillskrev sällskapet
samhällsomdanande uppgifter. Men åtminstone vad gäller området i sydväst arbetade man
för frisinnade reformer. Det märks bland annat
genom att man uppmärksammade de så kallade donationsböndernas ställning och Karelen
fick sin andel av belöningarna. Här premierades
såväl bönder som torpare, bland andra torparen Petter Joronen från S:t Andrea socken. I
Kexholm lyftes nämndemannen och byäldsten
Adam Adamsson Tännäli år 1818 fram som
ett föredöme. Förutom jordbruket lovordades
Adams potatisodling och det faktum att han
upprätthöll en rökfri gäststuga. Denna landsända uppfattades som efterbliven och sällskapet
satsade på att sprida kunskap om rationella metoder och om dugliga åkerredskap. Samtidigt
kritiserade man även den karelska bondebefolkningens fallenhet för köpenskap och bisysslor som körslor.
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Även i andra delar av Finlands belönades
ett förhållandevis stort antal torpare och nybyggare, bland andra sådana som förstorat eller
skapat sina lägenheter genom dikning och torrläggning. En silverbägare tilldelades exempelvis år 1819 torparen Michel Ericson Kumo som
hade upptagit 5 tunnland 2 kappland åker och
dessutom röjt 14 laduland äng samt uppfört 122
famnar stengärde. Uppodlingsiver premierades
således och utgående från de sammanställningar som Zilliacus gjort upp ser vi bönder och torpare som torrlagt träsk och sjöar eller ägnat sig
åt kyttlandsbruk, det vill säga mossodling.

För islandmossa och potatis i kosten

Begreppet hushållning innefattade både det
stora och det lilla, något som flera tidiga priser
visar. Exempelvis syns torparhustrun Margareta
Malmström från Kyrkslätt Nyland, som hade
livnärt sin familj på islandsmossa och kålrotsblad, i annalerna. Ett flertal andra personer
premierades för att ha infört potatis i kosten,
däribland klockarhustrun Catharina Plathan i
Saarijärvi. Hennes potatisodling sades ha bidragit till försörjningen av familjens 14 barn.
I det här fallet var det klockaren Plathan som
själv hade föreslagit belöningen men prosten
i församlingen hade bestyrkt det hela. Under
den här tiden belönades ett flertal torparhustrur
med kvinnomösstyg med silverinslag just med
hänvisning till denna typ av hushållning. Det
här är några exempel på hur mathushållningen
uppmärksammades under det tidiga 1800-talet.
Också kvinnor, däribland torparkvinnor, som
tidigt låtit vaccinera sina barn lyftes fram som
goda förebilder. Prostinnan Weman i Kimito
hade genom att ympa skyddat tiotals barn
från kopporna och år 1800 tilldelades hon en
medalj. Dessutom fick jordemödrar sin del av
prisregnet. År 1802 belönades Brita Pokela från
Alavieska med en silversked. Efter 19 år som
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piga hade hon blivit bondhustru och biträtt vid
473 förlossningar. Sjömansänkan Anna Helena
Westman figurerar, såsom Lars Zilliacus visar,
också i sällskapets protokollböcker. År 1824
fick hon ta emot en förgylld silversked, efter att
i mer än 30 år haft ansvar för undervisning av
barn i Jakobstad. En av hennes elever, Johan
Ludvig Runeberg, skulle sedermera bli känd
skriftställare.
Således belönades också annan verksamhet
än den rent agrara; som exemplen ovan visar
både hälsovård och skolarbete. Detta präglade flera av organisationernas verksamhet,
men kanske sällskapet i Åbo i större omfattning än andra tillskrevs uppgifter av det här
slaget. Under storfurstendömet Finlands första
år saknades administrativa strukturer på övergripande nivå, och under de åren spelade sällskapet, som inte flyttades till den nya huvud-

staden Helsingfors, många roller. Men också i
Lantbruksakademiens samtida listor över belöningar märks ett brett intresse för hushållning
och bland annat premierades arbete för skolundervisning.

Kvinnor och lanthushållning

I ett brev som sällskapet år 1807 riktade till
konungen synliggjordes kvinnornas arbete:
”Bägge könen och alla åldrar kunna därmed
sysselsättas, och kvinnokönet, som i Finlands
inre trakter deltager i alla karlsysslor, såsom
plöja, slå, skörda och så vidare, i den mån det
blir lönande.” Att kvinnor i stor omfattning
deltog i åkerbruksarbete syns också i de dokument som berör belöningsverksamheten. År
1796 hade bonden Salomon Henriksson och
hans hustru Margareta övertagit ett vanskött

”...och kvinnokönet, som i Finlands inre trakter deltager i alla karlsysslor, såsom plöja, slå, skörda och så vidare...”
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Kvinnor som utmärkt sig genom sin ”snygghet i ladugårdsskötsel” med mera kunde premieras, och tjänstefolk – pigor och
drängar – kunde belönas för trogen, ”beskedlig” och långvarig tjänst.

hemman och tillsammans hade de förkovrat
detta genom dikning, nyodling, nybyggnad
och vägbygge. Medan bonden Salomon fick
en silvermedalj, tilldelades hustrun Margareta
en silvermedaljong. Några år senare belönades
bondeänkan Anna Mickelsdotter för deltagande i ”träsks fällande” och för nyodling.
Bondhustrur som ”utmärkt sig genom ordning och omtanke, särskilt i ladugårdsskötseln”
omtalas i protokollen. Också flit i ladugården,
som blev föremål för uppmärksamhet i större
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omfattning under slutet av 1800-talet, kunde
belönas.
Både husbondens och husmoderns verksamhet ansågs således vara viktig. Dessutom
började man redan under de första åren lyfta
fram tjänstefolkets betydelse, och såväl pigor
som drängar belönades för trogen, ”beskedlig”
och långvarig tjänst. Den första som belönades var en ladugårdspiga som hade tjänat elva
år på Kumo gård (Kokemäki). År 1817 förde,
som Lars Zilliacus har visat, sällskapet följande
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diskussion om problemen med att hålla tjänstefolk: ”Alla veta, som hava någon erfarenhet,
att en tjänare som ämnar sig att flytta, strax
vid denna tanke tar sig större friheter, blir mer
sorgfri, lat och vårdslös.” Zilliacus noterar att
arbetskraftsbristen debatterades förhållandevis ofta, men vad gäller pigorna och drängarna
gällde att hellre belöna än klandra.
Intressant nog är intresset för kvinnor stort
just under det tidiga 1800-taket. Medan män
kunde föräras hattband av silver, gavs ett flertal kvinnor medaljong i silverkedja. Den finaste medaljongen bar konungens bild och den
gavs även till en allmogekvinna, Chatarina
Lamunen, år 1805. Senare pryddes den finaste
medaljongen av kejsarens bild. I likhet med
Lantbruksakademien prisbelönade sällskapet
i Åbo även kvinnor ur den så kallade ståndspersonsgruppen. Dessutom kunde kvinnor även
kallas att bli medlemmar av sällskapet och på
1810-talet fanns några kvinnliga medlemmar.
Senare under seklet kom emellertid medlemskadern huvudsakligen att bestå av män.
I första hand berördes kvinnor av sällskapets
arbete för linneslöjd. I Åbo grundades en skola
för linhantering och de dimitterade kvinnliga eleverna ville man – tjänstehjonsstadga till
trots – till och med ge en möjlighet att bosätta
sig på egen hand, ”utan att de för övrigt emot
lösa kvinnor gällande författningar måga emot
henne användas.”
Både kvinnor ur de högre sociala skikten och allmogekvinnor berördes på flera sätt
av sällskapets verksamhet. Den här tiden, då
Lantbruksakademien i Stockholm grundades,
präglades av nytänkande vad gäller ekonomi
och genus, något som historikern Karin Hassan
Jansson har visat i en studie av hur motioner
om kvinnors rätt att idka näring behandlades
av 1809 års revolutionsriksdag. Här kan man
märka att sällskapet understödde kvinnor i

