
KAPITEL 8 

Åren 1860-1885 
Experimentalfåltets modernisering 

Det finns an ledning au beskriva verksamhe
ten under denna period på ell annorlunda 
säll mol tidigare och föUa händelserna uti
från en funktionell uppdelning mellanjord
bruket, trädgården och försöksanstalten, 
vilket också var del system för verksamhets
redovisning som utkristalliserades mot 1860-
talets slut. Detta trots den nye intendentens 
ambition att h;,ivda det ursprungliga sam
bandet mellan mönstergårcl och försöks
gård. 

Experimentalfältet korn att i allt högre 
grad bli en modern försöksanstalt med spe
cialiserad agrar forskning, karaktäriserad av 
stark professionalisering. Specialiseringen 
innebar att agrarkemin kompletterades med 
v�ixtfysiologi, att en frökonLrollanstalt till
kom och att tiden för rnönste1jordbruket 
ebbade ut. Den påverkade Akademien ock
så i andra avseenden, bl.a. släppte den ifrån 
sig skötseln av skogen till Skogsinstitutet, 
även om man fortfarande behöll den for
mella dispositionsrätten. I slutet av perioden 
korn också det isolerade fältet att knytas sam
man med omvärlden, också i fysisk bernä1"

kelse . .Järnvägen nådde ornrådet med en 
egen anhalt med namnet Experimentalfäl
tet. Man anslöts till Stockholms gasverk och 
man installerade telefon. 1 Till modernise
ringsarbetet kan räknas beslutet all ersätta 
clragoxarna med hästar, även om det ännu i 
slutet av I 870-talet fanns två oxar i tjänst.2 

Samtidens bilor talar visserligen om att 
Expe1irnemalfältet. under slutet av 1850-talct 

var i ston behov av att reorganiseras men 
in te alls om att förhållandena i allmän het 
skulle ha varit undermåliga. I sentida littera
tur, däremot, framskymtar då och då att så 
skulle ha varit fallet, t.ex. att anläggningen 
var vanskött innan Dannfelt kom, men så var 
det inte alls.:1 Att man fortfarande ej hi.>11 
någon stor kreatursstam berodde som tidi
gare på egendomens begränsade omfatt
ning och den ekonomiska organisationens 
utseende.·1 

Omorganisationen 1859 
Propositionen i riksdagen om att inrätta en 
kemisk försöksanstalt efter tidens fordringar 
på Experimentalfältet hade avslagits.'' Även 
om flera delar i organisationsplanen där
med fickskjutas på rramtiden fortsaue ändå 
Akademien ofönrut.et au driva frågorna vi
dare. Med egna resufäer och med de 1858 
beviljade staL�mecllen kunde somligt genom
föras, främst tillsättningen av intendents
tjänsten som var något av en grundförut.sät t
ning rör den kommande verksamheten. 

De stalliga medlen 1858 till anställande av 
en tjänsteman med högre utbildning var 
knutna till en inspektorst:jänst, men enligt 
det slutliga förslaget hade tjänsten kommit 
att benämnas intendent och därmed fått en 
anspråksfullare innebörd. Tillsättningen 
diskuterades i förvaltningskomrniLLen och 
del beslutades alt inLenden ten skulle ha 
överinseende över hela verksamheren, leda 
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lantbruks- och trädgårdsarbetet, försöks
verksamheten och ombesörja räkenskaper
na." Detta var en ny tjänst. Visserligen hade 
också den befintliga inspekLOrn haft ett över
gripande ansvar men det hade väsentligen 
rört det prakliska arbetet och ekonomin .  
Han hade lika lite som trädgårdsmästaren i 
någon större utsträckn ing kunnat besluta 
vilka försök som skulle göras. Istället hade 
det varit akademiavdelningarna och i syn
nerhet deras förvaltare som haft detta an
svar. Nu gaYs i praktiken intendenten samma 
befogenheter som en gång professor Car
ling haft. Även i det avseeudet var det som 
skedde i det närmaste en återgång till för
hållandena före 1835. 

Bland dem som anmälde sitt i utressc 
fanns föreståndaren för Valls lan tbruksskola 
i Gävleborgs län, Carl.Juhlin-Dannfelt, 1 823-
1904. Han var välkänd i Akademiens krets 
och ansågs ytterst kompetent för rollen som 
Experimentalfältets int.endent., trots att han 
i huvudsak var en självlärd praktiker. Efter 
au ha verkat som egen jordbrukare hade 
han drivi t en privat lan tbruksskola på Lovön 
utanför Stockholm och blivit ledamot i lä
nets h ushållningssällskap och i Akademiens 
lantbruksavdelning. På Akademiens upp
drag hade han begivit sig ut på en europeisk 
resa 1 855 för att s111dera moderna försöksan
stalter.7 

Ironiskt nog visade sig elen nye in tenden
ten vara en beundrare av Carling och han 
skulle komma att göra allvarliga försök alt 
återuppliva den föreställningsYärld som den 
gamle Ian tbruksprofessorn representerat. 
Det fanns flera paralleller mellan dem. T 
båda fallen valde Akademien personer utan 
någon större lan tbruksvetenskaplig sakkun
skap till att leda sådan forskning. Carling 
hade inte alls haft någon erfarenhet av lant
bruk och var heller ingen naturvetenskaps
man. Il ans Yetenskapliga meriter hade istäl
let legat inom de klassiska språken och ma
nilesterats i hans övers�ittningar av utländsk 
Ian tbruksvetenskaplig lirrcratur. .J uhlin
Daunfclt var visserligen utbildad Ian tbruka
re, om än blott med ett par halvårs studier i 
ungdomsåren, men några vetenskapliga me-

riter hade han inte, vilket han själv senare i 
livet också beklagade.� Valet av Carling hade 
för många framståll som obegripligt. Valet 
av.Juhl in Dannfelt var begripligt men i lik
het  med Carling skulle han snart stöta på 
motstånd inom den vetenskapliga kretsen 
och när han lämnade tjänsten I 88 1 avbröts 
alla de försök hau init ierat och drivit. 

Intendenten Carljuhlin-Dannfelt var fa
der till HermanJuhlin Dannfelt, sedermera 
Akademiens sekreterare och bl.a. författare 
till den här ofta citerade historiken om Lant
bruksakademien från 1 9 1 3. För au enklare 
skiija far och son åt  kommer fadern alt fort
sättningsvis benämnas Dannfelt, vilket också 
är det namn som ofta förekommer i det sam
tida källmaterialet. 

J ntendent Dannfelts definition av ett 
experimentalfält 
T arbetet för försöksanstaltens inrättande, 
definierade Dannfclt 1862 vad han åsyftade 
med ert experimentalfältY TTans defin i tion 
hade slående likheter med Edelcrantz för
sök att för sin samtid, femt io år tidigare, 
beskriva Experimentalfältet som företeelse. 
Som en upprepning av Edelcrantz gjorde 
Dannfelt n n  detsamma. IIan försökte över
tyga riksdag och regering om idens förträff
lighet. 

Dannfelt utgick från au fältet skulle verka 
på tre sätt för lantmannayrkets vetenskapli
ga framåtskridande. För det första skulle ett 
experimentalfält vara en mönstcrfarm med 
ett i n tensivt och rationellt jordbruk, det 
skulle fi111gera som en förebild för h ur ett 
modernt jordbruk skulle skötas. Endast de 
nyaste åkerbruksmctockrna och de moder
naste redskapen skulle användas. Stor vikt 
skulle läggas vid kreatursfrågor, vilka han 
ansåg som de mest betydelsefulla inom lant
mannayrket samtidigt som husdjursområdet 
var det minst utvecklade. För den skull be
hövde olika kreat11rsraser, foderämnen och 
utfodringsmetocler värderas i förhållande 
till varandra enligt en komparativ metod. 
Vidare skulle bokföringen av såväl stort som 
smått vara minutiös för att man skulle vinna 
säkra data inom lantbrukets statik, cl.v.s. 
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Car!Jllhlin-Dannfelt, 1823-1 904, 11cir Experimental
fältets intendent mellan 1859 och 1881. /1011 Vflr 
llP/ll' llXen i en bruksägmfrunilj i BIPkinge orh ltadP 
tidigt fåll nfrirr11hPt i praktiskt lantbrnk, .1t11derat en 
kort tid l'id m s.k. ju11krnkola på Riigen, orh vid 
JJ,,gebngs lantbruksinstitllt i \ 'ästergötland. innan 
ha II mm 1 9-åring övertagit la 11tbruket vid Jamiljms 
egendom. Efter att affiirana gäll Öl'er styr hade han 
kommit till Stoddwlm 1849 som ann1dator till F:r!Pby 
gärd firi I.ovän orh där d1ivit en egen lantbruksskola. 
Hr,11 hadP blivit ledamot av läne/5 hllshållningssäll-
5kap och av Lantbruksalwdemien men efter nc1gra år 
dragit 11idare och blivit föres la ndare för Giivlebo1gs 
läns h 11Jhallni11gssäll5/1{1/Js lr111tbruknko/a, fars! på 
Ab_y I 856-1 858 orh diirPjtPr fil, \ rdl. 

. \ r  /859 tillträdd!' han tjänsten SDm intmdent /iå 
Exprrimmtalfältet. Hans stora i11tresse for samtidens 
händelser och nyheter bidrog till all han under långa 
/mioder var tjiinstledig fijr all 11rrka 10m s,wnsli liom
mis,miP 11id intemationdla lll1täl/11ingm: (KSLA. ) 

,·erksarnheternas jäm\'ikt och inbördes för
hållanden. Därmed skulle man finna \'ägen 
till \'etenskaplig sanning. 

För det andra skulle ett experimentalfält 
innefaua ,·äx1odlings- och acklimatiserings
försök a,, ,·�irdcfulla kultun·äxter. så,·äl ut
ländska som mindre kända inhemska. Växt
odlingsrnetoden skulle Yara densamma som 
tidigare, d.v.s. att i små rutor prm·odla växter 
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,·arefter goda växter skulle ö,-crflyttas till 
mönsterfarmens större fält och där förökas. 
Fältet skulle i detta avseende äga samlingar 
av alla de ,·äxter som trivdes i i\lellansYerige. 

För det 1redje sk1tlle elt experimentalfält 
äga en agrikulturkemisk försöksanstalt. ty en 
sådan kunde inte fungera pa det sätt som 
den ,'id denna tid gjorde, med ett lanthruks
vetenskapligt laboratorium inne i staden, 
isolerat från det prakLiskajordbruket. 

Dannfelts vetenskapssyn 
I Dannfclts argument för organisationen 
framkommer tanken med hans syn på fältet. 
H�ir ,·ä,·er han samman de tre ,·erksamhets
fälten .  mönstergården, försöksgarden och 
försöksanstalten. En modern kemisk anstalt 
kunde in te fungera utan ett ,·erkl igt jord
bruk, ty \'etenskaplig forskning kunde bara 
ske på empirisk ,·äg, enligt axiomet om prak
tiken som teorins moder. På onwänt säll 
kunde ett experimentalfält bara fungera till
sammans med vetenskap. I Experimentalfäl
teL5 id� lag således att förena praktiskt arbe
te med teoretiskt tänkande. Praktiken och 
teorin. eller i konkreta termer:Jordbruket 
och laborationerna skulle sammanflätas. 
Mönsterfarmen ,·ar inte bara ett praktiskt 
jordbruk, ry här gjordes både prö\'Jlingar av 
det laborationerna visat och egna noggran
na undersökningar. 

Inräuandet av försöksanstalten innebar 
bö,jan på något helt nytt. Framför allt i ett 
accepterande avjordbruket som naturveten
skap och därmed en professionalisering av 
dess utÖYare . .\fen detta synsätt utgick bloll 
från ett ämnesvetenskapligt perspektiv. Uti
från kemin kan man se delta som ett tydligt 
paradigmskifte, \'ilket inte minst \larald ger 
111 t.ryck för, men i så fall skulle man också ha 
förkastat de förutvarande metoderna, och i 
förlängningen ä,·en syftet med ,·erksamhe
ten. \len det gjorde man ej . 

Utifrån ett bredare perspektiv framstar 
agrikulturkemin under 1 850-talet inte en
dast som en kemisk vetenskap. i\lårald har 
pekat pa att begreppet agriknlturkemi aldrig 
rnrit statiskt utan ägt olika innebörd under 
skilda tider. \'id 1 800-talets mitt var delinitio-



nen \·id och snarast all betrakta som sam
lingsnamn för all natunetenskap som till
lämpades på jordbruket. Agrikulturkemi \·ar 
därmed synonymt med lambruksYetenskap 
och sådan hade man alltid bedri\·it pa Expe
rimelllalfältet. 10 Skärskådar man Dannfelts 
definition är del inre mycket som skiijer mot 
tidigare inrcntione1� och inte ens Edclcrantz 
verksamhetsplan avviker på den punkten. 
Dennes fem grundsatser och toh· \·erksam
hetspun kter rör ett experimemalfälL innehöll 
egentligen samma sak som Dannfehs plan. 

Den återuppståndna grundiden byggde 
på ett ökat statligt engagemang i \·etenskap
liga fragor men också på Dannfelts entusi
asm och in tresse för en äldre forskningstra
dition. Han kom därmed, i likhet med före
gångaren Carling, i konflikt med sin omgiv
ning. l Dannfelts fall var det hans brist på 
moderna metoder som gjorde att samarbe
tet snart skar sig med agrikulturkemisLen 
Muller. Dannfclts in tresse kretsade kring 
hantifierad minutiös dokumentation. Det 
,·ar ett sätt au rangera in verksamheten i en 
gammal men ännu gångbar forskningstradi
tion. 1 1 I förhållande till den franwäxancle 
agrikulturkemins, växtf)·siologins. entomolo
gins och bakteriologins metoder och teorier 
passade den emellertid inte in .  

Ännu befann s ig  in te forskningen i den 
moderna växtförädlingens och ärftlighets
lagarnas \·ärld men den Yar pa god väg. och 
det \·ar i skarven mellan det gamla gentle
mannajordbrukets mönstergårdar och de 
moderna Yetenskapsmän nens \·äxtföräd
lingsanstalter som Dannfelt Yalde att ,wgå 
1 88 1 .  Hans efterträdare skulle först försöka 
minska och anpassa cle dannfcltska \-äxt- och 
kreatursförsöken till en för tiden lämpligare 
nivå, men det uppfattades inte gå tillräckligt 
snabbt. Resultatet blev istället en total ned
läggning a\' mönstergården till förman för 
en renodlad försöksanstalt. 

Övngångsliden 1860-1864 
Fortfarande 1 860 bedrevs arbetet ungefär 
som förr men i flera enskildheter skedde 
förändringar i riktning mot de nya intentio-

nerna, \·arför åren fram till I 8611 kan beteck
nas som en Ö\ ergångsperiod. För att förbe
reda \'crksamheten begav sig Dannfelt  1860 
på en studieresa till Storbritannien.  där för
söksanstalterna i Glasgow, Edinburgh och 
Fen ton Barns besöktes. Dessutom besag han 
Rothamsted, den förnämsta a11läggui11gen i 
England, \·ilken kan antas ha YariL målet för 
resan . '� Tillbaka, som ledare för SYeriges 
motsrnrighet till dessa stationer, beklagade 
han i verksamhctsberättclsen att  han blott 
kunde a\·ge en redogörelse som mera gällde 
"förhållandena \'id ett  vanligt jordbruk. än 
för åtgärder . . .  som bort utföras vid ett för
söksfält tillhiirancle Sveriges första lant
bruks-institution ". 1:1 Intendenten hade ater
kommit till Experimentalfältets Yerklighet 
med brist pa marker, medel och byggnader. 
Hans klagan \'ar befogad men den lät också 
som ett eko a\· Eclelcrantz stämma 1 8 1 9. 