deras arbete med för dem passande näringar,
som linneslöjd och boskapsskötsel, men också
uppmärksammade kvinnors arbete i jordbruket.
Inte minst detta intresse för kvinnor är en fascinerande del av sällskapets tidiga historia.

Epilog: hur tolkas framsteg och utveckling?

För 200 år sedan, vid tiden för Lantbruksakademiens grundande, gick de nordiska
samhällena in i omvälvande moderniseringsprocesser. Förändring är ett centralt tema för
historiker, men samtidigt är vi också rädda
för att tolka historien i termer av utveckling.
Varför? Med den språkliga vändningen inom
humaniora och samhällsvetenskap kom en
medvetenhet om de stora berättelsernas exkluderingar, och i kölvattnet av debatten kring enkelspåriga moderniseringsteorier har man ofta
pekat på faran med att enbart se en utvecklingsväg där det finns flera. Därför vill jag utifrån mitt dubbla Åboperspektiv resonera kring
hur Sveriges agrara utveckling har tolkats.
Den tidsperiod som omger åren kring Lantbruksakademiens grundande har i svensk jordbrukshistoria betecknats som en ”agrar revolution”. För Sveriges del har fem band under det
gemensamma namnet Det svenska jordbrukets
historia utkommit. Den tredje delen, som berör åren 1700–1870, har getts titeln Den agrara
revolutionen. I finländsk agrarhistoria beaktas,
å sin sida, den här perioden under rubriken
Perinteisen maatalouden aika, det vill säga ”det
traditionella jordbrukets tid”. Begreppet revolution ger konnotationer till omfattande och
genomgripande förändringar. När historiker i
Sverige benämner den här perioden i termer av
agrar revolution beaktas en rad aspekter, från
produktion och teknik till äganderätt och samhällelig position.
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Belöningarna visar att inte bara mäns utan även bondhustrurs, torparhustrurs och pigors arbete togs på allvar och sågs som
viktigt.

Det finns inga enkla sätt att beskriva det tidiga 1800-talets samhällsutveckling, men i diskussionerna måste den agrara näringen ges en
förhållandevis stor roll. Hur viktar vi historiker
detta? I Sverige figurerar ofta, på förekommen
anledning, andra moderniteter än den agrara
på ett historiekulturellt plan. Men hur uppmärksammas agrara moderniseringsprocesser
i de översiktsverk som Norstedts som nyligen
publicerat; ett band för perioden 1721–1830 och
ett för perioden 1830–1920? I det ena får tematiken endast ett litet utrymme, i det andra blir
det pliktskyldigast och katalogmässigt behandlat. Detta är frapperande med tanke på hur just
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det omvälvande lyfts fram i de agrarhistoriska
översiktsverken
Tillbaka till de exempel jag anfört ovan. Just
dessa vittnar om ett brett intresse för lanthushållning och att inte bara män utan också pigor,
drängar, torparhustrur och bondhustrur berördes av utvecklingsambitionerna. I arbetet kombinerades en vilja att lära ut nya sätt att bruka
jorden med en strävan att uppmuntra till flit
och aktivitet, med vilken man antagligen ville
uppnå en lagom blandning av självständighet
och underdånighet. Exemplen visar, slutligen,
att dessa människors arbete togs på allvar och
sågs som viktigt.
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Jubileumskonferens 11 juni 2013
i Aula Magna – bilder
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1. Akademiens preses Kerstin Niblaeus, Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Philip och akademiens sekreterare

Carl-Anders Helander gör entré i Aula Magna, ledsagade av Framtidsprojektets sekreterare Maria Andersson.

2. Kerstin Niblaeus inledningstalar.
3. Dagens konferencier/moderator Johan Kuylenstierna.
4. Pausmingel i foajén.
5. Prorektor Lena Gerholm hälsade välkommen till Stockholms universitet och Aula Magna.
6. Framtidsprojektets Erik Jönsson.
7. Hedersledamot Gunnela Ståhle och Camilla Välimaa, Det Naturliga Steget.
8. Johan Kuylenstierna, Carl-Anders Helander, Kerstin Niblaeus och Framtidsprojektets projektledare Julia
Fransson.

9. I Framtidsprojektets utställning. Prinsen och Kronprinsessan, vice preses Bo Andersson och Kerstin Niblaeus.
10. Framtidsprojektet demonstrerar ”Årets julklapp 2063” – köttmaskinen.
11. På språng till nästa miniföredrag!
12. Lunch i foajén.
13. Karl Evert Mosten från Uppsala, förre akademisekreteraren Sven-Uno Skarp och Peter Skarp, Perstorp AB.
14. Miniföredrag utanför Lantis.
15. Delar av Framtidsprojektet: Erik Alm, Erik Jönsson, Anja Pederse, Carl Dyrendahl, Per E Ljung, Louise
Valentin.

16. Utanför hörsalen presenterade bibliotekarie Per Thunström KSLA:s bokutgivning.
17. Prins Carl Philip tar del av framtidsvisionerna. Bakom honom akademilektor Ann-Catrin Östman.
18. Marie-Louise Danielsson-Thams miniföredrag byggde på den alldeles nya KSLAT 4-2013, Matens kvaliteter.
19. Per E Ljung från Framtidsprojektet.
20. Universitetslektor Ulrich Lange berättade om Experimentalfältet.
21. Fler ur Framtidsprojektet. Rebecka Lindström, Erik Alm, Lisa Björk, Maria Petré, Erik Peder Olsson, Julia
Fransson, Per E Ljung, Erik Jönsson.

22. Lunchen gav tillfälle att utbyta intryck.
23. Vad är den viktigaste frågan år 2063?
24. Förre akademisekreteraren Åke Barklund med Eva Ersson Åbom, Centrum för Näringslivshistoria.
25. Prins Carl Philip, Kronprinsessan Victoria och akademisekreterare Carl-Anders Helander följer
Framtidsprojektets framfart på scenen med stort intresse.

26. Ulf Jansson höll miniföredrag om ”Experiment, utbildning och odling kring en grön villa”.
27. Framtidsprojektet! Bakre raden: Per E Ljung, Erik Peder Olsson, Johan Simm, Hanna Nilsson, Lisa Björk,
Erik Alm, Erik Jönsson. Främre raden: Cecilia Nilsson, Julia Fransson, Beatrice Ramnerö, Louise Valentin,
Anja Pedersen, Carl Dyrendahl, Maria Andersson, Arvid Stiernström, Rebecka Lindström. Främst: Maria
Petré.

28. Professor Nils Lundeheim och förre akademiagronomen Tord Eriksson dryftade framtiden.
29. Gemytlig samvaro och goda pratstunder i de trevliga lokalerna kring Aula Magna.
30. Framtidens främsta proteinkälla?
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Akademiens 200-årsfirande
Tre jubileumsexkursioner 12 juni 2013

Skog, naturmiljö och hamn – Hargs Bruk, Uppland
I norra Roslagen ligger Hargs Bruk, en av landets bäst bevarade bruksmiljöer med välskötta skogar
och byggnader, en egendom med stora kultur-, landskaps-, natur- och jaktvärden.
Under exkursionen fick vi en inblick i företagets historiska utveckling från järnbruk med träkolsslukande smedjor till dagens miljöanpassade skogsbruk. Vi fick också se hur gamla kulturbyggnader omvandlats till attraktiva boendemiljöer och hur malmutskeppningen från Dannemora
gruvor åter har kommit igång i Hargshamn. Vi gjorde dessutom ett besök vid den futuristiskt
byggda ladugården vid Löhammar.
Mellan exkursionspunkterna guidades vi genom skogsmiljöer av skiftande slag. Ciceron: Ulf
Dietrichson.

Stockholms mellan- och ytterskärgård
Vi arrangerade en skärgårdsexkursion för att få uppleva ett representativt och unikt skärgårdsavsnitt med dess variation, skönhet, botaniska, zoologiska, geologiska och kulturhistoriska innehåll
samt dess bevarandevärden. Ciceron: Rune Frisén.

Nationalstadsparken och vetenskapens landskap
På Norra Djurgården finns ett av våra bäst bevarade historiska landskap, uppbyggt av flera fullt
synbara tidsskikt. Den kungliga jaktparken konserverade 1600-talets landskap och kom att lämpa
sig för agrikulturell försöksverksamhet, vilket Abraham Niklas Edelcrantz etablerade vid Stora
Skuggan runt sekelskiftet 1700–1800. Nya grödor, tekniker och skötselanvisningar blev till förebild för andra och inledningen till den gröna revolutionen i vårt land. Inom skogsbruket verkade
samtidigt Israel af Ström, som lade grunden till utvecklingen av en nationell skogshushållning och
högre skoglig utbildning i Sverige.
När vår akademi grundades skapades ett vetenskapligt experimentalfält granne med Stora
Skuggan. Med det startade den moderna jordbruksforskningen i Sverige. Den vetenskapliga profilen på landskapet har senare förstärkts genom att flera forskningsinstitutioner förlagts hit och
vetenskapsstaden fullbordades genom Stockholms universitets lokalisering hit under 1960-talet.
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Exkursion 1:

Hargs Bruk
Birgit ta Naumburg, ak a demijägm ästar e, Kungl. Skogs- och L antbruksak a demien

I norra Roslagen ligger Hargs Bruk, en av landets bäst bevarade bruksmiljöer med välskötta skogar och byggnader; en egendom med stora kultur-, landskaps-, natur- och jaktvärden. Hargs Bruk
grundades 1668 och är ett av Sveriges äldsta företag. Det har ett markinnehav på 23 000 hektar
där skogen är ryggraden med 20 000 hektar produktiv skogsmark. Det var hit som en av KSLA:s
tre jubileumsexkursioner För Stundande skördar gick den 12 juni 2013. Ciceron var akademiledamoten Ulf Dietrichson, VD för Hargs Bruk AB sedan 1988.
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Järnet lade grunden

Vår första anhalt var vallonsmedjan där vi i
1700-talsmiljö lyssnade till vår ciceron som gav
en fängslande presentation av företagets historia.
En viktig person för utvecklingen av järnbruken i Sverige var Louis De Geer, även benämnd ”den svenska industrins fader”. Gustav II
Adolf behövde pengar för att lösa ut fästningen
Älvsborg i Göteborgs inlopp från danskarna,
som hade erövrat den år 1613. Lösensumman
var en miljon riksdaler silvermynt och De Geer
lånade kungen en stor del av dessa pengar. De
Geer fick i gengäld bra avtal och brytningsrätter i flera gruvor. Bland annat arrenderade han
Löwstabruk, fem mil nordväst om Harg.
Genom De Geer kom många valloner till
Sverige. De framställde ett bättre smidbart järn
än vad som tidigare hade tillverkats. De använde sig bland annat av effektivare masugnar, två
härdar (smältar- och räckarhärden) och bättre
träkol. Det gick åt enorma mängder träkol såväl
i masugnar som i smedjor – Hargs Bruks skogstillgångar var viktiga även då.
Greve Gustaf Otto Stenbock grundade
Hargs Bruk 1668. Han lyckades få tillstånd att
bryta malm och att anlägga stångjärnshammare och masugn. Det som tillverkades i Harg var
kvalitetsjärn och stångjärnen stämplades med
Hargs logotyp. Stenbock var dock en upptagen
man. Han var en av Sveriges största jordägare
med stora egendomar runt om i landet. Han var
också riksamiral och en av Sveriges största krigare. Med andra ord hade han inte mycket tid
för Harg och tillsatte därför redan från början
en arrendator att sköta egendomen.
Efter att Karl XII blivit skjuten i Halden
1718 slog ryssarna till mot Sverige. De brände
ner byar och städer, och de blomstrande järnbruken och den svenska vapenindustrin var
särskilda måltavlor. Även Harg drabbades. År
1719 brändes alla byggnader i Harg ned förut-

om kyrkan och befolkningen flydde ut i skogen
och ut på öarna i sjön Gisslaren. När friherre
Eric Oxenstierna1 köpte bruket 1730 hade återuppbyggandet påbörjats och han fick åter fart
på järnbruksdriften. Många av de välbevarade
byggnaderna härrör från denna tid.
År 1756 omvandlades Hargs Bruk med tillhörande egendomar till fideikommiss. Fideikommisset ärvdes sedan i rakt nedstigande led
av äldsta son eller dotter.
Ulf Dietrichson gjorde sedan ett hopp i
berättelsen på 100 år: Eric Oxenstiernas barnbarnsbarn Ebba Oxenstierna gifte sig 1855 med
yrkesofficeren Joachim Tawast Beck-Friis. Han
var adjutant åt Karl XV och hade inte tid att
ägna sig åt driften av bruket utan lade ansvaret för den på förvaltaren och en nytillsatt jägmästartjänst. Tillverkningen av stångjärn gick
dåligt under denna tid och istället utvecklades
sågverket. Tillsammans med två andra godsägare lät Beck-Friis bygga järnvägen mellan
Dannemora och Harg med slipers från Hargs
sågverk och den blev färdigställd 1876.