En u·e\·ancle nyordning formerades emel
lertid. \'crksamhetsber·ättelsen 186 1  var upp
delad enligt n�1:t mönster. Nu gjordes en dis
tinktion mellan mönsterfarmen, försöksfäl
Lel med trädgården och agrikulturkemiska 
försöksanstal ten ,  men denna uppdelning 
fortsattes inte. Redan kommande år sakna
des beskrivningen helt och 1 864 presentera
des blott \·erksamheten vid den agrikultur
kemiska försöksanstalten. Ambitionen att 
framställa sig i en ny dager verkar således 
inte särskilt stark och 1 865 var man tillbaka 
till ''Berättelse om \·erksam heten \·id Kongl. 
Lancltbruks-Akademiens Experimentalfält". 
Senare etablerades dock en ny ordning som 
ble\· permanent, där intendenten redogjorde 
för jordbruket. trädgårdsmästaren för träd
gården och kemisten för försöksanstalten.1 1 

Det föreslagna nya försöksfäl tet på Pro\·
kartans plats planeractes u tvidgas till 1 .5 ha, 
inrymmande 150 försöksytor. På en kana 
från 1 864 framst�ills denna i ett idealt till
stånd som en S) mmetrisk anlåggning med 
alla rutor markerade. Verkligheten \'ar dock 
en annan. t\' deh·is \'ar området fortfarande 
upptaget aY trädskolor och längst i söder 
fanns ett ganska stort område med steniga 
backar. Trots detta hade blott 1 19 rutor kun
nat iordningställas.'" 
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Draghjälp från hushållningssällskapen 
Eftersom den agrikulturkemiska försöksan
staltens överflyttning till Experimentalfältet 
var beroende av statsbidrag måste Dannfelt 
awakta tills sådana beviljats. I början av 186] 
tog Stockholms läns hushållningssällskap 
kontakt med Akademien och erbjöd finan
siell hjälp. De erbjöd sig att, tillsammans 
med övriga hushållningssällskap, bidra med 
årliga medel. Det var en lockande tanke och 
flera län hade anslutit sig till iden och ställt 
upp med tillsammans 500 rdr. Frågan disku
terades inom Akademien men den besluta
de sig för att avböja denna. Anledningen var 
de villkor sällskapeu st�illde. Bl.a. ville de au 
kemisten uteslutande skulle ägna sin tid åt 
försöksanstalten och inte, som nu var fallet, 
resa runt i landet för att ge råd och anvisning
ar. Kemisten Mi.iller ansåg villkoret vara oför
enligt med hans instruktion och avsikten 
med det nuvarande anslaget. Ett annat villkor 
var att försöksanstalten deh�s skulle ställas un
der hushållningssällskapens kontroll och sty
relse. Det kunde inte Akademien acceptera. 
I så fall skulle systemal iskt ordnade försök 
komma att försvåras, menade den. Däremot 
kunde den mycket väl tänka sig att sällskapen 
föreslog försök, men au dessa till sist måste 
beslutas av kemisten och intendenten. 1 /i 

Frågan var emellertid inte utagerad. Det 
var dessutom bråttom ty det nuvarande labo
ratoriet stod inför rivning. FöUande år med
delade hushållni11gssällskapet att man änd
rat sig sedan man inhämtat synpunkter från 
tio andra hushållningssällsk�p. Dessa var 
fortfarande villiga att bidra med ett anslag 
för två år om 2 600 rdr, och hade nu bara ett 
villkor, att de kunde påverka försöken. Det
ta ansågs m öjligt och ett cirkulär skickades 
ut, d�ir sällskapen rådfr{1gades om vilka för
sök de ansåg viktigast. In tresset verkade 
dock ha avtagit betydligt ty av alla sällskap 
var det bara det i Giivlcborg som svarade. 
Miiller uppdrogs därefter att utforma elt cle
taijerat förslag till verksamhet som presente
rades 1862. Det innehöll ett erbjudande om 
att alla hushållningssällskap skulle få analy 
ser utförda utan kostnad. 1 7  ITan kut1de sam
tidigt meddela att även privatpersoner inom 
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Akademien kunde tänka sig att gå i n  som 
finansiärer. En försöksanstalt verkade äntli
gen kunna komma till stånd. 

Bidragsgivarna utgjordes fr.o.rn. 1862 av 
tio hushållningssällskap och tio privatperso
ner. 18 Bidragen löpte på två år och för tiden 
därefter måste en permanent lösning kom
ma till stånd. Akademien vände sig återigen 
till regeringen och nu gick det bättre. Årliga 
statsanslag beviijades 1 863 liksom anslag till 
högre löner för kemisten och intendenten. 
Härmed kunde en statsunderstödd försöks
anstalt byggas upp. 1'' 

Organisation och ekonomi 
Experirnen talfaltcts organisation utgjordes 
av tre avdelningar, en för Ian tbruk, en för 
trädgård och en för kemi, elen s.k. Agrikultur� 
kemiska anstalten. Avdelningarna stod i sam
ma förhållande till varandra som tidigare, 
d.v.s. de var fristående men lantbruksavdel
ningens chef hade en överordnad roll i 
egenskap av intendent för hela fältet. Dess
utom var han föredragande i Akademiens 
lantbruksavclelning och organisationen var 
således i princip densamma som den varit 
under professor Carling. 

De årliga verksamhetsanslagen från sta
ten omfattade medel för tjänster om knappt 
3 900 kr, medel för försöksvcrksamhet om 
3 000 kr, för inköp av redskap och maskiner 
om 300 kr samt för agrikulturkerniska labo
ratoriets verksamhet  om 1 500 kr.20 Total
summan, 1 2  000 kr. var ej tillr�icklig, varför 
jordbruket och triidgården behövde gå med 
vinst. Det kemiska laboratoriet skulle å an
dra sidan i princip vara självfinansierat, ty 
kemisten tog personligen betalt för utförda 
analyser mot att han själv finansierade både 
laboratorieverksamheten och egen perso
nal.2 1 Dessutom gavs ett engångsa11slag för 
byggnadsverksarnhet där huvuddelen av 
medlen kom fr{111 statenY Härmed kan 
man säga att \·erksamheten till stor del hade 
blivit statsfinansierad. Akademien själv stod 
numera enbart som ekonomisk garant med 
förlagslån och som bidragsgivare vid större 
byggnadsarbeten. 



Översiktsbild av Experimentalfältet 1 868. I mitten rnangården med Stora huset och jlygrln, t ill vänster Trädf;årds
byggningen och till höger gasverket och ladugården sarnl i kanten ·mot Gubbacken, bagarstugan, 1 bildens övre del 
ekonomibyggnaderna, med spannmålsmagasind "Gröna hissen ", som snart skulle in redas till arbetarbostäde1; och 
elen f d. ladugården, vilken vid dm na tid tjänadr som stall orh förnoringsbodar, samt vagnslidret och fårhuset .  
Uetaij av ·informal ionsplansrh till drt allmänna lan tbruksmötet i Stoc/1hol111 1 868. Mot ivet är ritat av ingenjören 
Manlwll orh mångfaldigat av litografen J.F Meyer: (KSLA) 

De ackum ule rande förlagslånen uppgick 
1 860 till mer än 1 5  000 rdr, varav n ärmare 
9 000 belastade j ordbruket. För att över hu
vud taget kunna starta på nytL krävdes en 
ful lständig avskrivning vi lket skedde föUan-

de år. 23 Det  verkar i n te ha varit lätt för en 
halvstatlig institution som Lantbruksakade
micn att vid sidan av s i n ordi n arie verksam
h e l  oc kså vara experimentell j ordbrukare. 
Ett annat beståe nde prob lem var kritiken 

1 69 



mol den ekonomiska förvalLningen . .Ä.n kom 
den från Akademiens revisorer, än från riks
dags revisorerna, KammarräLLen eller över
revisionsdepartementets civilräkenskapskon
Lor. Kritiken berörde det mesta, iblancl bokfö
ringen i laboratoriet eller i jordbruket, ibland 
förlagslånens avskrivning etc. Mot slutet av 
1 860-Lalet tycks dock en ordentligL fungeran
de ekonomisk förvaltning ha kommit till 
s1ånd ty kritiken npphörcle for etr antal år.2 1  

Fältets gestaltning och 
byggnadsverksamhet 
Den begränsade egendomen hade alltid va
rit ett problem. För den skull hade man se
dan några år arremleratjord av Djurgårds
förvaltningen, kring Laduviken i söder till
hörande hmjägarbostället Söderbrunn, och 
i ,·äster fram till landsviigen tillhörande lä
genheten Frescati. Det första arrendet sades 
emellertid upp 1863Y 

Under åren 1 860-1866 skedde omfattan
de orn- och nybyggnaclsarbeten. FörslageL 
1859 hade innefattat byggnadskostnader på 
3 1  000 rdr tör h uvudbyggnaden, flygeln, ny 
ladugård, nytt frötorkningshus med källare, 
fårhus, nytt redskapslider m.m.�6 Allt kom 
att genomföras i elen Lakt medel ställdes Li Il 
f'örlogande. 
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Stora huset (rr1n södrr 
omkring I 864. l fosel 
som urs/1rungligm harlP 
inry111t 1\/wdemiens 
11111sPur11, hiigtidssal och 
andra ru 111 av repre5en
tativ lwrnktär hadt' 1,id 
dmna tid nyinrflts till 
kemiskt laboratorium 
och bostadshus. Lägg 
märke till sticlwma i 
111arla'n i .förgrunden. 
vilka .11umolikl Jungem
rfp som skyltarjör tle 
odladP sorf Prna /H1 Jör
söksfältet. Träsnitt av 
C. Weidmh.ayn. (fuhlin
nannfelt 1865 b) 

Den gamla idealplanen kom under peri
oden all fullständigt lösas upp, dels genom 
att den östra uppfartsallcn försvann genom 
tillkomsten av den nya ladugården, dels ge
nom att nya byggnader placerades utan nå
gon iivergripande plan.27 Bristen på helhets
gestaltning blev också föremål för intern kri
tik och det ansågs behövligt med estetiska 
förbätt.ringar. I sam band med det nya Arbo
retums Lillkomst 1 880 uuryckLes t.ex. en för
hoppning att detta skulle bidra med en stör
re "prydlighet".28 

ELL annat problem var frågan om vatten. 
Ända sedan 1 8 1 0-talet hade den grävda 
dammen i stort sett varit elen enda vallenkäl
lan. Den var visserligen rikt givande men 
inte tillräckligt. Några enstaka brunnar hade 
grävts men de torkade tidvis ut. Som en för
sta åtgiircl griivdes 1 875 en närmare fyra 
meter bred kanal från Laduviken och norr
ul, varigenom vallen till ladugården kunde 
erhållas på 1 60 meters avstånd. Det bedöm
des vara nära och bekvänn, men redan efter 
fem år drogs en ordentlig vattenledning 
från kanalen ända in  i ladugården.29 

Stora huset 
Stora huset omdisponerades för elen agri
kulturkemiska anstalten. Den märkliga bygg
naden med sina urställningssalar, biblioLek, 



sammanträdesrum och högtidssal, ändrades 
om till e t t  rent institutions- och bostadshus 
1864. I samband härmed lät man också lägga 
om taket med engelskt skiffer, enligt de ur
sprungliga intentionerna från 1 830-talet.30 

Bottenvåniugeus sammanhängande ut
ställningssalar delades ttpp i separata arbets
rum. Laboratoriet upptog tre rum mot den 
östra gaveln. Utrymmen tillkom även för för
br�inning, vägn ing och vattendestillation, 
s.k. t i trering, till verkstad, maskinrum, skriY
rum och bibliotek. lnspektorsvåningen in
reddes till bostad för kemisten. Övervåning
en togs i anspråk som bostad for intenden
ten varvid modellsalen delades upp i smärre 
rum. Vinden försåg� med mellanväggar och 
inreddes till bostäder för assistenten och till
fälliga extra assistenter. Dessutom inreddes 
där ett mindre laboratorium och flera för
rådsvindar för intendenten och kemisten 
samt utrymmen rör resterna avjord- och cc
realiekabinette11. 

Källaren användes till en bö1:jan en bart 
till förvaring men korn senare att också inhy
sa en stor vattencistern. Genom eu sinnrikt 
systern med ledningar fick byggnaden rin
nande vatten genom att regnvatten från ta
ket samlades upp i cisternen, ,·arifrån det 
kunde pumpas upp ti l l  en mindre cistern på 
vinden. Därifrån leddes det med självtryck 
ner till ln1sets vattenkranar.3 1  

År 1 883 utvidgas laboratoriet t i l l  att om
fatta hela bottenvåningen, sedan en särskild 
villa uppförts för intendenten och kemisten 
övertagit dennes tidigare bostad.32 Ombygg
naderna gjordes efter ritningar a,· 111ekanis
ka avdelningens nye föredragande Adolf 
Edclsv�ird, 1824. -1 9 19. Av hans ombyggnads
ritningar att döma, avsåg han ursprungligen 
all också förändra exteriören ,  något som 
avstyrktes av förvaltningskornmitten. 'i:i 

Gasverket 
För laborationerna behövdes ordenlligt 
med ljus och brännlågor. Det var därför 
nödvändigt att laboratoriet fick Lillgång till 
stadsgas. Kos maderna för att ansluta sig till 
stadens gasnät bedömdes som höga varför 

man anlade ett eget gasverk. Miiller upp
drogs 1 863 au ansvara för att byggnadshand
l ingar upprättades och sedan statsanslag 
beviljats kunde planerna realiseras 1 864. 
Gasverket uppfördes strax öster om hu\'ud
byggnaden och konstruerades av ingenjö
ren Carljohan Hammar. Arkitekt var meka
niska avdelningens dåvarande föredragan
de, fonifikationsinge1�jören Carl Stål, 1803-
1884.34 

Gasverket blev snabbt uppmärksammat 
och välbesökt. Framför allt fokuserades in
tresset på en tilltro til l  små lokala anlägg
n ingar. Det antogs allmänt att verket skulle 
ge låga produktionskostnader, i synnerhet 
sedan elen nya ladugården anslutits. Det blev 
emellertid tvärtom. Byggnadskostnaderna 
blev högre än planerat och driften osäker 
och dyr. Ett par år efter färdigställandet fick 
det lov att byggas om och några år senare 
drabbades det av nya produktionsstörning
ar. Trots ständiga reparat ioner drevs det i 
0ugo år men när en ny ombyggnad krävdes, 
vilken visade sig kosta lika mycket som art 
ansluta sig till stadens befintliga gasledning 
vid Albano, beslöt man att stänga det. Det 
visade sig då att gaskostnaderna under årens 
lopp uppgått till fyra gånger mer än vad 
motsvarande gas kostat från Stockholm gas
verk_Y, Gasverket på Experimentalfältet blev 
inget föredöme för småskaliga gasanlägg
n ingar. När det stängdes 1883 såldes ut rust
ningen och byggnaden kom att användas 
som vedbod och for förvaring av brandred
skap. :ifi 

Växtjysiologislw institutionsbyggnaden 
En särskild botanist anställdes 1 877 och för 
denne uppfördes en särskild växthusbygg
nad. En första enkel ritning hade utarbetats 
1 875 av agrikulturkemisten Bergstrand, vil
ken omarbetats av Stål och färdigställts av 
Edelsvärd innan elen slutligen fö1·elagts Aka
demien _:i; Anläggningen uppfördes I 877 
och korn att bestå av ett bostadshus med ar
betsrum och t.illhörande växthus, med olika 
avdelningar för växtkulturförsök och mikro
skopiska undersökningar.'1" 
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J:.'xfmimmlalfältrl bö1jadr 1 864 med egen tillvNkning nv gns. Från bii,jan var bam Stom hmel anslu tet men sena rr 
fick jlN byggnader gnsfjus. Byggnaden bestod av en högrr del med lantern in in nehållandr själva a/1/)arn/u ren  och 
en lägre absidformad del in neh å lla nde gasklockan. Gasverkrt lionstn;erades av ingenjören Carljolu11 1  Ha m mar 
och byggdes efter Ståls 1-itn ingarfrd n.  1 863. Tekn isk förlilmi11g till rit 1 1 i11ge-n. : a .  retortugn, b. tväl tlåda. r. m1i11gs
kista. d. gaskloclw, e. re/orth 1w11d. Uuhlin -Oam1fel! 1 865 b) 

Intendentvillan på G1 1bbacken kallas idag Gula vil
la n .  Den uppfördes 1 88] ejier rit n ingar  cw Adolf 
tdelsi•iird. T re år senflre inmides fiir 1 1rixlj'p!iofogislw 
audeln i 11gr11 t ill labnmlori 1un orli bostad far pmpssnr 

Jakob .t:riks.1011 .  (Foto: Stnckfwlms sladsm useu m)  

In tenden tsvillan 
En stor \'i l l a  för i ntenden ten u ppfördes 1 881 
i slurtn i n gen upp mot Gubbacken . med 
EdelsYärd som arki tekt.39 Byggnaden beko. -
tades 3\' Akademi ens  fondmedel  och  s 1 ats
bidrag i lika propor1 i o n  och korn ä\'en att i n
r ym m a  lokaler för Exper i m entalfältets frö
kontrollanstalt . 10 Vil lan finns  be\'arad.  även 
om fasadu tsmyckn i nge n fören klats . och be
nämns  "Gu la  vi l l an ". 

A rbetmbostäder 
Behove t av fler arbetarbostäder hade fram
förts \"id omorgan i sa t ionen 1 859 men i nte 
med tagits i det sl utl iga förslaget. i s tälle t  an
såg man s ig kun n a  i n rym m a  al la arbe lare i 
befi n l l iga byggnader. F lygelbyggnaden som 
beboddes av inspektorn ,  rätta ren och her-



Östra }Z,•grln från väster om
kring 1864. Huset V{{/' l:'x/N
rimmtalfiiltet.1 iild.1ta och 
hade 11/1/J/Örts rec/1111 /Hl 
I 8 IO-talet, mligt.fato/; (;ens 
rit11i11.g111: \'id dn11w tid luu/1' 
ril'I jr1tt 1'11 11111drr11 P.\·tniör i 
.1 . /c .l(/nwizf1stil mli1;t rit-
11i11ga,· av Carl Stål. ffus,,1 
finns livar och 1860-tals
(asaderna är bev({rac/e med 
undantag .fiir trii/Hme!r,11 
11J11t lt'd({ 11 lii 11ge tll' övnput
sad. U11hlin-!J11 rmfrlt I 865 b) 

elen omdispon<:>rades och resulterade i tio 
bosLaclsrum och elt kök för rättare och arbe
tare. Arkitekt för ornbyggnaden \'ar St,°il som 
ga\' h uset en modern prägel i schwcizcrstil 
som idag ;ir bc\'arad. Huset benämns "Skära 
villan". 

Hela bostadsbehovet täcktes emellertid 
inte av ombyggnaden och 1 86 l godkändes 
byggandet av en arbctarhostad, men arbetet 
dröjde till 1 866 innan en kombinerad bagar
stuga och bostad uppfördes på platsen för 
den samtidigt nedrivna rian. Arkitekt var 
St:d .  Huset finns kvar med bibehållen exte
riör och kallas iciag "Skogstorpct''. Det inne
höll på boltenvåningen bagarstuga för fäl
tets personal samt ett kök och på ö,·el'\'å
ningen två bostadsrum. Samtidigt ombygg
des den gamla bagarstugan till bostäder f'ör 
triidg[trdsarbctarc. 11 

Grindstugan, med ett rum och kök, bibe
hölls oförändrad. Detsamma gällde för 
Trädgårdsbyggningen. Ar 1 869 beslutades 
a t t  det Ö\'ertlödiga magasinet "Cröna his
sen" skulle inredas till arbetarbostäcler med 
tio rum. Timret befanns \·ara ganska 1-ötska
dat men del kunde åtgärdas varefter väggar
na kläddes med lövsågade paneler i schwei
zerst i l ,  sannolikt eftn ritningar av Edel
sviird. •� 

Ekonmnibyggn ader 
De gamla ekonolll ibyggnaderna skulle en
ligt organisationsplancn i hm11clsak bibehål
las med undantag för ladugården. Efter att 
en ny ladugård inretts blev den gamla över
flödig och övertogs av Trädgårclsavdelning
en solll stall och material bod . ' '  Logen, vars 
kärna utgjordes av ladan frän 1 700-talet ,  
om byggdes 1 8(i I men revs sex år senare se
dan den nya laclugårdslängan fardigställts. 11 

För Trädgårdsavdclningen uppfördes ett 
flertal mindre byggnader. Ett första växthus, 
eller s.k. över\'intri11gslokal, med bostads
rum för tr�iclgårdsele,·er tillkom 1 879 i slutt
ningen norr om Träclgardsbyggningen. 
Huset vilade delvis på en huggen gråstens
k�illarc, vars murar �innu fanns kvar i omgiv
ningarna vid Aula Magna. 1 närheten upp
fördes en liten kontorsbyggnad ,·id samma 
tid, l iksom en för försäl,iningen nöcl\·ä11dig 
packbod, båda enligt Edcls,�irds ritningar. ''' 

Ett stycke norr därom tillkom 1 884 ett 
växthus med långväggar i torv, ,·ilket ansågs 
som billigt och praktiskt. Ritningen presen
terades i Akademiens Handlingar och Tid
skrift, och ,ar att anse som en mönsterbygg
nad. Konstruktören var t roligcn t1·ädgi1rcls
mästare Lindgrt>n. 11' 
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J d!'l nya stallet i nstallerades 1 861 järnspiltor, tillver
lwdf' av J. dC. G. Bolinder efi,ff engelsk inodeU. JJ,, 
ansåg, sy1111erligen ändmnålsenli[;o och var utn�5lade 
mnl automatiska vallenhoru: (jnhlin -/Jannfrlt l 865 b )  

Den Jänta försåksladugården 
T o r gan isaLionsplanen hade medel �tskats for 
en helt ny ekonom i byggnad för lantbruke L ,  
med fä h us för ko r, få r  och svin, rcdskapsli
dcr e t c .  sam t r um fö r gr ödor  från f"ö rsöks
ve r ksamh e te n .  Den nya l ad ugården skul l e  
p lace r as på d e n  ä ldres p l a L� och riLningarna 
gjordes  1 859 , san no l i k t  av  lan tbru ksark i  lek
te n Pete r  S11 ndius ,  1 82 3- 1 90 0 : '7 

l s tä l lc L fö r all vän ta på att fin ansier ing av 
en ny lad ug :1rd blev ord n ad v ille D a n n fe l t  
k o m m a  igån g så  s n abbt  so m m i� j l igt med 
krcatur sfö rsö ken och  föres log 1 86 1  en  ti ll
fäll ig lösni ng a tt bygga o rn  fårh use l. Kos tn a 
derna be räknades t ill ba ra 800 rrl r. Fö rslage t  
go d kä n de s  o c h  fårh use t  ä n d rades  ti l l  fö r
sö ks ladu gård, Genom a tt minska få rhj ord e n  
ku n d e  byggnad e n  in r ym m a  2 0. ko r, �j u h äs
ta r, svi n sa m t  va gnar och redska p . 48 När den 
u tr y m des  1 8 6 7  revs de n d e lvis o c h  res te n 
o m byggd e s  t i l l  s tall , fårh ns o c h  p ackbod 
m e d  lo rkvi n d .  Se d an fåre n sål ts od1 h äs ta r

n a  överfl y tta ts ti l l  de n n ya l adu gå rden  1 8 83 
revs resten . 

Den andra Jörsöksladugården 
Da n n f "elt var h e l ler in te n öj d m ed de n p la
n e rad e p l aceri n ge n  av e n  n y l adugård och 
1 863 föreslog hau is tälle l a tt den sku lle byg
gas i s l ä n t e n  m o t  Gn b backe n ,  syd os t  om 
b u vu d byggn acl en , där va tte nfrågan kun de 
lösas på e LL  tillfreds tällande s�i ll. Fö rslage t  
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godkändes och han uppdrogs att ansvara för 
att ritningar gj ordes. Dessa, som prese n tera
des 1864, är inte bevarade och upphovsman
nen  är ej h e ller näm n d  i källm a terialet. San
nolikt var det dock ovan nämnde Sundius:n• 

Den nya l adugårde n u ppfö rdes 1 865-
1 866 som en stor vinkc !byggnad . Den ena 
län ga n  inneh öll  en lad ugård med 4 0  bås
platse r, p lacerade i gr upper kring sex focle r
bord. Den andra längan i nnehöll källare för 
lagr i n g av ro tfruk ter och för kyln ing av mj ölk 
samt ett rum för ångmaskin, kvarn och tork
apparat. Ti ll övervån i ngens  h övin d ledde två 
körhrna r. Ovan för  lad u gårdsd elen fanns  
h öskulle, vattencistern och  foclertra t tar, ovan
för den an d ra delen , sädesloga r, tröskgo l v  
ocb kvarn kamma re. Tekniskt var byggnade n 
att be trak ta som mycket modern och fram
fö r al l t  dess soute rräng b idrog till att den 
f ungerade väl . Dr icksvatten  ran n med själ v
tryck ner från en cis tern och ladugårdsdclcn 
upp lys tes med lysgas . 011 

LANTBRUKSAVDELNINGEN 

Fö rsöksve rksa m h e ten inom Lan tb ruksavdel
n i ngen  blev u n d er D an n fel ts led n i n g täm
l ige n  omfa ttande  m e d  småskaliga v�ixlocl 
l i n gsförsök på den  sedan t id i ga re be fi n tl iga 
P rovkartan , s to rs kal iga od l i ngar av fördelak
tiga väx te r i n om m ö n s terj ordbru ke t , göds
lin gsfö rsök ,  k re a turs- o c h  u tfo d ri n gsförsök 
sa m t  provning av nya re dskap o c h  rn as k i ncr. 
D e n  va r i n te a lls o l i k  Ec\ elc ran tz ve rksam 
h e ts p l an från 1 8 1 3 . 

Fö rhå ll a n d et ti ll d en nya fö rsö ksans talten 
var av h ä n gig t D an n fe l ts ege n  be d ö m n ing  
o c h  ge m e n sam m a  fö rsö k ti l l sam m an s  m e d  
agri ku ltu rke m i s ka avd e ln i n ge n  sku l l e  e n
d ast u tfö ras i de fal l h an sj äl v fan n del lä m p
l i gt Y I övri gt u tfö rd e  h an försö ke n efte r 
ege t go ttfin nan d e .  La n tbr u ke ts inriktnin g 
mo t e tt slags vetenskaplighet framgår oc kså 
av att avdel n i n gen i bokfö rin ge n  lan serades 
u n d er ben äm n i n ge n  Praktiska Jörsöksavd11l
ningm, e tt be gre pp som emelle rti d e::i slog 
igen om . :'2 
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Pia n och sektion av de,1 nya 
stenladugården .10111 stod fär
dig 1866 mligt ritningar av 
Per Sundius. (KSLA. infor
mationsplansrh 1868.) L-- .....:. -�.J 

Jordbruksmarken 
Åkermarken började omarrondcras 1 860 
som en del i förberedelserna för kreaturs
drift. Det ledde till art sm�irre partier inne i 
backar och hagar övergavs och såddes igen 
med gräs. Resterande 25 ha avsågs delas i 
åtta fält om ,·ardera 2,5 ha för i hurndsak 
span nrnåls- och vall odling i växel bruk och 5 
ha för permanent ,·all och äng. Av olika skäl 
ble,· fältindelningen något skiftande mellan 
] ,9 ha och 3,1 ha. Täckdikningen fortsatte 
med öppna upplångs- och adoppsdiken 
samt täckta diken på sju meters a,·stånd. 
Täckdikningen \'erkst�illcles under 1 860-talet 
med sten och ris medan tegelrör bö,jade 
nyttjas i början av 1 870-talel. En sista större 
uppodling gjordes i början a,· 1870-talet då 
det fortfarande tidvis vattendränkta Lapp
kärret torrlades och plöjdes upp. Den störs
ta fördelen med detta var att man fick till
gång till d�jord. en jordart man t idigare sak
nat.·"' 

I ' I 
.J 

Växtföljden 1868 

I .  Träda eller gröll\'icker med paföljande 
upplqjning 

2. l lömäd med päföijande npplqjning 
3. Klö\'CT och gräs 
4. Gräs 
5. Gräs med påföijande upplöjning 
6. Blandsäd med pMöijancle upplöjning 
7. Rotfrukter och grönvickcr med paföijandc 

upplöjning 
8. Korn med påföljande upplöjning 
Kiilla: KSLA. i njornwtions/Jlansch I 868. 

Skogsmarken 
Vi har tidigare kunnat konstatera att Experi
mentalfältets skog knappast spelade någon 
roll för de lantbruks,·etenskapliga syftena 
men att den däremot bidragit med en del 
inkomster rör den samlade ,·erksamhetcn. 
Skogen ,·ar au betrakta som en tillgang, 
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dock lite , id  sidan a,· Experirnentalfället 
;,om ide. Den slOd under inte11<ic11tens lecl
ning och redo\'isas därför under lantbruks
aHlclningcns rubrik. 

Efter att de sista uppodlingarna a\'slutats 
\'ar den aterstående skogsmarken belägen 
pa tre naturliga höjdryggar. a,·,kilda a\'jord
bruksrnark. Längst i norr fann ;, det största 
om rader. cirka 64 ha. omfattande Stora och 
Lilla Lappkärrsbergen i norr, Langbacken 
söder därom och Gubbacken längst i söder. 
I reella termer bestod skogsmarken 1867 a,· 
dr�·gt --10 ha gammal skog som skötte� enligt 
trakth�·ggespri11cipen, dr�gt 1 --l ha impcdi
mcntanad skog och drygt 12  ha hagmarker 
som bada sköttes genom plockhuggning. 
Sammanlagt fanns drygt I I 200 kubikmeter 
,·i rkesmassa. ·,, 

Studielokal för Slwgsinstitutef 
:\r 1 86 7 föreslog Skogssryrelsen att skogar 
för skogskulturarbetc och natun·etenskap
liga studier i det f"ria skulle finnas tillgängli
ga för Skogsinslilutets ele,·er. Som förhål
landena ,·ar saknade institutet. som \'ar belä
get pa Södra Djurgården. närbelägna egna 
försöksskogar därjägmästarelen·rna kunde 
meddelas praktisk undenisning. \Ian bö1ja
de därför se sig om ef"ler lämpliga objekt. 

En personlig kontakt fann�  redan med 
Lantbruksakademien genom jägmästare 
Carl Björkman, som bac:lc \'ar sekreterare i 
Skogssl\ relsen, under \'ilken institutet sorte
racle. och föreclragandc i skogs- och träcl
gårdsawlelninge11. Resultatet ➔)lev ett nära 
samarbete mellan Skogsinstitute1 och Expe
rimentalfältet och institutet fick helt enkelt 
ö,·ena ,kötscln av skogarna och hagarna 
enligt en ny skogshushål ln ingsplan som 
Björkman utarbetat. (h·erenskommelsen 
gjordes i förrn av ett arrende om 300 rclr per 
ar, men Experimentalfaltet stod ä, en i fort
sättningen för planteringskostnaclcrna.''"' 

Personal 

Lantbrnksa\'clclningen stod under i n ten
dentens ledning och till hjälp med räkenska
penn hacic han från 1867 ett bitr;ide.�"' I 
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ÖHigt fanm en fast arbetsstyrka med rättare, 
stalldräng. herde, slöjclare. smed och efter 
några år en trädgärdsdräng. ibland kallad 
rräclgarcbrnä;,tare. Dessutom fanm fran 1869 
en sko�·aktarc men denne tnerfinns i bokfö
ringen bara nagon kortare tid under åren 
och mastc betraktas som i nh> rd. l ö,-rigt 
skötte;, allt arbete a,· statclriingar och dagsver-

kare. dagkarlar och hinnliga ··hjon .. . .  \malet 
,·ar omkring tre till fyra dagkarlar och ett el
ler ett  par hjon under alla arets månader, 
medan ytterligare dags,·erkare anställdes 
under ,-�ixtsäsongen. Under 1880-talet lång
t idsanst;illcles fler hjon, vanligen sex till åua. 
1 bokföringen framträder människornas 
namn. men a,· avlöningarna att döma verkar 
det mesta ha ,·arit ga11ska flexibel t .  Yissa 
namn återkommer under flera ar men bara 
med :,a sma avlöningar att arbetarna knap
past kan ses som huvudsakligen anställda ,id 
Experimentalfältel. De som kan betraktas 
som fast personal framgår a,· bilaga 1 . 3. 

Herden Elfst rand fick frän 1871  ett slags 
hunidans,·ar för laclugårdsarbetet. Hans roll 
,·ar , iktig i försöksladugården och ömsom 
bcniimndes han korättare ömsom ladugårds
rättare. I ladugården fanns ocksa en och an
nan laclugårclspiga men dessa ,·ar timanställ
da och skiftade ofta. Till verksamheten hörde 
ocksa ett timanställt kvinnligt mjölkbuc!.'7 

Dannfelt \'ar  Yid många tillfällen uänst
leclig för officiella uppdrag, bl.a. i samband 
med olika internationella utställningar, ,·ar
vicl gän�ten ,·,1r besatt av vikarier. , \r 186--l ut
förde han uppdrag rör Stamholländeristyrel
sen. 1 867 befann han sig ,·id Parisutställning
en som jur> man och 1 873 \'ar han s,-cnsk 
kommissarie för värlclsutställningen i \\'ien 
etc. Inte alla \'ikarier tjänstgjorde som inten
denter. Ofta delades vikariatet pa så sätt au 
arbetet som föredragande i Akademiens 
la11 tbruksa, delning ö,·ertogs a,· en ledamot 
medan fält,·erksarnheten handhacks a,· en  
lägre a,·Iönacl inspektor.-•" Efter att Dannfelt 
m·gått 1 88 1  ut ,ags föreståndaren för \'assbo 
lanibruksskola i Dalarna, Carl .\braham 
Forssell t i l l  ny intendent. 

Lönerna för elen fast anställda per�onalen 
bestod a, reda pengar och stat. Därutö\'er 



erhöll a l la fri läkarvård och medic i n .  Tn len
dentens lön uppgick t i l l  en början t i l l  3 000 
rdr och stat, vars totala värde beräknades till 
1 500 rd r. Dessutom t i l l kom fri bostad , ved
brand och t i l lgång t i l l  trädgårdsland .  Rätta
ren erhö l l  1 80 rdr i kon tan ter  samt slat t i l l  
e t t  vä rde av 384 rdr. För st.atdrängarna, d .v. s .  
herden, slal ldrängarna och slöjdarna,  angavs 
omkr ing 1 20 rdr i l ön ,  75 rdr i sove lpengar 
och 5 rdr i städsla sam t stat . 59 En ny ti m lön 
i nfördes för dagkarlarna under  1860-ta le l. 
M o ls låndet  mot  de n n a  var t i l l  en  början 
starkt men sedan insikten kom att även över
t id betalades försvan n  missn öj e l  och man 
kunde från arbetsgivarens s ida snart konsta
tera att t imlönen ökade procluktiviteten . 60 

Verksamhet 
Dan nfel ts ambition var att en gång tör alla få 
jordbrukel au fungera som den mönsteran
l äggn ing  egendomen var avsedd ti l l .  U nder 
1 860-tale t  bedrevs det i en l ighet med denna 
ambition men  motståndet  från Akademien 
oc h del  k lena ekon om iska resul tate t gjorde 
att marken i al l t  högre grad ändå  kom att 
över föras ti l l  höprodu kti on  för avsal u .  År 
1 8 70 hade ocks[t Dan n fe l t  tvinga ts i n se att 
Experimen talfältet var omöj l i gt att driva 
som en av rikets främsta mön stergårdar, var
för han i verksamhetsberätte l sen meddelade 
at.t j ordbruket  under de senaste årtiondel  
åskåd l iggj ort  de t  resultat som en i ntensiv 
skötsel kunde ge på en mindrejordegendom 
och att mönste rjordbruket i första hand vän
de sig li l l  den van l ige jo rdbrukaren .  Istället 
för  att s träva mot större uppod l i ng  skul le 
fäl tet visa vad m an kunde göra med moder'

na metoder inom befi n tl ig  areal . 15 1 
Od lingarna var till en bö1jan ganska slo

ra och omfattade såväl brödsäd som foder
säd och vi ckerhavre sa m l  hö ,  potat i s  och 
övriga ro tfrukter. Ändå var de ej att betrak
ta som kommersi e l l a  utan som försöksod
l i ngar. Al l t  vägdes, noterades och beräkna
des i f-örhållande ti l l  utsädet på l i knande sätt 
som tid igare ,  men n är laclugårdsdriften väl 
kom igång avspegl ade sig de lta i en förhål
landevis s tor  andel  odlad blandsäd ti l l  foder. 