Satsning på skogen

Sonen Carl Joachim Beck-Friis utbildade
sig till bergsingenjör och utvecklade smidet med två hamrar och satsade på ångkraft.
Ångmaskinerna eldades med spån från sågverket. Hans son, Carl Sigvard Beck-Friis, var
också utbildad bergsingenjör men fick inte möjlighet att använda sig av dessa kunskaper. När
han tog över Harg 1927 hade järnbruket varit
nedlagt i sex år. I stället satsade Carl Sigvard
vidare på sågverket och framförallt på skogen.
Hans första år som ägare blev dock dramatiska.
Stormen 1931 blåste ned 5–6 miljoner skogskubikmeter skog i Stockholms och Uppsala län.
Harg drabbades hårt, sex årsavverkningar blåste ned och detta under en tid när virkespriserna
var låga. För att klara av upparbetningen av det
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stormfällda virket anlitades ett tusental extra
skogsarbetare från Dalarna. Totalt arbetade
8 000 personer i de två drabbade länen med
upparbetningen.
Carl Sigvard Beck-Friis var ambitiös och
kom under årens lopp att inneha många förtroendeuppdrag inom jord- och skogsbruket. Åren
1944–1955 var han bland annat preses i Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien och medverkade till att akademien omorganiserades till
dagens tre avdelningar.
År 1969 tillträde Carl Gabriel Beck-Friis
som brukets ägare. Han var en skicklig affärsman och gjorde flera lyckosamma fastighetsaffärer i Stockholm och investerade i skogsmark
under 90-talet. Han var också mycket intresserad av natur, jakt och fiske och lät uppföra
hjorthägn, införde anduppfödning samt startade försäljning av jakter. Carl Gabriel avled
2005, 83 år gammal, och idag är det döttrarna
Beata och Simone Beck-Friis som äger Hargs
bruk.

Idag: diversifierad verksamhet

Dagens verksamhet består av skogs- och lantbruk, fastigheter, jakt och fiske. Företaget är
också delägare i Hargs Hamn AB. Det är en
liten och effektiv organisation som driver verksamheten. Företaget äger inga maskiner utan
allt arbete lejs ut till entreprenörer. Det FSCoch PEFC-certifierade skogsbruket bedrivs
aktivt och rationellt. Ulf Dietrichson berättade
att Hargs Bruk har varit tidigt med att ta till sig
teknik i olika former och just nu tittar de på hur
de kan utnyttja laserscannade bilder för att se
hur basvägar ska dras för att undvika körskador.
Senare under dagen fick vi också se PONSSE
10w, en 10-hjulig skotare, som Ulf Dietrichson
hade tagit dit enbart dagen till ära. Denna skotare har ett tredje hjulpar fäst bakom bakbog-
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gin och specialutformade band, vilket minskar
körskador i terrängen.
Efter denna historiska exposé gick vi ut i
solskenet och till bussen för att ta en rundtur
i kulturmiljön. Rose-Marie Dietrichson var
en utmärkt guide och berättade om de olika
byggnaderna i 1700-talsstil som vi passerade.
Herrgården och den intilliggande köksflygeln
uppfördes av Carl Oxenstierna under 1760-talet
efter ritningar av Elias Kessler. I Nerhammaren,
som i dag erbjuder attraktivt boende i kulturmiljö, vandrade vi genom ett pittoreskt område
med välskötta trädgårdar. Det är ingen slump
att området är så vackert och rogivande. Hela
området har renoverats med omsorg. 1700-talshusen har kvar sin charm såväl utvändigt som
invändigt och har topprustats invändigt. Bakoch kakelugnar, pärlspont och andra ursprungliga detaljer har bevarats samtidigt som husen
har modern standard med jordvärme. För att
undvika parkerade bilar framför husen har
carports byggts på husens baksida. Ett minireningsverk har också anlagts. Området är eftertraktat men inte vem som helst får hyra – ett
krav för att bli hyresgäst är att du är intresserad
av trädgårdsarbete.
Lunchen intog vi i Järnboden, även benämnd Roslagens Glimmingehus. Järnboden
är en femvånings stenbyggnad från 1758. I
nedre botten magasinerades stångjärnet innan
det skeppades till järnvågen i Stockholm. I de
övriga våningarna förvarades varor som anskaffats utifrån. Nu används Järnboden som konstutställningslokal under somrarna.

Kontinuerlig utveckling

Bussen tog oss därefter till Hargs Hamn där
VD Curt Nilsson tog emot oss. Denna historiska hamn var en intressant upplevelse. Hamnens
specialitet är fasta bränslen, främst bioenergi.
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Den är också en lagringshamn för säsongs- och
korttidslagring såväl inomhus som utomhus
och har landets största lagringskapacitet för
träpellets. Hargs Hamn AB har en liten och
effektiv organisation och anlitar till stor del entreprenörer.
Vi fick bland annat se den nyligen invigda
tåglossningsfickan – en byggnad som malmtågen kör in i och tömmer sin last, som därefter transporteras vidare med transportband.
Företaget har en lång önskelista med åtgärder
som det vill genomföra. En av dem som ligger
högst upp på listan är att fördjupa farleden från
8,5 till 11 meters djupgående. Curt Nilsson berättade nöjt att Regionförbundet i dagarna precis beslutat att medfinansiera ett sådant projekt
som omfattar 75 miljoner kronor.
På vägen till Löhammar gård, mellan Harg
och Östhammar, passerade vi vackra landskap
med anlagda viltvatten på tidigare åkermarker,
öppna landskap med betande dikor och deras
kalvar samt välskötta skogar. Löhammar gård
ägs av Hargs Bruk och har en modern och futuristiskt byggd ladugård. När den gamla ladugården brann ned 2002 beslutade Hargs Bruks
styrelse och företagsledning att odlingslandskapet skulle fortsatt upprätthållas med hjälp
av nötkreatur. Därmed behövde ladugården
byggas upp och kravspecifikationen var en ra-

tionell byggnad med minimal arbetsförbrukning och enkel djurhantering under säkra förhållanden. Samtidigt pågick ett LRF-initierat
projekt om framtidens ladugårdsbyggnader. En
av exkursionsdeltagarna, Krister Sällvik 2, professor emeritus vid SLU, var med från början i
det projektet och berättade om hur man tänkte
kring kombinationen estetik och funktion i
fråga om ladugårdsbyggnader. Ulf Dietrichson
kom i kontakt med projektet och fick idén att
göra något mer av återuppbyggnaden av ladugården än det traditionella. Hargs Bruk fick
hjälp av projektets arkitekter och denna futuristiska byggnad kom till.
Exkursionen avslutades vid Bruksmuseet,
Hargs Bruks privata museum, där en livs levande bruksorkester hälsade oss välkomna med
glad musik. Rose-Marie Dietrichson hade sammanställt ett kompendium så att vi deltagare
själva kunde botanisera bland de 6 000 föremål
som samlats enbart från Hargs Bruks egendomar. En kopp kaffe med nybakta bullar hann vi
också med innan vår ciceron Ulf höll ett tal för
jubilaren KSLA varefter vi hurrade ett fyrfaldigt leve och skålade i champagne. Det var en
fantastisk avslutning på en fantastisk dag och
avdelningsordförande Linda Hedlund tackade
vår värd Ulf Dietrichson.