I verksam hetsberätte lserna framhölls fram
stegen som posi tiva, och då och då presen te
rades sammanstä l l n i n gar  av medelavkas l
ningen , från vilka tabel l  2 h ar sammanstäl lts. 

Tabell 2 .  Genomsnittlig skörd 1 829-1 869 

Period J lö , kg Säd, l i Lcr Rotfruk ter, kg 
1 829- 1 8'19 1 3  1 6 7  47  7G I 28 875 
1 840- 1 849 30 822 34 408 55 1 './0 
l 8.�0-1 859 '27 319 34 450 46 '.100 
1 860- 1 869 25 707 58 395 5,1 285 
1 870- 1 878 2G 400 77 953 1 4  1 90 
A 11 1 1 1ä1 ·kn ing :  Säd och ro tfrukLcr omräknade [rån tun
nor 1 i l l  l i ter med onwa1 1d l i ngs1 alet 1 tun na = 1 65 l i te r. 
Hö  omräknat  från l i spund L i  Il kg med talet I l i spund = 
8,5 kg. Ti l l ro t fruk lcr räknades potat i s .  
Källa: Verii-'J·a.rnht'lsbmlilPlsn- I 86 9 och 1 8  79. 

Span nmålsförsök 
De under 1 860-tal e t  aktuel la  spannmålssor
tern a var Sammetshöstvete, Livorn ovårvete , 
Prolsteierhöstråg och "Potatishavre" . 62 Smär
re provodl ingar gj ordes av en  mängd sorter. 
Från 1 867 års odlingsförsök kan nämnas ett 
snabbväxande sexradskorn från godsägare 
Odelberg på Enskede, vi l ke l  som grönfoder 
bedömdes lämpl igt för norrländska förhål
l ande n .  Flera av sort e rn a  hemfördes av 
Dannfe l t  från o l ika u tstä l l n i n gar  världen  
över, av vilka h an själv framhöll kanadensiskt 
Five-vårvete , Prolste ierhöstråg och Cheva
l ierkorn som betydelsefu l l a  för fortsatt od
l ing i landet. Ti l l  framgångsrika försök kun
de även noteras m aski n e l l  radsådd 1 874, 
som bedömdes vida effekti vare än vanl ig 
han dsådd,  l iksom b lan dsådd av sorter med 
ol ika mognadstid .  

Så  sen t som 1 88 1  redovisades 29 o l ika 
spannmålssorter, varav 20 var inköpta i Eng
land .  Under efterträdaren Forsse l l  gjordes  
försök m ed att  j ämföra 15  u tländska korn
och h avresorter  med fem sven ska lokala sor
ter :  Skån s k t  tvårad igt korn ,  sexradigt h äl
si n ge- och rät tvi kskorn , samt skånsk havre 
och vi s i ngsöhavre . Korn talen vari erade na
turl igtvis kraftigt me l lan åren ,  men visar tyd
l i gt h ur höstr[tg-en gav s tö rsta och vårve te t 
minsta skörd .  

De småskal iga od lingsförsöken skedde på 
elen  om organiserade Provkartan . E U  pro-
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blem beträffande en alltför omfattande sort
odling va1- emellertid de små och intill var
andra liggande odlingsytorna, varvid risken 
förelåg att sorterna kunde korsa sig med 
varandra. Likaså begränsades möjligheterna 
till jämförande försök genom bristen på 
olikartade jordar. fö 

Potatisförsök 
Professor Wahlbergs gamla forskningsrön 
spelade i n te längre någon roll, då knappt 
några av den tidens sorter längre odlades. 
Istället hemförde Dannfelt uppemot 500 
nya sorter från kontinenten, i förhoppning 
att finna mot potatissjukan resistenta sorter. 
De kom från England och USA via världsut
st.ällningen i London 1862, från den franska 
firman Vilmorin-Andieux, från flera tyska 
leverantörer och från svenska odlare. Av 
potatissorter odlades M unsöpotatis i stor 
skala men relativt stora försöksodlingar be
drevs även med vit Ölandspotatis. Tysk röd 
Fredrik Wilhelm förekom likaså i stor om
fattning under de första åren_li4 

Bristen på goda potatisjordar gjorde 
emellertid att antalet sorter minskade år 
från år och försöken koncentrerades mer 
till, vad man i efterhand kan tycka, ganska 
i ntetsägande iakttagelser av knölarnas form 
och färg medan motståndskraften mot �juk
domar blott passivt kunde iakttagas. Man 
provade klyvning och förgroning av sättpo
tatis samt olika planteravstånd. Potatisför
sökens omfattning framgår av verksamhets
berättelsen 1 875 där skörderesultaten för 
1 26 sorter odlade på sanqjord och lerjord 
presenteras beträffande utsäde och skörd. 
Några egentliga resultat kunde inte erhållas, 
annat än att de sorter som av fröhandlare i 
utlandet förklarats som resistenta mot pota
tissjukan drabbades i lika stor utsträckning 
som andra, eller att odlingar i fristående 
kupor med sandjord verkade klara sig bätt
re. I stor skala verkade emellertid inget kun
na hejda potatissjukan som sköijde över lan
det i en ny våg under 1 880-talcts början . 
Orsaken till sjukdomen var fortfarande obe
kant men började klarna i och med antagan
den om svampangrepp.i;5 
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Hermanjuhlin Dannfelt karaktäriserade 
1 9 1 3  faderns potatisförsök som egendomli
ga, och syftade bl.a. på den sammanbland
ning av sorter som av misstag skedde under 
lagring. I verksamhetsberättelserna framgår 
att källaren där potatisen förvarades, ofta 
var hemsökt av råttor varför ständiga rädd
n ingsaktioner gjordes. Dessa skedde dock 
med stort slarv varvid potatissorter blanda
des ihop och ordningen stördes, dock utan 
att man insåg vad som skett. Istället u·odde 
sig Dannfelt kunna konstatera häpnadsväck
ande förändringar av knölarnas utseende 
under lagringen. I efterhand insåg han att 
försöken urartat och av de hundratals sorter 
som han provade under 1 860- 1 870-talet 
kom blott den amerikanska Early rose att  
leva vidare.66 

Under in tendent Forssells tid förändra
des potatisförsöken till att göras i samarbete 
med rikets lantbruksskolor, enligt en gemen
sam plan. År 1 882 provodlades tolv ameri
kanska sorter i jämförelse med 1 4  europeis
ka, återigen i avsikt att finna resistenta sor
ter. Försöket grundades dock på den utbred
da missuppfattningen att sorter frå n  Nya 
världen var mer resistenta mot potatissju
kan. Resultatet visade emellertid att bara 28 
procent av skörden av amerikansk potatis 
var frisk medan 70 procent av skörden av 
europeisk potatis var oskadad. En villfarelse 
blev därmed undanröjd.67 

Gödslingsförsök 
Ju större kreatursbesättning man anskaffade 
j u  mer minskade problemen med gödsel
bristen men fortfarande i mitten av 1 860-
talet var de besvärande. Någon större besätt
ning hade ännu inte kunnat inköpas, i brist 
på både medel och ladugård, varför gödsel
u nderskottet måste täckas av inköp från 
granngårdarna eller staden och vintertid 
köras till fältet. Under 1870-talet hade emel
lertid kreaturshållningen sådan omfattning 
att gödsel problemet tidvis upphörde. Där
med kunde också trädesarealen minskas till 
att bara omfatta åkrar med ovanligt mycket 
ogräs. Cödselbristcn återkom dock och t.ex. 
l 878 köptes närmare 1 000 lass gödsel. 



Gödslingsförsöken var omfattande och 
omhuldade. Handclsgödsel som benmjöl 
och apatitfosforsyra prövades liksom en 
mängd på marknaden tillgängliga medel, vil
ka även nu i allmänhet gav klena resultat. 
Småskaliga försök utfördes i provrutor av 
agrikulturkemisten. Av storskaliga försök var 
de med naturgödsel de viktigaste. År J 867 
beskrevs dessa ganska ingående. De bestod 
till största delen av ströbemängd kreatursgöd
scl som blandades med benmjöl och s.k. natt
guld, d.v.s. renhållningens nattkärlstömning. 
Under jäsnings processen genomgrävdes 
blandningen då och då, och angavs ge en 
slutprodukt som var lätt all sprida utan att 
väcka obehag. Givan av nattguld var stor och 
kunde uppgå till 400 latrin kärl per hektar.68 

Tjugo år senare var situationen en annan. 
År 1 88 1  redogjordes för de senare årens 
gödsl ingsförsök som gjorts på 92 försöks
rutor om I O kvadratmeter. De visade en slå
ende skillnad mol tidigare, beträffande både 
gödselämnen och omfattn ing. På försök
srutorna hade man n u  bö1:jat prova helt nya 
preparat, ammoniaksuperfosfat, benmjöl, 
ångpreparerat benmjöl, chilisalpeter, guano 
och superfosfat, guano upplöst i fosforsyra, 
koncentrerat kalisalt, superfosfat, svavel
syrad ammoniak och svavelsyrad kalimagne
sia. Försöken, som avslutades 1 885, klarlade 
att fosforsyregödsling i sig itHe verkade i po
sitiv riktning utan var beroende av kvävehal
ten. Forssell konstaterade att det fanns ett 
maximum på gödslingseffekten varefter den 
1;jönk. Det handlade således om att finna 
den rätta proportionen kväve, kalium och 
fosfor_611 

Kreatursdrif t 
Fårhjordens betydelse kom under perioden 
att minska, trots de från bö1jan stora ambi
tionerna. Däremot skedde 1 86 1  ett genom
brott beträffande den besvärliga nötkrea
tursfrågan. Penningbristen blev inget be
kymmer eftersom Dannfelt kunde vända sig 
till Stamholländeristyrelsen för att få pröva 
utländska djur.70 Saken var läu ordnad. Kret
sen av beslutsfattare var liten, Dannfelt var 

Stam holländeristyrelsens sekreterare och 
som statligt organ stod den också under för
valtningskommiuens ansvar. 

Även om ladugårdsdriftens införande kan 
sägas ha hört samman med all priserna bör
jat  svänga över till animaliernas, särskilt 
mejeriprodukternas, fördel, hörde det ock
så samman med annat, Dannfelt ville få 
igång kreatursförsök. Akademiens strävan 
alt lösa sina ekonomiska problem och Dann
felts vetenskapliga önskemål kunde förenas 
i samspelet mellan mönstergård och försöks
gård. Utifrån mönstergårdsperspektivet var 
givetvis ett större kreatursinriktatjordbruk, 
i närheten av ett växande konsumtionsccn
trum som Stockholm särskilt gynnat och 
Experimentalfältet borde härvidlag ha ut
märkta förutsättningar för en animalisk stor
drift. 

Tilltron till marknaden i huvudstaden var 
stark, men förv{intningarna kom �j att infri
as. Genomjärnvägsbyggandet hade konkur
rensen och mjölktillgången i staden ökat. 
Västra stam banans framdragning till staden 
1 860 möjliggjorde att mjölk snabbt och sä
kert kunde transporteras från framför al lt 
Söclermanland, där stora herrgårdsmejerier 
med industriell inriktning hade e tablerats. 
Priset kom därmed all sj unka till en nivå 
som var betydligt lägre än vad Akademien 
förväntat sig. Man var helt enkelt för sent 
ute för all tillgodogöra sig de temporärt 
höga mjölkpriserna. Det fanns också en mer 
närliggande orsak till den dåliga ekonomin. 
Omdisponeringar av byggnaderna på fältet 
gjorde t.ex. all man för en tid förlorade 
�jölkkammaren 1 864, varvid all mjölk tills 
vidare fick säljas oskummad till varierande 
pris.7 1 Besättningen blev därför till en bör
jan inte särskilt stor och man kan inte vid 
något tillfälle tala om stordrift, i n te ens se
dan den nya ladugården uppförts. Istället 
kom det vetenskapliga perspektivet att domi
nera och redan från sommaren 1 86 1  kunde 
undersökningarna komma igång. 

Fårskötsel 
Fårhjorden kom inte heller nu  att nå upp till 
den storlek av 1 50-200 djur  som en gång 
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avsetts . Den bestod 1 859 av 30 dj ur av ol ika 
bl and raser, framfö r a l l t  Southdown-Lcices
ter och Electoral-So uLh down . Någon strävan 
mot re na rase r  fanns  ej och  i n tresset va r 
istäl let  kn utet ti l l  u l l  och slaktvikt . I samband 
med nyorienteringen 1 859 återvände man 
emel lertid t i l l  det tidiga 1 800-talet, ideal och 
köpte tio tackor och en bagge av ren Co ts
wol dsras jämte en ny fårhu nd . n  Fåren var i 
fö rsta hand om talade för s in  goda u l l  och 
leverantör var Hugh Aylmers på  egen domen 
Wes t  Dereham Abbey i England ,  en inom 
fårhanteringe n väl renommerad fårgård . 
Dessu tom inlånades några statl iga schäferi
får varvid hj orden bestod av 29 tackor, sex 
lamm och en bagge. Även om blandrasfåren 
i al lmänhet  redovisade b�ittre slaktvikt än de 
nya renrasiga, val de man att  återigen rikta in 
aveln mot ett mer renodla t ull inu-esse . Av de 
övriga dj uren återlämnades fyra inlånade får 
t i l l  Stamsch äferistyrelsen 1 86 1  och resteran
de blandrasfår såldes.  Minskn ingen var for
an l edd  av att  u trym met  beh övdes för den 
nya försöksladugården. n  

Den kvarvarande Cotswoldshj orden be
stod nu av blott fem tackor, några lamm och 
en bagge . Dj uren trivdes bra oc h gav dessu t
om rik ul l ,  om än av väl lång och grov beskat:. 
[enhe t. Baggen d og eme l l erti d redan efter 
e tt år och när man skul le  rekvirera en ny 
valde man en av annan ul l ras . Aven den n a  
gång var West D creham Abbey levernn tö r. 

1 80 

Den clominera11de få1° 

rasrn på f,:xperimenlal
jältet var under J 860-
lalet So uthdown, som 
ansågs ha gorla 11lleg1m
skapa och vrtra klimrtl
tåli{;- (KSLAT 1 864) 

Den ren rasi ga epoken blev därm ed mycke t  
kort och avel mellan b landraser ansågs n u  
nytt ig .  D e n  "bladuppfriskni ng" som kom 
med den nya baggen gav sn abbt resul tat och 
ull mängden ökad e med u ppemot 15 p ro
cen t. Baggen användes även för avel  på går
dar i gran nskapet och hyrdes årl igen u t  u n
der  län gre t ider varvid i n te oansen l iga be
lopp i hyres- och språngavgifter kunde tas 
ut. Baggens fördelar var även u ppskattade 
långL  utanför Stockholm och u n der 1 865 
turnerade den under tre månader i ärkc 
och Västergötland . 7'1 

Fåren gav länge god ull avkastn i ng  och ul
len höll hög kvalite t .  Van ligen gav kl i pp
n ingarna 5-5 ,5 kg ul l ,  lammen var auraktiva 
på marknaden och mycket lättsålda. Av 1 869 
års verksamhetsberätte lse framgår att köpar
n a  vi l l i gt be talade 5 0  rdr för tremån aders
lamm, en summa som kan jämföras med att 
de fem u rsp r u n gl igen importerade tacko
rna ti l l sam mans  kostat Akade m i e n  75 rd r. 
Framgången v�in d e  emel lertid snart och i 
början av 1 870-talet  minskade ul lproduktio
nen ti ll knappt fyra kg per k l ippning och det 
var heller inte längre l ika lätt att bli av med 
lam m en .  Dan nfe l t  skrev 1 873 att efterfrågan 
efter ungdj ur numera hade he l t  och hållet 
upph örL . 75 

År 1 875 i nträffade en katastrof då n ästan 
al la  djur blev i hjälbitna av halvvi lda kri ngdri
van de h un dar. Det  besl utades all ersätta de 



Undn 1850-tall'I biiljadt 
New Ltirts/Prbaggar an
vändas i fåraveln, vilkrt 
främst befordrade/årens 
tillväx/ och slahlvikt. 
(KSl,rff 186]) 

förlorade djuren med en mindre hjord, 
men all de denna gång skulle ulgöras av 
Shropshireras. De ägde huvudsakligen sam
ma egenskaper som de tidigare, men ansågs 
vara härdigare och fruktsammare. Den ny
inskaffade fårt�jordens tid blev dock snart 
ulmäu. År 1 880 gjorde Experimentalfältet 
sig av med de sista fåren och några nya kom 
aldrig mer att beta dess marker. Därmed 
stängdes en grind till del engelska pastoral
landskapets ideal och dess gen llemanna
jordbruk, fårhunden fick pensioneras och 
herden omplacerades!" 

H olländeriboskafJ 
Experimen talfältet blev genom Dannfclts 
försorg ett s.k. holländeri. Holliinderiväsen
det var uppbyggt på samma säu som schä
ferierua, d.v.s. inlånade djur tillhörde staten 
medan avkomman tillföll holländeriet. 
Många av !andels holländeribesäuningar 
kom under 1860-talets senare del att drab
bas av LUberknlos, något som slarkt bidrog 
till au Starnholländeristyrclsen awecklades 
och ti l l  hela holländeriväsenders samman
brott J 87 l .  Djuren på Experimentalfal lel 
drabbades dock aldrig. 

Besältningen besLOd 1 86 1  av fem Ayrshire
kor och en �jur samt en Pembrokeshireko. 

Dessllt.om inköpte man på kreatursrnarkna
den i Stockholm fem s.k. Strömsholmskor av 
egna medel, och året därpå bestod besätt 
ningen av 1 .5 mjölkande djur, varav fem av 
varje ras. Ayrshirekorna hade funnits inom 
stamholländeriväsendet i 1 5  år och kan kan
ske, som Utterström påpekat, ses som ett sis
ta utslag av det gamla intresset för brittiska 
förhållanden. Rasen var mycket populär och 
hade rykte om sig att vara en uunärkt försöks
ko, d.v.s. värd att avlas in i andra raser. Sam
tidigt ansågs den känslig och mottaglig för 
tuberkulos men dess många fördelar över
vägde. 

Pern brokcshirckorna ansågs tåliga och 
härdiga men befanns snart vara lågmjölkan
de, och återlämnades till Stamholländeristy
relsen. Istället införskaffades fem djur av tysk 
Algauerras från bergstrakterna i Sachsen-Al
tenburg. S1 römsholmskorna var en på bond
gårdar i Mälardalen vanligt förekommande 
blandras, som uppkommit genom korsning 
av gammal inhemsk väsunanländsk ras med 
såväl skånska och danska som bolstcinska 
kor.77 Strömsholmskon var en av de bättre 
herrgårdskorna, en rastyp som med moder
na rasbcgrcpp var en s.k. förädlad lantras.78 

Med början 1864 ökades det  inhemska 
försöksmaterialet med fem fjällkor från 
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Jämtland och fem från Norrboue n .  De kul
l iga fjäl lkorna var in Le särski l t  rasren a  ULan 
ett resul LaL av en inkorsn ing  med tysk Algau
erras. En sådan tj ur  hade anvä n Ls för avel i 
båda läne n . Jämtl an dskorna kom från starn
holländeri e L  i Melderste in  i orrbotten och 
hade där uunärkt sig till ovan l igt s tor rnjölk
ningsförmåga i förhållande till sin vikt ,  vi lket 
var den främsta anledningen för prövn ingen 
på Experimentalfäl t.e l .  Deras avkastning var 
i detta avseende unik .  År 1 869 mj ölkade de 
1 0 ,35  gånger  sin egen vikt medan Ströms-
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Ko och tjur.frän Ayrshire, 
en brittisk ras av lång
hornstyj, som blev myrkel 
använd som Jönölmljur 
inom det svrnska slamhol
lände1iväsendet. ( Yoa/ 1  
1 834) 

ho l mskorna mjölkade 6 ,38 och Ayrsh i rekor
na 5 , 33  gånge r s i n  egen vikt. Trots dett a  
bedömde m an fj ä l l korna som olönsamma 
be roende på deras låga s l ak Lvärde . Dessu t
om hade båda fj ä l l raserna en tendens  a tt 
inte t i l lgodogöra s ig  Experimentalfältets fo
der på räll sätt, vilket resu l terade i all de blev 
o frukt5amrna och tvi ngades u tmönstras ti l l  
l ågt pris och ofta t i l l  förl ust . n 

Antalet mjölkkor ökade betydligt 1 869 då 
man köpte in kor av uppländsk lan tras. Dessa 
kom all, Li l lsammans med de tidigare Ströms-



holmskorna ,  red ovisas som svensk lantras. 
De mj ölkade mi n dre än de egentliga för
sö ksdj uren ,  och ingick sannol ikt  i elt försök 
Lill mer kom mersiell drift utan krav på min u
tiös kontroll av vikt elc. Sen are ti l l kom äve n 
n ågra s.k. Oldenbnrgkor. Besättningen upp
gic k  1 87 1  ti l l  47 dj ur men kom senare att 
sj unka  till 20-30 .  

Försälj n ingen av mj ölk var under denna 
tid ganska omfattande. Ännu 1 880 produce
rades öve r 9 3  000 liter, varav 1 000 liter :i t
gick för de anstäl ldas stalersältning. Resten 
såldes till lokala up pköpare. Dannfelt gav i 
sina minn eanteckn ingar följ ande bild av för
sälj ninge n :  

"M j ölken avsattes ti l l  kunder i s taden, di t  den 
kördes i flaskor inneslutn a i en lås t  mjöl kvagn , 
genom vars bakviigg avl oppskranar från mj ölk
flaskon1a utskj t ll o . Tack vare god vänneiso l e
r ing i vagnens väggar kunde den kylda mj öl
ken l evereras fu l l t  frisk även under den he tas
te sommart id ,  och flaskornas oåtkom l igh e t  i 
den låsta vaguen gav kunderna trygghet  för all 
mjölken ej blev förorenad eller utspiidd ,  vilket 
senare vid denna ti d var rät t va n l i gt ,  - någo t, 
varom de p(, väg ti l l  s taden fö rbipasserande 
mjölkbudens besök vid ele n kä l la, som finns \-id 
landsvägen mitt emot  uppfartsvägen ti l l  txpe
ri men t alfäl l c l, bar tydligt vi t tnesbörd ".80 

Direkt efter att Dannfelt  slutat 1 88 1  in kom 
eftenrädaren Forssell med en ny p lan för 
ladugården .  Bl.a. ville han sätta igång utfod
ri ngsförsök fö r att utrön a hur  man på bästa 
sä l l  kun de få fram hygie nisk och ren mj ölk. 

. Detta var föranlett av en möj l ighet  au kun n a  
bl  i p roduce n t  a v  s.k .  k u r  mj ölk ,  avsedd för 
spädbarn . T övrigt. ville han minska besätt
n ingen och sälj a tre Oldenburgkor och sex 
Algaue rkor. 

Försöken bedömdes dock so m onödiga 
och rr�jölkförsäUningen som m i n dre l ö nsam 
i förh ål lande ti l l  a tt e n ba rt sälj a hö, varvid 
hela försöksverksarn heten istället  nedlades 
och de llesta korna såld es 1 883.  Den  sLora 
ladugården bl ev därm ed alldeles för kall för 
de fåtaliga kvarvarande dj uren , varfö r man 
fl yttade h i t  alla sju arbetshästarna. Experi
m e n ta l fa l tcts epok som forsöksanstalt fo r  
kreat.nrssköt.sel blev kort o c h  förhål lan den a 

återgi ck ti l l  un gefär dern som h ade rått före 
om organisationen.  Kvar blev bara sex till 
åtta dj ur, mest för att ge mj ölk åt personal en .  
Dannfe l t  själv har  givi t e t t  anna t  skäl till av
veckl i nge n och me nat att den berodde på 
att han själv ansett försöken avs lutade redan 
i s lutet av 1 870-talet och att  nedläggningen 
av Stamholläncleris tyrelsen försvårade fort
satt import av rasrcna försöksdj u r.8 1  

Kreatursförsök 
Kobesättninge n  ko m a t t  tas om hand med 
all den ve tenskapli ga omtan ke som man 
propagerat för. Dagligen vägdes foder och 
mjö lkavkas tn i ng, m i n st en gån g i mån aden 
vägdes dj u ren och  h u n d ra tals analyse r av 
mj ölke n företogs redan under det första för
söksåret 1 86 1. Den noggranna hanteringen 
gj o rde att man snabbt ku n de konstatera en 
viss överdrih i ti l l tron til l  u Ll ä n dska clj ur. 
Strömsholmsrasc n hävdade sig väl och drog 
en n ågot. lägre produkt ionskosln ad i förh ål
lan de Li l l  de ann ars så om h u ldade Ayrs hire
korna och t. o.m. betydligt lägre än Pem bro
kesh i rerasen .  U tifrån tillväxt och slakt.ege n
skaper kunde man emellertid ändå ej annat 
än rekommendera utl�indska dj ur. Ge nerell t 
visade n ämlige n ladugårdsförsöken att de 
svenska raserna visserligen h ävdade sig väl 
som mj ölkkor men inre so m köttp roduce n
ter. Både Ayrsh i re och Algauer var att före
d ra framför de inhemska djuren,  menade 
Dannfelt 1 864 och re kommen derade att 
avla in AJgauer i norrlän dska raser och Ayr
sh i re i övriga raser  . 

Framför allt propagerade Dan nfel t  för A.1-
ga uerdj uren so m han ansåg had e stor h�ir
dighet, förnöj samhet och utomordentlig till
växtförmåga. Som exempel anfördes en kvi
ga som fötts på fäl tet 1 865.  Dj uret hade ett 
år och 1 1 � dagar se nare npp nåu en vi k t  av 
373 kg och enbart tolv dagar under sin fer
tila tid sdtt i sin . En ri ktig storp roducen t  
hade m a n  även i Algauerkon Nissa som 1 8 7 1  
mj ölkade d rygt 5 0 0 0  l i ter. Dannfe lt hade 
stort pe rsonligt in tresse i ladugårdsdriften 
och tycks ha vari t den som sj älv ansvarat för 
de o mfattande m�itni ngarna ,  men j u  mer 
han blev upptagen av annat under  1 870-talet 
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och  istä l le t  öve rl äL  arbe Le t ål en v ikarie, 
desto mind re tid anslogs ti ll försöken .�1 

Sam man sLäl l n i ngar från verksamhetsbe
rättclser visar både resultatet av undersök
ningarna av försöksstammarnas rnjölkni ngs
förm åga och den kom parativa metod man 
använde s ig av. Det framgår tydl igt  a t t  den 
en gels ka Pe mbro keshireko n gav m indre 
mj ölk �in övri ga kor. Därför avyttrades s tam
me n till förmån för en ny, i detta fall av tysk 
Algauer. Försöken med fjäll ras blev negativa . 
Redan första året l :tg de lån gt efter den an
dra i n h emska rase n ,  Strö msholmskor e l l er  

A lga u!'rlw var  en  syd
tph bng1Tr1s som ansågs 
liim/Jlig oll i<on({s med 
svens/ia Jjiilllwr. 1\ lga n
rrtju mr hölls dii1Jör vid 
s/amhollände1ierna i 
Norrland u n der 1 860-
lalets senare del, Alel
derstein i Norrbol lm, 
l'llntavle i Viislerbol/en, 
Holm i Viistrrnorriand 
och Rörön ijiimllrm d. 
(von Paj1sl I 85 1)  

VäsLrnanlandskor, och följ ande år var de alla 
ga ll. Man bedöm de clärvi cl l ag  försöket som 
avslutat och korna avyttrades. �3 

På samma sätt som för mj ö l kpro d u kt io
nen gj ordes sam manställn ingar av kro pps
v ikte n s  öknin g. D e n na metod anvä n des 
dock bara under de förs ta åren för att seda n 
ersättas av en komparativ undersökning av 
förhållandet  mellan rnj ö lkproduktionen 
och vi kt. En samman st�i l lning av  den äldre 
mätmetoden visar, trots få u ppgifter, e n  tyd
l i g  ski l l n ad i t i l lväxt mel lan Ayrshire- och 
Algauerkor. Pem bro keshirerasens dål iga ti ll-

Tabell 3. Komparativ undersiikning av mjiilkkor 1 862-1 87 1 vid Experimentalfältets koladugård 

Arsproduk t ion  i l i l < ' r  mj ö lk / ko 

Ras 1862 1 863 1 864 /865 1866 1 8 6 7  1 868 1 869  1870 1 8 7 1  Medel 

Ayreshire 2 48 1 2 299 3 1 61 3 5 1 4  2 209 3 1 0 1  2 028 2 588 I 809 1 4 79 2 467 

Pembrokesh ire 2 044 2 020 2 032 

Strö 1n sho lm 2 9 1 ", 2 93 1 3 2 I !i 3 48(i 3 4 1 8  3 423 2 428 2 329 3 0 1 8  

Algauer 3 292 3 538 3 007 3 674 2 826 3 16 1  3 073 3 1 68 3 2 1 7  

Kul l ig fjä l l ko 2 586  l 844 I 958 636 1 7:i6 

Kor thorn  I 439  I 439 

D iv. lan t raser 1 429 l 532 1 480  

Anrn;irk1 1 i 1 1g :  Ang. S Lrömsho lmsrasc n :  Senare bl .a .  1 869 och 1 870 inköpLes nera kor av  lan t ras i S tockho lm oc h 
fr. 0 . 11 1 .  1 870 redovisades inga St römsholmskor separat utan is täl le t. som lan tras .  I denna grupp hamnade 1 870  äwn 
c 1 1  ku l l ig fjäl lko som inköpte s  på Bondtorget .  
Kiilla: KSLA 1 :  verlmnnhetsberäl/e/ser 1862- 1 8 7  I .  
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1Jn1 /J /illisko hortlwms
ms1,11 ansåg� som dm 
mest förädlad!' av alla 
lwrase;: Som 1njöl/1-
prod ucen t ku nde den 
sällan konkurrera med 
a ndm mser 1/letl där
emot so 111 kötljmJdu
lPn l .  1)uren P ri n srn nv 
A then. (KSLAT 1 86 7) 

väx t  b idrog ti l l sammans med dess dål iga 
mjölkavkastning til l bes lutet  att avbryta för
söket. Att så ej skedde med den än nu sämre 
Strörnsholrnsrasen h örde nog sam man med 
dess utmärkta mj ölkningsförmåga. 

Tabell 4. Komparativ undersökning av mjölkkor 

1862-1865 

1',r\ig viktök n i n g  i kg.  

lbs 1 862 

A)'rsh i re 57 ,4  
l'c 1 1 1 b rok(·sh i ,-e 23 ,8 
Strömshol m 28.9 

• Alga 1 1 er 

1 8G3 

20 ,4  
3 .� . 3  
1 3 , 2  

1 8M 1 8G'", :vtedel 

3 ,4 8 1 ,2 40.8 
29.G 

6 1 0 , 2  1 4, 6  
4 1 , 2 45 '1 3 , J 

A 1 1 1 1 1 ; i 1k 1 1 i 1 1 g: Kg o r 1 1 r! ikna1 från cen t  ne r, l n r='t2 ,5 kg . 
Kri//r,: KSI.A'f; vnlwu11 /w1., bni;1 1d1n 1 862- 186 5. 

Dj u rens tillväxtkostnader, d.v. s. foderkostna
de n ,  var en avgörande faktor för de ve ten
skapliga m�itningarna och  foderstatcn väg
des i l ikhet med an n at fö r att fi n na en eko
nomisk opti mal n i vå. Ordnad efter vi k t  i n ne
höll den dagliga foderstaten under stallnings
perioden ] 8 73 c :a  5 ,2 kg hö ,  4 ,2 kg mäsk, 2 
kg hal rn ,  1 ,8 kg potati s ,  1 ,4 kg gröpc av råg 
och ä rter  samt 0 ,5  kg linfrön�j öl .  Dessutom 
fick  varj e  dj ur uppemoL  50 liLer d ran k per 
rlag, inköpt frän bränneriet vid Kräftriket.8 1  

Ett an n at försök var studierna av c' j urens 
s. k. �jölkspegcl  vilket gick ut  på att studera 
h u ruvida kon s  fys i ska utseende  bakifrån ,  
med j uvret och_j uverfastet, sam manföll med 
hennes pro<lukt: io nsförmåga. Iden hade lan
serats på 1830-La le t av fransmannen Gue non 
oc h Dannfelt bedrev mj ölkspegelun dersök
n i n gar under flera år för att försöka utröna 
h ur del egen L l igen förh öll sig. Metoden var 
att  rita av d j u re n  och jämföra u tseendet. 
Försöke t var föga framgångsri kt. 8" 

Ifrågasättande av jordbruks
driften 
År 1 880 framlades en plan i Akademien om 
att  på j o rdbruke ts bekostnad u tvi dga den 
lö nsamma Lrädgårde u .  Bland anLat före
s logs att Provkartan skulle aweckla ;  oc h er
säuas av e t t  s.k . Arbore turn . Om detta blev 
gen omfört  skulle omkr ing hälfter t av den  
befintliga jordbrnksrnarken komma att träd
p lan  teras. Da nnfe l t  me nade att de i så fa l l  
skulle bli omöjl igt a t t  bed riva n ågot rnöns
te ij ordbruk, men au det kunde vara detsam
m a, ty försöken var knappt värda au genom
föras ens  på n uvarande 25 h ekta r. Experi-
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ANDRA KLASSEN . Tab.'.l. 

Jt llnhv. 1-.f /Jrdn 

J ' /Jrdn . 

Fmncois Guhzon utarbetade under 18 30-talel en metod för af/ klas1ificera mjölldwr. /)en gic/1 ut jJå all man av 
bakkroppens utseende tmrlde sig kunna avläsa kons mjöllmingsfönnåga. mjölkkvalilet och hur länge kon skull;, be
höva stå i sin. Till stöd för iaktlagelsnna Jan ns en klassificering i ålla ordningar orft en nionde for "bas/ardkor". 
(Guenon 18-14 J 

mentalfältets tid som mönstergårcl skulle ta 
slut. menade han, och dess roll som försöks
gärd ,·ar redan liten och t .o .m . ."synnerligen 
olämpligt för dylika å jämförelse, is större 
rymder utförda försök".'" 