Exkursionsrutt: Buss från Cityterminalen, Stockholm/Musikens hus, Uppsala → Vallonsmedjan
på Hargs Bruk → “Att bo i kulturmiljö”: Nerhammaren → lunch i Järnboden, “Roslagens
Glimmingehus” → Hargs Hamn AB, hamnområdet → Löhammar ladugård → Bruksmuséet,
Hargs Bruks privata museum → hemfärd.
1) Eric Oxenstierna ligger begravd i Uppsala domkyrka bredvid Gustav Vasa. Sarkofagen är gjord av ölandsmarmor. Tillverkaren
vägrade transportera den tunga sarkofagen till Uppsala och det blev istället anställda från Christineholm som fick köra den
med hästtransport från Stockholm.
2) Krister Sällvik mottog KSLA:s belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning vid akademiens 200:e
högtidssammankomst den 28 januari 2013.
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Bilder från Exkursion 1, Hargs Bruk

1. Deltagarna anländer till Hargs Bruk.
2. Sture Gustavsson och Lennart Andersson vid Hargs Bruk.
3. Akademijägmästare Birgitta Naumburg.
4. Klensmedjan rakt fram och gamla kvarnen till vänster.
5. Deltagarna minglar. Gamla mejeriet i bakgrunden.
6. Del av Vallonsmedjans interiör.
7. Besök i Nerhammarens attraktiva boendemiljö.
8. Rose-Marie Dietrichson berättar med inlevelse om de olika byggnaderna vi passerar.
9. Ciceron Ulf Dietrichson.
10. Nerhammarens huvudgata.
11. Kraftstationen.
12. Konstverk gjort av kvarnstenar från Hargs Bruk.
13. Vy från Nerhammaren.
14. Kingstreets kock Jonas Åkerlind, Järnbodsvärdinnorna Mai Lundell och Maria Ek samt Ulf Dietrichson framför ingången till Järnboden.

15. Järnboden, även kallad Roslagens Glimmingehus.
16. Vad är det som är så intressant i skyn?
17. Jo, en havsörn…!
18. Lastning av bränsle vid Hargs Hamn.
19. Malmpellets, Hargs Hamn.
20. Den nybyggda tåglossningsfickan, Hargs hamn.
21. PONSSE:s 10-hjuliga skotare.
22. Curt Nilsson, VD Hargs Hamn AB.
23. Tornsilor tillhörande Löhammar gård.
24. En glad kossa tittar undrande på församlingen.
25. Den futuristiska ladugården vid Löhammar Gård.
26. Ladugårdens interiör, nu tom då alla djuren är ute på bete.
27. Bruksorkestern utanför det privata muséet.
28. Mässingsblåsare i högform!
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Exkursion 2:

Resa i Stockholms mellan- och ytterskärgård
Eva Ronquist, ak a demi agronom, Kungl. Skogs- och L antbruksak a demien

Skärgården har kanske aldrig varit vackrare än den 12 juni, då ett femtiotal akademiledamöter
med gäster njöt en härlig båtresa bland kobbar och skär. Under Rune Friséns och Jens Wahlstedts
kunniga ledning fick vi se oändligt vacker och varierande natur, men också rester av det brukande
som dröjer sig kvar i den karga miljön, en gång hem och knapp utkomst åt många strävsamma
människor.
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Ledamoten Rune Frisén, som planerat exkursionen, kan sin skärgård. Detsamma gäller
dagens guide Jens Wahlstedt, tidigare WWF,
som tycktes besitta en outsinlig källa av fakta
och berättelser om bebyggelse, natur och äldre
tiders skärgårdsbor och tidiga sommargäster.
Jens anslöt redan vid avfärden från Stavsnäs
hamn, då vi först satte kursen mot Sandhamn.
Den lilla ön Svenska Sandön, till skillnad från
sin gotländska namne, är bara 3 x 1 km stor och
nu, veckan före midsommar, ännu en slumrande idyll med bedövande syrendofter från hundraåriga buskar och häckar.

Sandhamn

Sandhamn, som idag har färre är 100 fastboende, hade på 1800-talet över 300 invånare. De
första människorna som bosatte sig på denna
betesholme kom redan på 1600-talet, då tullen
etablerade sig och då den första krogen öppnades. År 1752 stod det ståtliga tullhuset färdigt
och det vakar än idag över hamnen och inloppet
mot Stockholm. När även lotsarna flyttade till
Sandhamn hundra år senare växte öns befolkning snabbt. Mot slutet av 1800-talet kom ångbåtarna och med dem började de sommargäster
anlända, som idag helt dominerar ön tillsammans med seglarna.
Tullen finns kvar, men att vara tullare på
Sandhamn är idag inte som vid mitten av
1800-talet, då tullinspektor Elias Sehlstedt klagade över 16 år i ensamhet och isolering. Denne
man, som skrivit den idylliska visan ”Litet bo
jag sätta vill”, har i bjärt kontrast också i en
dikt skildrat det ”dystra, mat- och glädjefattiga Sandhamn”, ”de korsande vindarnas; det
kroniskt arma, insaltade och tysta” Sandhamn.
Alla såg det dock inte så. Bland konstnärer och
författare var skärgården på modet på 1800-talet. August Strindbergs kärlek till skärgården
tändes 1868, då han kom till Sandhamn för
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att fira Sehlbergs födelsedag. Även flera andra
författare umgicks på somrarna på Sandhamn,
bland dem Verner von Heidenstam, Gustaf
Fröding och Albert Engström.