Dannfelts drastiska påstående om fältets 
undermålighet speglade emellertid bara 
hans officiella syn. I sina minnesanteckning
ar menade han att det Yar ,·ikariernas fel att 
hela försöksverksarnheten hade förfelats 
och han ansåg dem som tämligen främman
de för försöksverksamhet. \"isscrlige11 skulle 
de ans,·ara för lantbruksförsöken men Dann
felt hade gång efter annan konstaterat att så 
inte skett. Istället hade de ö,·erlatit dem till 
agrikulturkemisterna, a,· Yilka åtminstone 
� fftller tidYis stod i skarp moL5atsställning till 

186 

Dannfelt. Det ,·ar således inget fel pä fältet 
som sådant. eller på planen, utan pa oförstå
ende vikarier. Samtidigt skall man hålla i 
minnet att \'ikarierna knappast kan ha miss
skött sina åligganden utan att Akademien 
skulle ha ingripit. Av detta kan man anta au 
försöks,·erksam beten hade börjat ifrågasät 
tas. T det läget ,·alde Dannfelt att a,·gå som 
intendent. 

En annan orsak som bidrog till försökens 
minskning Yar att en lokal fältförsöksorgani
sation hade börjat byggas upp i landet under 
1870-talet, Yilkcn mer och mer tog ö,·er Ex
perimentalfältets ledande roll. De lokala 
fältförsökens organisation skulle snart bli aY
görancle för den kommande omorganisatio
nen a,·_jorclbruket på Experimentalfältet.'' 



IIJ-5Kr. 

Fröken. Vcsta. Tjuren Knut. 

-- ros.L. 

Johanna. Sofia. Augu�ta. 

Lina. Ida. Granat. 

Trana. Amanda. Stora. 

/)am'.fells iahttagelser av juvren ingit-k i 1'1 1  Jrinök all utröna h 11.ruvida Cuenons metod var rikt ig. Ulsff'nrll't kflllfl
de Dan nfelt "mjölhs/1Pgel ". Avbildningarna av mjölhspeglarna vau/1 led i undersökningarna. Kor sorn injöllwdP 
liha mychel borcfr, enligt metoden ha lilwanrle juve1: Lägg miillw till rtll även tjuren Knut tycks ha haft betyr/pfo, i 
sammanhangr'l. (juhlin-Danrifell I 865 a)  
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Prod:.ana n  kom n t t  att  pl�j as u p p  och 
o mformas til l  e l  t Arbore tum . Som ersä1 L 
n i n g  iorcln inggjordcs et t  7500 hadratmcter 
stort försöksområde , v i l ke t  indelade. i små 
nor för pro\'odli ng. U nder den cfterföijan
de i n tenden ten Forssells t id omfattacie j ord
b ru ksförsöke n c i rka fem ha för torska l iga 
,·äxtodl i n gsförsök och l i ka mycke t för göds
l ingsförsök. Försöksområdet  u tökades 1 884 
m ed närmare fyra ha, innehållande 231  för
söksparccller. U n dersökni n garna cle t t.a år 
behandlade ,  fö rut.om potat isfö rsök ,  säd ens  
reakt ion ,·i d flyttn i n g från s�·clliga t ill n ord
l i ga läge n ,  anläggande a\' mångåriga va l l ar 
samt sådd av ol i ka gräsväxter.�' 

AGRIKULTURKEMISKA . .  . . 
FORSOKSANSTALTE 
T bö,j an av 1 864 kom verksamheten igån g 
,id Lan tbruksalwdemiens agrilw ltu rkem islw före 

,öksansta/t. På vin deu i h untd byggn aclen 
h ade pro,· isoriska laboratorielokaler inretts . 
Det  nya försöksfä l te t  omfauacle 1 ,5 h a  med 
k n appt 90 kvadratmeter  stora ytor för al l 
män n a  vä x t fö rsök o c h  hälften så . rora för 
po tati försök. Illott  1 1 9 a,· plan era de 1 50 
försöksywr  hade kunnat iord ningst�illas ef
ter-om många träd i n te h ade h u n n i t  flyt tas 
undan.89 

Försöksfälte t ka l lades  fo rtfarande  Prov
kartan och finns  beskrivet  och <1Ybildat 1 863. 
Ändå är det i me alldeles lätt  att rekonstrue
ra. då det  kom a u  få en  mera kom plicerad 
indelning än vad som framgår av skissen .  Av 
en deLaij e rad karta från följande år framgår 
att Prm·kartan var in delad i tre h m1.1davdel
ningar, en första för främst sädesväx ter, en 
andra för foderväxter och en  t redj e för po
tatis .90 \ 'a 1:jc avdeln ing bestod a,· rekLangulä
ra k\'arter som i sin tur Yar u ppdelade i små
ru tor. Trots att sm årutorna uppgick Li l l  när
mare 700 Yar fälte t in te alls ful l t  u tny t tja t ,  ty 
det kunde fullt utbyggt beslå a\" mellan I 500 
och 2 000 smårutor. Se sid. 1 9 1 .  

En l igt p lanerna sknlle försöksfältet om
ges a\' h iickar med amerikansk h ägg och 
h agtorn , men att  döma av en avb i ldning 
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fdn 1 868 t\-cks iu n es lutn i ugen a ldrig ha fär
digställts . Ej heller märks svsternet med små
r u tor, , i l ke t  kan h a  samband m e cl a t t  för
söksfäl tcts be tydelse snabbt minskade under 
1 860-tale L .  och  kanske bleY provytorna ald
rig Ocr än c i rka 700. 

Organisation 
Försöksanstal tens  verksamhetsplan hade u t 
arbetats a,· Dan ufe l t  t i l l sammans med J\ h'd
ler  och a,·såg i första hand at r  gälla för e t r  år 
i taget men den b lev 1 1 orm bi lcla 11 de och om
fa t t ade frra delar. Den första rörde förbere
d au  de arbe ten för loka l e r  och  försöksfäl t ,  
d e n  andra Yäxrodlingsförsökc n ,  d e n  t red je  
jordan alyser och elen fj ärde ladugårdstmder
sökningar oc h m ej e ri hushål ln i ng .  Således 
berörde planen hela verksam heten pa Expe
rimentalfälte t. Verksam h eten var dock i n ga
lunda bunden till platsen .  Analyser a,· insän
da väx ter  och  jordprov skulle \·i sserl igen 
göras i laboratoriet men många fäl tu nder
sökn ingar bedrevs på olika egendomar ÖYer 
h e l a  l ande t  under  överi nseende av kem i
sren .Y '  

Ans talten var en oskiljak tig del m· e n  i n  te
grcrad försöks,·e rksa rnhet  på det  sätt som 
Dan n felt tänkt sig de n och det ,·ar därfö r  
n öch·ä n cl i gt a tt i n tendenten o c h  kem i s ten 
hela tiden samarbetade beträffande p lane
ri ng och gen omförande av undersökningar
na .  Ke mi sten sku l le an sva ra för verksamhe
ten i laborator ie t  och på fö rsöksfält et .  och 
i n tendenten  för den i större skala prakt iska 
försöksverksarnheten samt för många andra 
försök .92 

1ffdle r  fick genom den nya organ i sa tio
nen sin pro fessionella frihet  beskuren. Tid i
gare h ade h an ,  vid s idan av laboratorieun
dersökningarna, befunni t  sig på resande fot 
för geologiska undersökn ingar och fungerat 
som råclgi \·are för gödslin g , u tfodrin g m.m . 
i hela lan det. Han hade s j älv ans,·arat fö r 
l abora toriets ekonomi . Avgifterna som kom 
in a 1n-ände han för at t  avlön a  en  personlig 
ass i s ten t  och till att hålla laboratoriet utrus
tat. Egentl igen kunde man likna detta ,id at t  
han skö t t e  laboratoriet på entre prenad åt 



Akademien. Nu inskränktes hans roll till att 
omfalla kemiska laboratorieundersökningar 
och att, i samarbete med Dannfelt, utföra 
gödslingsförsök och npprärta foderstater. 

Et t  problem blev att YILtller aldrig var 
nöjd med organ isationen och hans uppfatt
ning skilde sig ofta från Akademiens. Fram
for allt skar sig samarbetet med Dannfelt. 
Det var svårt för �i.iller, vetenskapsmannen, 
att underordna sig Da1111felt, dilettanten, 
och mot slutet av 1 860-talet blev slitningarna 
stora. Mi:tller vann chirvidlag inget stöd av 
Akademien. Han ansökte därför 1 867 om 
en längre tjänstledighet. Året därpå sade 
han upp sig.'1:1 

Försöksanstaltcn fick nya stadgar 1868 i 
samband med att en ny föreståndare anställ
des. Ändamålet angavs nu vara att genom ve
tenskapliga rön och undersökningar samt 
genom praktiska försök verka för det svens
ka lantbrukets utveckling och förkovran. 
Det var Dannfelts vetenskapssyn och upp
fattning om hur ett Experimentalfait skulle 
fungera som genomsyrade dem. Binclning
en till fältets hela verksamhet angavs, liksom 
all anstalten hade en dubbel roll, dels som 
försöksanstalt, dels för au utföra analyser åt 
allmänheten enligt taxa. Inkomsterna skul
le delas lika mellan föreståndaren och inten
denten.94 

Personal 
De anställda utgjordes av en föreståndare 
med professors titel, en laboratorieassistent 
och en laboratoriedräng. Assistenttjänsten 
som tidigare varit privatfinansierad av pro
fessorn blev 1868 permanent med egna an
slag. Lönerna utgjordes av 1 400 rdr till före
ståndaren, 1 200 rdr till assistenten och 300 
rdr till drängen.9'• 

Föreståndarna var högt. meriterade veten
skapsmän och de kom att stanna länge på 
sina poster. När Alexander Miiller slutade 
efter tretto11 år, 1868, efterträddes han av 
Carl Erik Bergstrand, 1830- 1 9 1 4, professor 
vicl Ultuna lantbrnksinstitut, som kom att 
stanna i 14 år, till 1882. Bergstrand eftertr�id
des av Lars Fredrik Nilsson, 1 840-1 899, prn-

Alexander Miiller; I 828-1 906, var /,antbruksalwdr
miens kemist mellan 1856 orlt 1868. Han hade varit 
kemist vid dm ogrilrnlt11r/1emislw försöksstationen i 
Chemnilz i Sar!tsen orh hade l 855fått besök av Carl 
juhlin-JJannfelt som året dä1på t1p/J1nanal honom alt 
söka den nya tjänsten i Stockholm. Samarbrtfi mellan 
dem kom med liden att skäm sig orh iftl'r en lwnjlilll 
med Alwdemien sadr M-iiller upp sig och flyttade till 
Rerlin I 869. Intrt'S.lt't för Sverigr behöll han dock och 
1886 åtavände han för att blifrnmf!:<lrtf!:srik jordbru
kare i Småland. (Kunglif!:a bibliotekl'l) 

lessor i analytisk kemi vid Uppsala universi
tet. 

Omsättningen på assistenter blev där
emot till en början stor. Den förste assistenten 
på fältet var Lundasr.udcnten Sven Fredrik 
Ekman, som verkade halvannat år och lolj
des av Miillers privatassistent, Martin Ny
ström, som t.f. assistent i väntan på tjänstens 
tillsättning. Till ny assistent utsågs Oscar Ny
lander som kom att företa flera utlandsresor, 
bedriva undervisning och även vikariera 
som förestånciare, varvid flera vi kariatsför
ordnanden fick göras fram till dess Nylander 
lämnade tjänsten och efterträddes a\· Carl 
Gustaf' Eggertz 1877.'"; 

Tjänsten som laboratoriedräng kom med 
tiden att både moderniseras och professio
naliseras. TT uvudsysslan hade från början 
varit att bära vatten, ved och kol samt städa 
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Carl Erik Beigstrand, 1830- 1 914, efterträdde Miiller 
som agrikulturkemist 1 868. Bngstrand fortsatte att, i 
sin företrädares anda, bedriva verksamheten på delvis 
jJrivat basis. Efter flera kontroverser med Akademien 
lämnade han tjänsten 1 882. (Foto: Kungl. Bibliote
ket) 

och elda i gasverket, men också att på varje
handa sätt  vara behj älpl ig i l aboratorie t . 
Detta b lev snart en vi ktigare uppgift än att 
bära vatten och ved, varvid tjänsten snart 
kom att benämnas vaktmästare . Under Mul
lers tid var de att betrakta som dennes egna 
d rängar och fö rekommer därför aldrig i 
käl lmaterial e t. Efter 1 868 tycks de ha  an
stäl l ts per år men från 1871 innehades tjäns
ten av en och samme person,  E .W. Anders
son ,  och från 1 883 av Lars Henrik Klang 
som dessförinnan innehaft en l iknande 
tjäns t  vid un iversi tetet i Uppsala.97 

Som botanist an stäl ldes 1 876 docen ten Ja
kob Eriksson, 1 848-193 1 , som kom att stan
na i flera decenni er. Til l  en början tjänstgjor
de han som assistent och bara under växt
säsongen ,  från juni til l  september och ibland 
längre om omständigheterna så medgav. 
Dessutom fanns en el ler annan hjälpreda 
anstäl ld för Eri kssons verksamhet . 98 Den 
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ordinarie personalens sammansättning fram

går av bi laga 1 . 3 .  

Verksamhet 
Muller blev heller aldrig fu l l t  nöjd med det 
nya laboratoriet som stod färdigt i slute t av 
1 864. Han menade a tt lokaler som tj änat 
andra ändamål inte kunde bl i funktionel la  
v id en ombyggnad utan istäl let  begränsade 
verksamheten .  De var heller inte större än 
de gam la han lämnat i s taden och mer upp
spl i ttrade. Den gamla Provkartan var in te 
hel l er  funktione l l  och Mul ler  menade att 
växtodl ingsförsök under bar himmel var 

praktiskt taget värdelösa. Efte rsom försöks
ansta l ten saknade växthus tvingades han be 
om lov att få använda Trädgårdsavdel n ing
ens växthus, men in te hel ler detta ansåg han 
lämp ligt. Ej he l ler  kunde han bedriva meje
riförsök under de första åren ,  i brist på djur. 
Trots a l l t  menade dock Mul ler  att viktigare 
än dessa problem var att laboratoriet  nu  
änt l igen  l åg på en  lan tegendom och  där
med blivit intimt förbundet med det praktis
ka lantbruket. 99 

Egen analysverksamhet 
De egna undersökningarna stod i d i rekt 
sam klang med elen i n ternationel la utveck
l ingen och i Mi.i l lers verksamheL�berättelser 
är iakttagelserna al l tid förbundna med se
naste utländska rön .  Vad som företogs var 
sådant  som att studera växternas absorbe
ring av luftens ammoniak, vilket kunde jäm
föras med tyska studier av kväveneclfal let  i 
form av ammoniak och salpetersyra i regn
vatten .  Fältets egnajordar och vattnet från 
täckdikena analyserades ,  l iksom ett stort 
antal i nsända jorclprove r. Göclselana lyser 
och göclse l prov föranstaltades och i takt 
med att försöksladugården fylldes med kre
atur kunde också omfattande prov av ntjölk 
komma igång. Hio Den kalla och regniga som
maren 1 867 och den tvärtom ti diga och 
"nästan tropiska" sommaren 1 868 fick Mul
ler att  fundera över väderlekens inverkan på 
växtligheten ,  vi lket  var ett argumen t för be
hovet av ett växthus där undersökningarna 
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Det agrikulturkemiska försöksfältel utgjordes av eU hundratal rektangulära odlingsparrelll'1; vilka var och en kunde 
indelas i I 6 mindrP ytor. I el/ helt utbyggt släck skulle det kunna innehålla närmare 1800 o, ilingsrutor. Planen visar 
forsök.sfällPl 1864 då rbygt 650 rutor utnyttjades. f avdelning I odlades sädesväxter med 64 rutor havre, 75 rutor korn, 
fem rutor vårvete, 42 rutor ärter orh tre rutor bovete. D,,s.rntom odlades här s/Jånadsväxter med sex rutor lin orh en ruta 
hmn/J(l. 1 avdel11ing 11 odlades .fod!'rväxter med 1 77 rutor gräs och 54 rutor ärter och sex rutor övriga .fodrrväxte,: I 
avdelning Il/ odlades potatis med 229 rutor vita, röda, blå, svarta orh mar·m.orrrade sorter. r:n ruta i avdelning 1 res
pektive en i avdelning Il utnyttjades för odling av oijeväxtema vallmo och vinterraps. Uuhli11-0annfelt i 865 b) 
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b .  a .  C. 

Vattenkultmförsök vid /:'xjJeri111n1talfiiltel mrd vPtP 
I 874. Plantan a. har växt i Jörsökrls "normallös
ning", /Jlrmtan b. i en Lösning som ji-ån bö1ja11 saknat 
Josfors)'ra men senare tillförts sådan, och plantan c. 
har växt i vanligt brunnsval/en. l.itogmfin är gjord 
eftn ellfotografi av Thilda Orstadius. (KSI.AT 1875) 

kunde bedrivas oberoende av vädrets mak
ter. 

Muller ger ibland uttryck för en annan 
syn på fältförsöken än den Dannfelt hade 
och 1 867 skrev han t.ex. att luften, jorden 
och vattnet överallt analyseras om och om 
igen. Förr hade man trott sig kunna förstå 
betingelserna genom komparativa göds-
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lingsförsök men numera hade man insett atL 
va,je fråga behövde studeras för sig, för au 
man över huvud taget skulle kunna erhålla 
kvalitativa och kvantitativa data. Det var så
dant som inte gick ihop med Dannfclts egna 
storskaliga försök inom Lantbruksavdel
n ingen . 10 1 

Under efterträdaren Bergstrands tid kom 
många försök att  samordnas i hela landet 
under Experimentalfältet� ledning. År 1871 
sändes t.ex. cirkulär till landets lan tbruks
skolor där man undersökte möjligheterna 
au. utlägga för riket gemensamma försök, av 
vilka potatisförsöken redan niirnnts. Här
med erhölls bättre data än de som kunde tas 
fram från en enda plats. 10t 

Generellt genomfördes även mer teoretis
ka undersökningar av näringsupptagandet, 
mineralers löslighet, näringshalter m.rn. lik
som omfattande gödslingsförsök, men det 
mesta har av eftervärlden kommit att betrak
tas som ganska värdelöst, då metoderna var 
allLför dåligt utvecklade. J uhlin Dannfelt har 
t.ex. påpekat att man gjorde komparativa 
försök med olika gödselämnen utan att man 
tog reda på vad varje ämne innehöll av kvan
tifierbara ämnen. Exempelvis jämfördes 
provrutor gödslade med superfosfat, svavel
syrad ammoniak, benmjöl, kalisalt, kreaturs
gödsel etc. på samma sätt som förr. 10� 

Omfattande gödsl ingsförsök l iksom för
söksodling av sockerbetor korn också att 
göras. Sockerbetsförsöken handlade dels 
om användning, bl.a. för brännvinsbränning 
och som foder, dels om att höja sockerhal
ten. De europeiska agrikulturkemisterna 
hade sedan länge lyckats få upp denna högst 
betydligt. Betsocker blev genom denna växt
förädling bill igare än rör- eller kolonialsock
er, varvid odling och konsumtion började 
öka fr.o.m. 1850-talet. Som en följd av detta 
hade en svensk konsumtionsökning skett i 
kolossal omfattning. År 1840 konsumerades 
t.ex. 1 ,8 kg socker per capita i riket. År 1 870 
l;'.'tg medclkonsumtionen på 5,7 kg, 1880 på 
8,2 kg och 1890 på hela 1 3, 1 kg. 1tJ1 

Sockerbetor började under 1850- och 
1 860-talet att fiirsöksodlas i hela landet på 
Akademiens init iativ. Till de mer omfattan-



"Vatlenodling vid r;xf1erimen
lalfälli'/ somman'n 1879. " 
Va1tn1imltunnetode11 utgir/1 

från all olika faktorer som på
vniwdr växten kunde reduce
ras, varvid kontrollerade liom
/Ja rativa försöli lättare lwnrle 
göras. I: I nnl'hiill ej klo,; 
Il: lnnehiill klonnag11rsium, 
ill: !n11eltiill klorkalcium, 
N: Innehöll hlorlwlium och 
V Innehöll ldorlwiium orh 
/iiselsyra. ( KSJ.AT I 879) 

de undersökningarna hörde de på Gotland, 
där försök gjordes 1 859 på 1 3  nyodlade my
rar, med gott resultat. Mi."dlcr del Log med la
boratorieundersökningar och kunde konsta
tera en sockerhalt på över elva procelll. 100 

Det tick till följd an man redan 1 860 plane
rack för grundande av eu gotländskt socker
bruk och ett bolag för änclamålcL bildades. 
Bland initiat.ivtagarna fanns intendent Dan11-

fdt. Något sockerbruksbolag kom i n te att 
grundas men Experimentalfältets i ntresse 
fort5alle med förnyade kemiska analyser och 
provodlingar p:1 Gotland. 1 0,; 

Till anstaltens ansvarsområde hörde ock
så utökade meteorologiska observationer 
som Forssell i n itierade 188 1 ,  varvid t.ex. 
Lemperatnren i både luhen och jorden mäL
tcs tre gånger dagligen av assistenLen. 107 
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En institu tionsbyggnad växer fram. Agrikulturkemisten Carl Erik Bergstrand har här sk issat fJå ett hus utifrån en 
funktionell utgångspunkt. A visar ett växthus med tre arbetsbänkar, varav Pn kan skjutas ut ur huset genom ga
veln, B ett rum för mikroskopiska, kemiska och fysiologiska undersökningar, C ett förvaringsrum med trappa till 
ovan våningen och D en förstuga rned kamin för uppvärmningen av växthuset. Utifrån denna specifikation gav me
kaniska avdelningms ordförande arkitek tur r1t byggnaden . Skiss av Bergstrand 1 8 75 och. ritning av Eclelsvi:ird 
1876. (KSLA) 

Extern analysverksamhet 
Lan tbruksmarknade n s  beh ov av agrikultur-

kemiska analyser växte för va1j e år och snart 
fram stod l aboratoriet som ot i l l räck l igt för 
att kun n a  er bj uda serv ice åt he la  lande t. 
Bergstran d var av u ppfa ttninge n  att detta 
berodde på de egna framgån gsr ika under-

sökningarna och på l abora toriets ö kand e  
anseende .  I detta avseende önskade han att 
verksam h e ten sk u l l e  byggas u t. För lan det i 
övrigt föreslogs u tarbetande av enklare reg
ler  som skul le  ge det  prakt i ska lan tb ruket 
mer användbara resu ltat. 

Det fanns emel ler t id  de l ade ås i kter o m  
a nsta l tens dubb la  ro l l  som både kon tro l l--
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och försöksansta l t. Om m an tvi ngades öka 
kon tro l l  verksamheten skulle de vetenskapli
ga undersökningarna häm mas och vice ver
sa, men ade många. Missnöjet  handlade ock
så om alt anstalten inte täckte hel a  landets 
behov. Ultuna  lantbruksi nstitut h ade redan 
e tt par år efter Akademien,  på egen han d ,  
startat en agriku l tu rkemisk anstal t o c h  vid 
1872 års västsvenska lan tbruksmöte väcktes 
frågan om fler anstalter, framför allt en för 
västra Sverige .  Akadem ien avs tyrkte med 
m otiveri ngen all ingen kompetens fanns för 
en sådan och att en nationell  handledn i ng 
än n u  sakn ades. Dess utom ansågs den egna 
an stal ten , tillsammans med den vid Ultuna ,  
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vara de  en da so m sku lle h a  fu l l t  an -, ·ar i agri
k u l  tu rke m i  ka  frågo r. Ve rksa m h e te n  vi d 
d e ssa ku nd e viss e rl i ge n  u pp fauas som blyg
sam i fö rh ål l a n de ti ll ri ke ts beh ov. m e n  i n n
an n ågra ytterliga re tillä L� bord e Exper im en
ta lfäl te t byggas u L  ti l l  fu lls tän dighe t. Dessu t
o m  vi l l e  .-\.kadem i en u tarbe ta regl er för l i k
form ighe t i n o m  ve rksa m h e te n .  

År 1 8 74 å te rkom hush ålln in gssällska pen 
i frågan och n u  h ade  Akade m i e n ä n d ra t  
åsikt. Den m e n ade au an alyserna vid Ex pe
ri m e n ta lfäl te t  tog en o p ro po rtio n e l l t  s tor 
del av arbe tstiden i a nsp råk. l medeltal hade 

m a n  u n d e r  pe ri o d e n  1 869- 1 8 74 gj o n  5 6  
e gna u n d e rs ö k n i n gar  p e r  å r  m o t  2 2 6  för 
en s k i l da p er on ers rä kn i n g. Dessu tom h ade 
kem isten besvara t c : a  300 fö rfrågn i n gar per 
år frå n a ll m än h eten .  D ärför ti ll  tyr kte m an 
a tt l o kal a an ta l ter s k u lle i nrättas _ w, 

Hän de lsern a följ de nu slag i l ag. Redan 
1 876 bevi ij ad e s  s ta tsa n s lag för samm an l agt 
fyra nya kem i s ka kon tro llansta l te r. i Halm
s tad, Kal m ar, Skara och Väs te rås. 11"-1 Härmed 
kunde kon trollverksam b eten i landet förd e
las m e r  l o ka l t och för Experi m enta lfältets 
vi d kom mand e i nn e bar de t a tt m an fram-
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gent kunde ägna sig mer åt si n kärnverksam
het, de vetenskapl iga försöken . De regionala 
laboratorierna fick en  underordnad rol l  visa
vi Experimentalfältet, vars agri k ul turkcrnist  
kom atl fungera som överordnad kon trol lant. 

Akademien och Bergstrand kom emel l er
tid på koll ision skurs. Gen o m  de nya anstal
terna skul l e  Bergs trand gå miste om inkom
ste r. Därför fort5attc han åtaga sig analyser 
man att bry sig om de nya reglerna. Förva l t
n ingskomm i tten ansåg att i nkomsterna inte 
borde kom ma honom,  u tan Akademi en  t i l l  
de l . 1 1 0 År efter år gick  utan att  Bergstrands 
p rivatanalyser upphörde och efter hot om 
uppsägn ing  lämnade Bergstrand ti l l  sl u t  in 
sin avskedsansökan 1 882 . 1 1 1 

Växtfysiologisk speciali sering 
Agriku l turkemin va r u nder 1 87O-tale t  på 
stark frammarsch men samtidigt utvecklades 
en vetenskaplig strid kri n g  ämnets  dom i
nans .  Mårald har påtalat hur  kemiens  un i 
versella rol l  i frågasattes j u mer  lantbruksve
tenskapen spec ia l i serades .  Genom inst i tu
t ionaliseringen av botan iken,  eller växtfysio
login , gavs nya i n fallsvinklar  på växte rnas 
an passning, u tbredn i n g  och förändring, 
som i n te alls hade med kemi att göra .  Dess
utom urvecklades nya icke-kemiska metoder, 
L .ex . sådan a som kunde isolera påverkande 
faktorer i undersökningarna. 1 1 2 

Hade det tagi t Lantbru ksakademien CTera 
decennier  att organisera en egen agrikultur
kemisk verksam het  gick det nn desto snab
bare . l Tyskland hade den första växtfysiolo
giska ansta l ten grundats 1 869 och redan ef
te r ett pa r  år började frågan d ryftas inom 
Akademien .  I samban d med frågan om loka
la kon trollanstalt e r  1 874 föreslog dessutom 
hushål ln ingssäl lskape n  att Akademie n sku l
le omorganise ra s in  försöksansta l L ,  så att 
även växt.fysio logi n ingic k .  Akademi en tog 
fasta på förslaget .  1 1 1 Redan 1 876 anstä l ldes 
en botan ist och e lt särski l t  växthus stod fä r
d i gt åre t  därpå.  Men ti den var i n te mogen 
för en egen botanisk an stal t .  Istä l l e t  inord
nades den nya verksamheten i den för ända
m ålet  ombi ldade agri kul tu rkemiska anstal-
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ten med nam ne t  Lantbruksakademiens kemis
lw och växtfysiologiska Jörsöksanstalt. Föränd
ri ngen innebar e tt stort steg framåt för den 
saml ade verksamh eten , in Le m inst  gen om 
uppföran de l av ett  särsk i l t  väx tfys io logiskt 
insti tutionskomplex. 1 H 

Botanis tens  och växtfys io logins inordnan
de i den agrikulturkemiska anstal ten u tsattes 
omedelbart för krit i k .  Anledningen stod att 
fi n na i motsät tn ingar me l lan  botani ken och 
den al lmänna agri kultu rkemi n .  Mårald har 
pekat på en ski l l nad i synsätt inom respekti
ve di scipl i ner, där växtfysio logerna framför 
al l t  ansåg au kemisterna enbart in tresserade 
sig för n äringsbehov hos växterna,  men un
derlät  att  studera n äringsämnenas f un ktion 
för växten som hel het. Motsättningen tog sig 
bl . a .  u ttryck i en  art i ke l  av botan isten vid 
Alnarps lantbruksinsti tut, Fredrik Areschoug. 
Där hävdade han att kemisterna använde s ig 
av växtfysiol ogiska metoder u tan all äga bo
tan i ster nas kom petens och  att de över h u
vud tage t hade drivi t s i na  kem iska försök til l  
si n bortre gräns. Botan i sterna, däremot, tog 
alltid hänsyn ti l l  a l la faktorer som påverkade 
växte rna .  Areschoug p läderade därför för 
särsk i lda växtfys iologiska anstalter, vilka dess
utom skul le  vara överordnade agrarke
m in _  1 1 s 

Den växtf-ys iologiska verksamheten på Ex
perimen talfälte t blev t id igt framgångsr i k 
och det gav stöd åt botan isten Eriksson att 
fl i t igt arbeta för att ,  i Aresc h o ugs anda, få 
verksamheten utbruten ur den agri kul turke
rniska försöksanstalten .  Redan 1 878 framför
de han kl ago mål på växtfys io logi n s  under
ordnad stäl ln i ng och på au kemister omöj l i
gen k u nde beh ärska hela del botaniska fäl 
te t . 1 1 6 Han föreslog i n rättande av e n  egen 
an stalt och menade att som saken nu var 
måste e n  "växtfysiologisk försöksanstalt, så
v i tt som den ska l l  äga någon fram tid ,  - vara 
grundad på den verkl iga växLfys io logi en  i 
hela  den n as omfa ttn i ng" . 1 1 7 Under 1 88 1  
gj orde han en hemställan med krav på änd
rat an svarsförhå l lande inom perso na len ,  
och  under  de påfö ljande åren stäl lde han 
krav på en utökad organi sation och framför
de klagomål på framför a l l t  växth usets be-



skaffenhct. 1 1 8 Ti Il stöd för åsikten ingick fle
ra professore r med en begäran ti l l  förval t
n ings kornmiu. en  om att  låta växtfys io l ogin 
b i l da en ege n försöksansta l t .  Redan 1 882 
framstod de t klart  at t  så. s ku l l e  b l i  fal let .  

Verksamhet 
Ve rksam heten bestod av systemati seri ng av 
sädesso rte r  för att få fram re n odlade sorter 
och av vaLLe nku l tu rförsök ,  där n ä r i n gslös
n i ngar med b l . a .  k lor  gavs t i l l  växtern a fö r 
at t  kemiskt  undersöka deras sammans�itt
n i n g  och framför al l t  u t.rö na klorets i n ver
kan . Sen a re kom undersökni ngar av parasit
svam par, rostsj ukdomar, potatissj u kans orsa
ker e tc .  att få en be tydande omfattning.  1 1 ! '  

U n der 1 880- t.alet  ökade i n tresse t  för norr
ländska gräs och i syn n erhet  för mosskul tur
försök ,  där ass istenten Eggenz kom att ver
ka i samverkan med den nybi l dade Svenska 
mosskulturföreningen. 

Inom anstalten bedrevs också en ambi tiös 
dokumentations- och insamlingsverksam het 
li knan de elen som i övri gt bedrevs beträffan
de redskap,  m odel l e r  e t c .  lnom den väx t.
fysiol ogiska delen hanterades bl .a .  ett omfat
tande i l l ust.rat ionspro j ekt av sve n ska kultu r
växter. 1 �0 

Henrielle Sjöberg och projektet Svenska 
kulturväxter 
Projektet: a t t  avbi lda al l a  svenska kultu rväx
ter i nitierades 1 8 69 av professo r Ham pus 
vo n Post på Ultuna och kom igång följande 
år. Syfle t  var att vetenskapl igt utarbeta kun
skap om de odl ade växternas mseende för 
a t t. ku nna bät tre beskriva dem och även ge 
praktiska råd om deras egenskaper och od
lingsvärde .  Måle t  var att göra färgp lan sch er 
av samtl iga svenska ku l turväxter. Det var e tt 
enorm t proj ekt . .  

Arbe tet bestod av odl ing  i fä l t  och avri t
n i ng .  Växte rna odlades  fram ti l l  1 873 på 
U l tuna under l edning av, från börj an profes
sor Be rgianus ,  Ni l s  Joh an An dersson ,  och  
från 1 87 1  av vo n Post. På  förs lag av  Ande rs
son kom växterna at.L odlas på Experimental
fä l te t  under trädgårdsmästa re Li n dgrens an
svar 1 8 74- 1 8 75 , för att återgå t i l l  Ul tu n a  

Henriette Sjöberg, I R42-I 91 5, var Sveriges Jännodli
gen fiJrsla kvinn liga professionella bloms/er- och frukt-
1ru'ilam. Hon var utbildad vid Släjdslwlrm 7 86 9 uch 
hörjarlr några år senare .silt arbete på RxfJerimentalfäl
lel med planschverkel "Svenska kulturväxter"  och 

fi°ån sekelskifte/ i 900 som lärare i ritning vid Träd
gårclsskulan. ( Lind & Green 1 924) 

under åren 1 8 7fi- 1 879 . Därefte r, och fram 
till 1 896,  fortsatte proj e ktet  på Experi men 
talfältet u n de r  Jakob Erikssons ledning ,  var
vid en permanent  plats för i 11 ustratören orcl
n ades i Växtfysiologiska huse L .  För arbetet 
fanns e tl särsk i l t  ans l ag, omfattande från 
bii1:jan 400 kr per år. Varje plansch betalades 
med tio kro nor och från 1 884 med 16 kro
nor. 1 2 1  Plansch erna utfördes u nder sommar
h alvåre t av H e n rie tte Sj öberg, 1 84 2- 1 9 1 5 . 
Samman lagt färd igstäl lde hon 400 p lan
scher i akva re l l ,  h uvudsakligen avbi l dande 
sädessorter med omkring 80 vete och 50 
korn . Där ULÖver avbi l dades potati s ,  be tor, 
morötter, päron , p lommon ,  krusbär, v inbär, 
jordgubbar, hal lon m . fl .  växter. 