Bullerön

Vår färd i nutidens skärgård gick vidare från
Sandhamn till naturreservatet Bullerön, huvudö i ett naturreservat som består av 900 öar
fördelade på 4 450 hektar i ytterskärgården.
Reservatet bildades redan 1967, då det nyskapade Naturvårdsverket under Valfrid Paulssons
ledning köpte området av Torsten Kreuger för
3,8 miljoner kr för att trygga allmänhetens tillträde – ett förutseende som vi idag kan vara
djupt tacksamma för.
Bullerön är häckningsplats för mängder av
fågelarter, bland annat havsörn, ejder, vigg och
många måsfåglar, och området är ett fågelparadis i nivå med Ölands Ottenby. Vår resa var
dock fågelfattig. Vi såg till exempel bara någon
enstaka ejder, eftersom populationen av denna
på 1980- och 90-talen så vanliga skärgårdsfågel har minskat mycket kraftigt under senare
år. Orsakerna till detta är inte klara, men man
diskuterar bland annat B-vitaminbrist, oljeutsläpp från den ökande sjöfarten i Östersjön, en
ökande havsörnspopulation, fortsatt sjöfågeljakt samt garnfiske, som dödar många ejdrar
varje år.
På Bullerön bor en tillsynsman nästan året
runt. Markerna hålls öppna med slåtter och bete
vilket gynnar den rika ängs- och betesmarksfloran. Naturreservatet har 44.000 besökare varje
år och man arbetar hårt med att göra området
tillgängligt för alla med hjälp av soptunnor och
bajamajor, stigar och rullstolsramper, naturskola, vandrarhem och campingplats. Trots det
stora antalet gäster har man få problem med
besökarna, med undantag av att det händer att
båtar lägger till i de stora fågelskyddsområden
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som vissa tider på året är förbjudna områden för
människor, med eller utan båt.
De tre familjer som på 1800-talet bodde på
Bullerön hade totalt 14 små åkrar där de odlade potatis och rotfrukter. Hö bärgades från
strandängarna till djuren, men det fanns inte
foder till dragdjur utan människorna fick själva
dra träplogarna. Fisket gav den huvudsakliga
inkomsten, och saltad fisk byttes mot brödsäd. Den slitsamma bondeepoken på Bullerön
upphörde 1908 då konstnären Bruno Liljefors
köpte ön och lät uppföra en stor jaktstuga, som
idag används för utställningar. Jens Wahlstedt
berättade att Bruno Liljefors hade några lojala
modeller på ön, bland annat två trogna havsörnar, en tam älg och en tam björn. Konstnären
samlade sina vänner till många fester och jakter
– sjöfågeljakt om våren och harjakt på hösten.
Albert Engström var en av dem och han lär ha
sagt att de på Bullerön ”drog kvadratroten ur
livet”. Ön såldes år 1923 till Torsten Kreuger.
Efter Jens fängslande berättelser bjöds vårt
akademisällskap på en härlig fisklunch på klipporna vid hamnen och tuffade sedan vidare ut
mot havsbandet där vi gick iland på Hallskär.
Här hade vi en vidunderlig vy över ytterskärgården och studerade berggrunden, som skulpterats av inlandsisen. Isen hade format sällsynt

mäktiga rundhällar med mjukt formade och
räffelslipade stötsidor och uppbrutna läsidor.
Här befann vi oss i skärgårdens kal- och björkskogssidor. En stund senare landsteg vi också på
Långviksskär med en fint bevarad skärgårdsby
och fiskehamn, dock utan någon fiskare i sikte.
Antalet yrkesfiskare i Stockholms skärgård har
halverats på 20 år och nu finns bara ett trettiotal
kvar i denna åldrande yrkesgrupp.

Kalkkobben & Munkö

Den näst sista anhalten på återfärden mot
fastlandet var den lilla Kalkkobben, där vi
kunde se fascinerande geologiska formationer.
Urkalkstenen sökte sig i slingrande band fram
genom hällarna med omväxling i färg och vittringsgrad. Här, liksom på den näraliggande
Munkö där vi lade till en sista gång, kunde vi
njuta av flera starkt kalkstensbundna växtarter.
Munkö bjöd på resans största botaniska upplevelse där vi i ett skuggigt skogsparti kunde
beundra ett fantastiskt bestånd av guckusko.
Lyckliga efter denna strålande junidag, och
närmast berusade av skärgårdens skönhet, återvände vi till Stockholm efter att ha tackat av
Rune Frisén och Jens Wahstedt som gjort vår
underbara resa möjlig.

Exkursionsrutt: Buss från Cityterminalen, Stockholm → Stavsnäs hamn → båt till Sandhamn
→ till naturreservatet Bullerö via Brandskärgården → lunch i Bulleröns naturum → den öppna
kala skärgården, “björkzonen”, Hallskär och Långviksskär → färd norr om Nämdö till Munkö
→ hemfärd via Stavsnäs.
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Bilder från Exkursion 2, Skärgården

1. Första exkursionsanhalt var Sandhamn. Ingemar Öhrn, Bo Andersson, Jan Rendel, Helle Rosencrantz,
Lennart Henriksson, Cecilia Koch och Gun Berge-Eriksson.

2. Guiden Jens Wahlstedt berättar om konstnärslivet på Sandhamn vid förra sekelskiftet.
3. Vilande båtmotorer och båtar i avvaktan på ett snart aktivt båtliv.
4. Strindbergsgårdens entré.
5. Syrener gav en ljuvlig doft över Sandhamn.
6. Tillsynsmannen på Bullerö, Jan Olsén.
7. Koncentrerat lyssnande utanför Bruno Liljefors jaktstuga, numera museum och informationslokal på Bullerö.
8, 9. Takmålningar i stugan där Liljefors, Zorn, Engström och Sjöberg roade sig efter jakt på ön.
10. Vandring genom den idylliska byn Bullerö.
11. Rune Frisén hade mycket att berätta om skärgården, dess geologi och vegetation.
12. Åke Clason, Stina Olofsson, Jan-Åke Lundén och Kirsten Mortensen.
13. Skicklig landning av kaptenen vid brant, vackert slipad rundhäll på Hallskär.
14. Märkliga geologiska formationer studeras och diskuteras på den säregna Kalkkobben.
15. Från författarstugan hade vi en fin utsikt över den lilla fiskehamnen på Långviksskär.
16. Stipendie- och författarstugan på Långviksskär.
17. Sol och vila på akterdäck – C-G Wachtmeister och Sandra da Silva Henriksson.
18. Det var en mycket begränsad fågelfauna i skärgården denna dag. Här en ensling.
19. Trångt liv i sprickor och skrevor.
20. Branta klippor i veckad kalkberggrund på Munkö.
21. Vår botaniska exkursion på den orkidérika ön Munkö.
22. Skärgårdsresenärerna betraktade andäktigt ett fint bestånd av guckusko.
23. Guckusko (Cypripedium calceolus).
24, 25. KSLA:s ledamöter är terränggående.
26. Helle Rosencrantz och akademiagronom Eva Ronquist.
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Exkursion 3:

Kungl. Nationalstadsparken
Ulr ich L ange, or df. i K SL A :s Nä mnd för de A r eell a När ingar nas Histor i a

Exkursionen hade lockat ett trettiotal ledamöter och medföljande och företogs med buss, med start
på Cityterminalen. Avstånden inom Norra Djurgården är inte så stora men för att hinna med de
platser vi ville presentera var de korta bussturerna nödvändiga.
Exkursionen hade temat ”Nationalstadsparken och det vetenskapliga landskapet”.
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Exkursionens tema syftade på att markernas värden skapats inom ramen för de särskilda betingelser som den forna kungliga
jaktparken, lantbruksförsöken och skogsvården bedrivit i området. Här växte den så kallade Vetenskapsstaden fram i anslutning till
Lantbruksakademiens experimentalfält, med
början runt sekelskiftet 1900, med Bergianska trädgården, Nobelinstitutet, Vetenskapsakademien, Naturhistoriska riksmuseet, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan med flera
institutioner, samt slutligen med Stockholms
universitet.
Området Ulriksdal-Haga-BrunnsvikenDjurgården utgör sedan 1995 nationalstadspark
av riksintresse och har av regeringen 2009 i en
särskild förordning fått det formella namnet
Kungliga Nationalstadsparken. Området är
stort och varierat och skyddat inom tre kommuner – Solna, Stockholm och Lidingö. Här
finns slott och slottsparker, parklandskap och
skogar, stränder och vattenområden, men
även hela stadsdelar. Det gemensamma för
Nationalstadsparken är helheten – ett historiskt landskap, utvecklat och förvaltat genom
århundradena med ursprung i det kungliga
markinnehavet. Området har nära anknytning
till Stockholms historia och utveckling, och har
stor betydelse för det nationella kulturarvet, för
stadens och regionens ekologi och för människors rekreation.

Stockholms universitet

Vår första anhalt var Stockholms universitet,
nutidens förvaltare av vårt forna experimentalfält. Här togs vi emot av universitetets rektor
Astrid Söderbergh Widding, som bland annat
poängterade betydelsen av att hålla områdets tidigare vetenskapliga historia vid liv hos studenter och anställda. Hon berättade bland annat att
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universitetet kommer att ge ut en natur- och
kulturhistorisk områdesbeskrivning innehållande en omarbetad version av vår ”Vägvisare
till det forna Experimentalfältet” från 2000.
Naturgeografen professor Sara Cousins höll
därefter en föresläsning om grön forskning och
biologisk mångfald i jordbrukslandskapet med
utgångspunkt från egna genomförda fältinventeringar med de äldre storskaliga lantmäterikartorna som arbetsredskap. Hon betonade betydelsen av empiriska fältundersökningar och
-inventeringar i relation till historisk markanvändning för att kunna få fram intressanta data
för nyskapande resultat.
Besöket avslutades med att professor em i
geografi Ulf Sporrong redogjorde för Vetenskapsstadens tillkomst och behovet av att
lyfta fram de unika natur- och kulturbärande
landskapsvärden som denna bidragit till på
Norra Djurgården. Här finns ett av nationalstadsparkens bäst bevarade historiska landskap. Det byggs upp av flera tidsskikt som
ännu är fullt skönjbara. Den kungliga jaktparken konserverade 1600-talets landskap vilket
medförde att det öppna, obebyggda området senare kom att lämpa sig för agrikulturell
försöksverksamhet, först på Abraham Niclas
Edelcrantz mönsterfarm Skuggan och sedan
på Lantbruksakademiens experimentalfält.

Lappkärret och Lappkärrsberget

Bussen tog oss därefter till Lappkärrsberget där
vi promenerade till den idag fågelrika lilla sjön
Lappkärret. Där diskuterade universitetslektorerna Ulf Jansson, kulturgeograf, Ulrich Lange,
agrarhistoriker, och Ronny Pettersson, ekonomisk historiker, 1800-talets uppodlingar och
mossodlingar samt Djurgårdens skogar. Ulf
Jansson berättade om de europeiska torrläggningsföretagen som nådde sin kulmen under
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1800-talet och som kraftigt förändrade kontinentens jordbrukslandskap, flora och fauna. På
mångfaldens och mosaiklandskapens bekostnad kom det dränerade Europa att ständigt
producera mer livsmedel.
Ulrich Lange redogjorde för Lappkärrets
torrläggning i början av 1800-talet. Dåtidens
mosse togs i anspråk för odling genom omfattande dikesgrävning, ett arbete som utfördes
under flera decennier av lejda dalkarlar. Vid
sekelskiftet 1900 ingick Lappkärret i de nationella mossodlingsförsöken. I samband med
att bostadsområdet Lappkärrsberget byggdes
omkring 1970 skadades de naturliga källådrorna och Lappkärret vattenfylldes. Att dagens
fågelsjö ännu på 1950-talet var en brukad åker
är idag svårt att begripa!
Ronny Pettersson redogjorde för utvecklingen av Norra Djurgårdens skogar. Själva
Lappkärrsberget tillhörde under 1800-talet
Experimentalfältet och nyttjades som timmerskog och för vedfångst men också för komparativa skogsförsök, bland annat med traditionella
yxor och moderna sågar. Akademien var under
denna tid skådeplatsen för en stor skoglig strid
där hovjägmästaren Samuel af Ström pläderade för ett rationellt skogsbruk med jämnåriga
bestånd medan andra ville se olikåriga skogar
för att främst bidra till biinkomster för bönderna. af Ström gick segrande ur striden och
hans skogsbruksplan har blivit bestående på
Djurgården, med i huvudsak öppna iögonenfallande eklandskap och slutna granplanterade
bergsryggar.

Fiskartorpet

Efter lunchen på Stora Skuggans värdshus
begav vi oss till det av Bellman omsjungna
Fiskartorpet med Karl XI:s stuga, Djurgårdens
äldsta byggnad. Ulf Sporrong redogjorde här
för Djurgårdens historia från vikingatid till

1700-tal med de medeltida byarna, de senare
kungliga mönsterladugårdarna och jaktparken.
Fiskartorpet är en naturvetenskapligt internationellt märkvärdig miljö och står som symbol
för det vetenskapliga genombrott som skedde
kring sekelskiftet 1800 då teorin om vattusänkningen övergick i dagens kunskap om landhöjningen. För detta genombrott redogjorde Jan
Lundkvist, geolog och professor em. Livfullt
och med armarna till hjälp berättade han om
hur landet inte bara höjde sig vertikalt utan
även tippandes uppåt. Just vid Fiskartorpet
studerade den engelske naturvetenskapsmannen Charles Lyell år 1834 de gamla ekarna för
sina beräkningar av landhöjningsfenomenet.

Nationalstadsparken möter miljonstaden

Nationalstadsparken på Norra Djurgården slutar vid den smala Husarviken. Omedelbart söder
om denna har den nya Norra Djurgårdsstaden
byggts med stora bostadshus för tusentals människor. Pernilla Nordström vid Länsstyrelsen i
Stockholms län har arbetat med planerna och
utredningarna för området i många år och gav
sin syn på stadsdelens framväxt. Hon berättade
hur staden sökt undvika konflikter med de höga
natur- och kulturvärdena i omgivningen och vi
diskuterade hur samspelet mellan de tusentals
nyinflyttade människorna och naturen kan
fungera på bästa sätt.
Länsstyrelsen är samordnare i arbetet med
att utveckla Nationalstadsparkens värden och
utarbetar och fattar beslut om en kommande
vård- och utvecklingsplan för parken.

Stora Skuggan

Exkursionens avslutande besöksmål var Stora
Skuggan där akademiens organisatör Abraham
Niclas Edelcrantz från 1790-talet till början av
1820-talet bedrev egna försöksodlingar inom
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ett mönsterjordbruk av den sort som då benämndes engelskt jordbruk. Han införde nya
grödor, tekniker och skötselanvisningar till
förebild för andra. Det blev inledningen till
den gröna revolutionen i vårt land. Skuggan
kom också att stå som modell för vår akademis vetenskapliga experimentalfält som genom
Edelcrantz försorg förlades som granne till
hans Skuggan. Med detta startade den moderna jordbruksforskningen i Sverige.
Inför vårt jubileum har akademien och
Kungl. Djurgårdens förvaltning samarbetat för hedra Edelcrantz insatser och för att
lyfta fram Stora Skuggan som besöksmål.
Djurgårdsförvaltningens jägmästare Henrik
Niklasson berättade om de pågående renoveringarna av den säregna huvudbyggnaden, den
så kallade Åttkanten från 1790-talet, innehållande både Edelcrantz bostad och ett orangeri

inom en och samma byggnad. Två informationsskyltar hade dagen till ära tillkommit och
bekostats av Djurgårdsförvaltningen medan
akademien, genom Ulrich Lange, bidragit med
texter och bilder.
Avslutningsvis promenerade vi in i trädgården fram till den obelisk som restes 1829 till
Edelcrantz åminnelse av den senare ägaren till
gården, Paul Edvard Filéen. Obelisken är huggen av kolmårdsmarmor och har text på två sidor. Sedan lång tid har texten dolts av lavar och
mossa och av den ursprungliga förgyllningen
har inget synts. Inför 200-årsjubileet beslutade
sig akademien för att restaurera obelisken för
att hedra Edelcrantz. Arbetet utfördes av stenkonservator Svante Nilsson. Fru preses, Kerstin
Niblaeus avslutade dagen med avtäckning av
obelisken under en enkel ceremoni.

Exkursionsrutt: Buss från Cityterminalen, Stockholm → Stockholms universitet → till Stora
Lappkärret och Lappkärrsbergen → lunch på Stora Skuggans värdshus → Fiskartorpet, nationalstadsparken möter miljonstaden → Stora Skuggan och Edelcrantz-obelisken → hemfärd.
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Bilder från Exkursion 3, Nationalstadsparken
1. Exkursionsdeltagarna på väg in till Stockholms universitet och Södra huset.
2. Samling i en av universitetets hörsalar. Spänd förväntan.
3. Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding hälsar välkommen.
4. Professor emeritus i geografi Ulf Sporrong berättar om Vetenskapsstaden.
5. Naturgeograf professor Sara Cousins föreläser om biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.
6. Utsikt över Stockholms universitets campus. I bakgrunden Geovetenskapens hus.
7. Preses Kerstin Niblaeus och ledamot Ulrich Lange, exkursionens organisatör.
8. Ulrich Lange, agrarhistoriker, samt universitetslektorerna Ulf Jansson, kulturgeograf, och Ronny Pettersson,
ekonomisk historiker, vid Lappkärrsberget.

9. Lappkärret vattenfylldes snabbt efter att bostadsområdet Lappkärrsberget byggts omkring 1970, varvid dikessystemen förstördes.

10. Ledamoten Ronny Pettersson berättar om Norra Djurgårdens skogar.
11. Akademiens sekreterare och VD Carl-Anders Helander.
12. Ulrich Lange pekar ut riktningen för nästa stopp, lunchen vid Stora Skuggans värdshus.
13. Exkursionen vid Fiskartorpet. I förgrunden tidigare preses Mårten Carlsson.
14. Ståndsmässig gatuskyltning.
15. Djurgårdens äldsta byggnad, Karl XI:s stuga, ligger trygg under sin stora ek.
16. Geolog och professor emeritus Jan Lundkvist berättar om det vetenskapliga genombrott beträffande landhöjningen som skedde just på i denna märkvärdiga miljö.

17. Professor em. Jan Lundkvist redogör livfullt för landhöjningen och dess olika rörelseriktningar.
18. Jordbruksavdelningens ordförande Göran Dalin med hunden Elsa lyssnar på Ulf Sporrong vid Fiskartorpet.
19. Två tidigare akademisekreterare och verkställande direktörer, Åke Barklund och Sven-Uno Skarp.
20. På väg mot Nationalstadsparkens utkant vid Husarviken (som uttalas húsarviken).
21. Pernilla Nordström vid Länsstyrelsen i Stockholm berättar om planeringsprocessen bakom mötet mellan miljonstad och Nationalstadspark.

22. Nybyggda bostäder vid Husarviken.
23. Ulrich Lange leder exkursionen in på Stora Skuggan.
24. Akademiens förste direktör Abraham Niclas Edelcrantz hus vid Skuggan kallas Åttkanten.
25. Henrik Niklasson från Djurgårdsförvaltningen berättar om förvaltningen av egendomen Skuggan.
26. Den säregna huvudbyggnaden Åttkanten i bakgrunden innehåller både Edelcrantz bostad och ett orangeri.
27. Preses Kerstin Niblaeus avslutar exkursionen genom att avtäcka den obelisk som Paul Edvard Filén uppförde
till Edelcrantz ära år 1829.

28. Kerstin Niblaeus tackar Ulrich Lange för exkursionen.
29. Akademien har inför sitt 200-årsjubileum bidragit till restaureringen av obelisken.
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Exkursionsfoto

Hargs Bruk
Jimmy Lyhagen

1–28 och fotot på sidan 40

Skärgårdsresan
Göran Hedman

1, 3–9, 11–16, 20, 24, 27

Lennart Henriksson

2, 10, 17–19, 21–23, 25–26 och fotot på sidan 49

Nationalstadsparken
Per Eriksson

1, 3, 5, 6–7, 9, 11–12, 17–22, 24–28 och fotot på sidan 57

Ylva Nordin

2, 4, 8, 10, 14–16, 23, 29–30
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har firat sitt 200-årsjubileum under år 2013.
I juni arrangerades Jubileumskonferensen För stundande skördar i Aula Magna på
Stockholms universitet och tre påföljande jubileumsexkursioner som en del i firandet.
Konferensen var indelad i en dåtids- och en framtidsdel; exkursionerna tog upp nutiden, men med en blick i backspegeln.
I detta nummer av KSLAT redogörs för den första delen av Jubileumskonferensen (den
andra delen finns utförligt dokumenterad i KSLAT nr 3-2013 Framtidsprojektet) och exkursionerna, som gick till Hargs Bruk, Stockholms skärgård och Nationalstadsparken.
Jubileumsåret har gett oss anledning att se tillbaka på akademiens historia. Såväl konferens som exkursioner belyste de människor och de samhällsskeenden som under de
två gångna århundradena gjort akademien till vad den är idag – en plats för respektfull dialog och diskussion om aktuella frågor inom den gröna sektorn, med målet att
människor från olika delar av samhället ska kunna sprida kunskap, lära av varandra och
bidra till att det fattas kloka beslut om ett uthålligt bruk av våra naturresurser.

1813–2013
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