Sjöbergs pl an sch e r  utfö rdes i e n  akvarel l
teknik som gav en vetenskap l ig  korrekth e t  i 
kom bi nation med ko nstnärl ig frihet. Växte r
na åte rgavs med exakta deta ljer, de l s  i si n 
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Sva mp un dns ölmi ngarno blev undn jalwb bikssrms ledn i ng alltmer o mfatta 11de 01-h int e rnati onellt kä nda. 1 /Lu� 
tmtion cw lilöverrölrisva 111J1ms angrPjJjJ av f-lPmiPlle Sjäbei;I!;. ( KSIA T 1 880) 

h elhe t , de l s  i de lai- m e n  kunde också  kom
p o n e ras t.i l l  kon s tn ärl igt  ti l l ta l an de m o ti v, 
bl.a. m ed uppfö rs LO rade bladve rk i bakgru n
den ,  vilket i b land gav motive t  en tredimen
sion ell karaktä r. 

Avsikten var att det  he l a  skul le publ iceras 
i ett s ton pla nschverk ,  benärn n t Svenska /w, l
turvä - ter, och 1 882 angavs a t t  d e l  sku lle 
omfa tta c : a  600 b i l der. 1 22 Proj ektet avs luta
des emellertid 1896 när ä11 n u 200 p lansc her 
saknades. Anledni ngen till att så s kedde är 
in te känd. Planscherna införl ivades i s täl l et. i 
A kade m iens lan tb ruksmuscum. 1 1 :1 

Henriette Sj öberg var också verksam med 
andra u ppdrag. Fr.o .m.  ] 870 publi cerades 
hen n es m ålningar av blommor och fru kter 
i Svenska trädgårclsfören ingens t idskrift och 
efter n edläggn i ngen av projektet Sven ska 
kulturväxter övergick hon till au i litografi 
förfärdiga skol planscher för P.A. Norstedts 
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fö rlag, p �i ini ti a tiv av sin förre uppd ragsgiva
re Jakob Er iksson .  För denne hade hon  ock
så a rbetat med  att i l lustre r a  rosta 1 1 gr i p 11 a  
o c h  andra �j uka väx te r  inom d e n  väx t.biolo
g iska an s ta l ten s  all m ä n n a  ve r ksam h e tsom
råde n, illustrationer som publicerades i .A..ka
de m i en s  olika p ublikationer. Hon crhi i ll ti
d igt s lor uppskattn ing  för s i na  ar be te n ,  b l . a .  
ti lldelades hon rnedal j  v id lantbru ksrnötet i 
Stockholm 1 88ö och Svenska tr ädgårdslo r
en i n gens  förtj än s tmedalj . 1 2 ·1 Ko11Lakt.erna 
med Experimentalfäl te t  behöll hon l i ve t  ut. 
Från 1 90 I fun ger ade h o n  som or di n a r ie lä
rare i ritni ng vid Träclgårdsskolan . 

J:Ierbariurn rnycologicum Scandinavicum 
Ar 1 8 79 initierade .J ako b Er iksson ett nyt t ,  
och til l  plan schver kets pedagogiska kar aktär, 
n ärliggande prqj ekt, Herbari um mycolog·icum 
Scanrlino.viru m, eller Nor rrut lhnbarium av 



De/le, ta av Hmriel/e Sjöbogs urspru ngligen 400 aliva relll'r för pians c/werhet "Svm, lw lmit urväxta '' fin ns idag 
/H1 Norrl islw m useet. Dessa tvä pla nscher visar en "m iirkröd potatis med miirlm iigon " orlt "holliinds/1 sockerpotatis ", 
M da jrr1n 1 8 70 -ta let .  (Fo to: Peter Åström Nm dislw lll useet) 

skandinaviska Paras it svampar. D e tta gick u t  
på a t t  sam la väx te r som va r a ngri p n a  av d e  
svam p sj ukdo mar  som fö re ko m  i Ska n d i n a
vie n .  1 � :

, 
H e rbarie t  bestod av LOrkade a ngrip-

. n a  väx te r och skö ues av E ri ksso n  a ss is te n t  
Svea Kn u tsso n .  D e t  korn m ed tiden ,  i li kb e t  
m e d  Hen ri e ue Sj ö be rgs plan sc h e r, a tt infö r
l i vas i l a n tb ru ksrn use e t. 

FRÖKONTROLLAN STALTEN 
År 1 88 1  i nrä t1ades en s .k . frö ko ntroll an sta l t  
på Ex perim e n ta l fä l te t. Ve rksa m h e ten gic k 
u t  på a tt kon trollera frö h a n d el ns partier av 
u ts�id e be trä ffa n de gro barh e t, re n h e t  och 
äk th e t . förhis to rien ti ll ans tal ten s grn ndan
d e  va r ga n s ka 1:111g och o m s tä n dlig meda n 
dess verksam he ts ticl var desto kona re , ty re
da n l 88S nedlades de n .  Verksamhe ten ska ll 

dock  ej ses som e tt mi ss l yc kan d e .  Tvä rto m  
var d e n  fram gån gs ri k, m e n  också e n  bri cka 
i d e t  s tä n d iga spe l e t  m e l l a n  c e n trala o c h  
regio na l a  ve rksam he te r. 

Friedrich obbe och bakgrun 
den ti l l  kon trol lorgani sati o n en 
O l i ka type r  av ko n tro l l er börj ade viixa fram 
vid 1 800-tale t.s mitt och var föranledd a av bl . a .  
den obskyra handeln m ed vä rcle lös; t gödsel
mede l .  En av ko n troll organisa tion,�rn a var 
den s.k. frökon tro ll en , d . v .s. undersö kning av 
u t5äde , som syftade li l l att garante ra ett i a l l a  
avseen den go tt u ts�idc på d en a .lrnän n a  
marknaden. Frökon trollverksam het startade 
i Tysklan d .  Det skedde senare än inom andra 
kon troller, t.ex. av gödsel , men fick ett större 
gen omslag än dessa. S�irskilda frö kontrollan-
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stalter växte snabbt upp i Europa och Fören
ta staterna. Omkringl880 fanns långt fler än 
hundra större anstalter i Europa varav minst 
en tredjedel låg i de tyska staterna. 12" En av 
alla dessa inrättningar världen över var Expe
rimentalfa] tel5 frökontrollanstalt. 

Metod 
Den europeiska frökontrollen var inte på 
något sätt gemensam. Varje land hade sin 
egen standard för garantimärkning och 
även egna analysmetoder. Grunden för verk
samheten var dock densamma och utgick 
från en metod som utarbetats av Friedrich 
Nobbe vid skogsförsöksanstalten Tharant 
vid Dresden i Sachsen, där den första frö
komrollen startat 1 869. Nobbes metod lan
serades i en vida spridd handbok och utgick 
från att ett mindre prov togs ur ett fröparti 
för analys. Fröna eller sädeskornen renhets
granskades och fick gro i ett antal dagar för 
att få sin grobarhet  fastställd. Därefter gavs 
provet ett bruksv�irde som utgjorde hela 
partiets testresultat. Dessutom angavs utsä
dets geografiska härkomst och sortäklhet. 127 

Gemensamt för den internationella frö
kontrollen var också dess organisation. Var
je anstalt stod under ledning av en styrelse, 
vilken fungerade likt en myndighet och kon
trollerade fröhandeln. Avgiften för analyser
na betalades av de fröhandlare som utnyttja
de kontrollen men testresultaten fick ej an
vändas i reklamsyfte. Istället låg det på 
kontrollanstalten att offentliggöra vilka fir
mor som var anslutna och dä.rmed kunde 
anses pålitliga. 

Personalen bestod av en föreståndare 
samt av ett an tal kvinnliga assistenter som ut
förde kontrollen. Män korn aldrig i fråga. De 
ansågs inte tillräckligt noggranna eller ens 
äga det tålamod och den uthållighet som 
krävdes för denna typ av arbete. 1�8 

Den allmänna bilden av Friedrich Nob
bes särställning inom frö kon trollen, och ti
den för dess införande, störs dock av att frö
kontroller och olika former av plomberings
system för utsäde fanns på andra platser 
långt tidigare än 1 869. I t.ex. Finland lät 
hushållningssällskapen i Nyland och Tavast-
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land inrätta frökontroller redan I 863 eller 
1864, och 1 865 anställde K�jserliga Finska 
hushållningssällskapet två egna kontrollan
ter. Kontrollsystemet var dock mindre sofis
tikerat än det Nobbe utarbetat och garante
rade egentligen bara grobarheten. 1li, 

Den svenska .frökontrollen 
Sverige har också ansetts varit ganska tidigt 
ute, om än långt senare än vårt östra grann
land. Redan 1 874 föreslog ledamoten i Lant
bruksakademien, Hjalmar Nathhorst, att en 
frökontrollanstalt skulle inordnas i elen Agri
kulturkemiska anstalt.en på Experimentalfäl
tet. Akademien avvisade förslaget men inte 
�jälva iden. Istället för att påtaga sig ansvaret 
för en kontrollanstalt uppmanade man h us
hållningssällskapen att ordna lokala sådana, 
och 1 877 kunde lanclets första frö kon troll
anstalt, Nyclala i T Tallancl, påbö1ja sin verk
samhet under ledning av länets hushåll
ningssällskap.130 

Frågan om en anstalt på Experimentalfäl
tet återkom emellertid genom botanisten 
Erikssons ovan nämnda reseberättelse i Aka
demiens Tidskrift 1 878. Han menade att 
kontrollen var en brännande fråga och efter 
att ha studerat danska och tyska anstalter fö
reslog han att den i Köpenhamn borde stå 
som modell för en ordnad svensk central 
frö kon u·ollanstalt. i:H Hushåll ningssällskapct 
i Stockholm var av samma åsikt. Även denna 
gång ställde sig Akademien negativ men för
slaget resulterade i alla fall i att den Agrikul
tu rkemiska och växtfysiologiska anstalten, 
genom Eriksson, åtog sig att utföra vissa kon
troller. m Frågan aktualiserades åter året 
därpå, under ett möte mellan landets agri
kulturkemister, men Akademien var fortfa
rande negativ. 133 

Den nytillträdde intendenten Forssell till
hörde förespråkarna för en fullständig frö
kontrollanstalt för vilken han tillsammans 
med kemisten Bergstrand utarbetade ett 
program, som slutligen godkändes av Aka
demien 1 88 1 .  I detta stadgades att det var 
fröhandlare som skulle anslutas till anstalten 
medan privatpersoner endast efter särskilt 
tillstånd av förvaltningskornrnitten skulle få 



analyser utförda. Eu antal firmor anmälde 
omedelbart sitt i ntresse och anstalten kunde 
börja verka redan samma år. 1 34 

Verksamhet 
Den nyinrättade Frökontrollanstalten vid Lant

bruks-Akademiens t,·xperirnentalfält frigjordes 
från Agrikulturkemiska anstalten och inord
nades direkt under Forssells ledning. Såm
bandet med Lantbruksavdelningen och in
tendenten betonades genom att anstaltens 
lokaler inrymdes i den nybyggda in tendent
villan. Mellan 188 1  och 1885 kontrollerades 
över l 500 prov, varav en tredjedel kom från 
fröfirman Albert Björkman i Stockholm. 
Forssell konstaterade 1 885 att anstalten bi
dragit till allt bättre kvalitet beträffande ut
sädeshandcln. Högsta siffran ogräsmängd 
hade sjunkit från drygt tolv procent I 882 till 
drygt två procent 1 885 och medelgrobar
heten hade under samma period ökat från 
knappt 87 procent till närmare 9 1  procent. 1 �5 

Vid sidan av de analyser som gjordes för 
fröhandeln bedrev Forssell egna undersök
ningar. I verksam hetsberättclsen 1882 redo
gjorde han för omfattande analyser av kvali
teten i finskt plomberat utsäde. Det var all
om bekant att det finska utsädet, som alltid 
var torkat i ria, hade hög grobarhet, men att 
det också kunde vara mycket orent och ge 
upphov till svårbekämpade ogräs. Dessutom 
tvivlade många på de angivna grobarhcts
uppgifterna. Forssell bnde sig förpliktigad 
au utröna frågan och jämförde 1 6  prov im
porterad Nylandsråg från Åland, Egentliga 
Finland och Nyland, med åtta prov med 
Vasaråg från Österbotten. 

Resultate1 av analyserna visade au grobar
heten stod i överensstämmelse med den 
som angavs och att det därvidlag inte fanns 
anledning att klandra det finska utsädet. Be
träffande renheten kunde han emellertid 
konstatera att ogr�ishalten i båda sorterna 
uppgick till J J ,5 procent. ' '.lo  Dessutom fann 
han att Vasarågen innehöll en hel del mjöl
dryga och således kunde ge upphov I ill drag
sj 11ka hos människor och kastning hos be
�ickta kreatur. Forsscll konstaterade alt det 

i sig utmärkta finska utsädet behövde rensas 
innan det försåldes i Sverige. Han uttryckte 
också en förhoppning om att en sådan skyl
dighet kunde åläggas den finska kontrollor
ganisationen, eller med andra ord, att Fin
land förmåddes använda Nobbes metod. 

Anstaltens avveckling 
Frökontrallanstaltens existens kom att ifråga
sättas i samband med den nya omorganisa
tionen 1 885. Anledningen var att lokala an
stalter inrättats i ston sett i va1je län och det 
var nästan bara i Stockholm som en sådan 
saknades. Akademien menade därför att det 
var logiskt att en sådan anstalt anlades i regi 
av länets hushålln ingssällskap. Dessutom 
ansåg man, som man så ofta gjort tidigare, 
att verksamheten inte var tillräckligt lönsam. 
I februari J 885 underkände förvaltnings
kornmitten de debiteringar som anstalten 
använde sig av och när Forssell sades upp 
som intendent upphörde verksamheten. 1 �7 

Den rnyndighetsroll som Forssell hade över 
frökonu:ollorganisationen överfördes till växt
fysiologen Eriksson, men 1890 övertogs den av 
den då inrättade Kungl. Lantbruksstyrelsen. 1 38 

Frökontrollorganisationen kom också se
nare att åskådliggöra de skiftande uppfatt
ningarna om vikten av det centrala kontra 
det regionala ansvaret. År 1 885 förordades 
således en regional lösning men knappt fyr
tio år senare hade uppfattningen svängt och 
1924 beslutade riksdagen om inrättande av 
en enda statlig central frökontrollanstalt, 
varvid de flesta av landets 16 anstalter ned
lades. Den nyi11 rättade Statens centrala frö
kontrollanstalt förlades i närheten av Experi
mental fältet, i Bergshamra i Solna. 

TRÄDGÅRD SA VDELNIN GEN 
Trädgårdsavdelningens roll förändrades 
kraftigt under denna period. Dess ekono
miska betydelse blev enorm och den kom 
mot slutet av perioden att karaktäriseras som 
fältets mjölkko. U!lder åre!l 1 864- 1 899 leve
rerade den över 220 000 kr till den övriga 
verksam hetcn. 1 39 
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E11 av de fyra s.k. jitsrildarna i "Col/ectio re1mlis varietates cerralium in Suecia ,naturPscmtes contines eller TyfJ
sarnling av inom Sverige mognanc/e sädesvarieteter" med sädesax i förslutna glasrö,: I botten är rören deladP av Pn 
/Jaj1pskiva på vilken kämc ma klistral.1 up/1. På baksidan iir rören fyllda med härno1: Kabineltel skall upJifallas so,n 
rit intemalionrllt vetenskapligt material där man på komJ1amtiv väg kunde ta del av svenska sådrssortn: Eriksson 
hade deltagit vid konferensen i Wien 1890 där del föreslagits en rialiondl uppbyggnad av sddana kabinett. Då hade 
hans eget redan bö1jat utkomma vilket kan tyda /!å hans ledande intrmationelfa roll. Kabinrllrl var tillägna/ Pro
fessor Dr Friedrich Körnirke i Poppelsdo1j (Foto: Peter Åström Nordiska museet. ) 

Så hade ingen inledningsvis trott om 
framtiden . I Dannfelts verksamhetsplan 
1 859 omnämns inte ens trädgården, ej hel
ler i kommittc- eller organisationsförslagen, 
annat än i en diskussion om huruvida den 
kunde lämna ifrån sig mark till jordbruket 
och om dess arbetsstyrka kunde minskas. 
Trädgården skulle dessutom bli UL5att för två 
nya hot om nedläggning, sista gången 
1 868. 140 Att så ändå inte skedde kan inte ha 
någon annan förklaring än att den expande
rande försälj ningen började bli inkomst
bringande. Ändå förutspåddes det ekono
miska resultatet i det långa loppet att bli 
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negativt. Trädgårdsavdelningen gick med 
dåliga framtidsutsikter in i den nya organisa
tionen 1859. 

Organisation 
Sammanlagt kom trädgården alt disponera 
knappt 8,5 ha. De särskilda trädgårdsförsö
ken ökade medan försöken medjordbruks
växter övertogs av Lantbruksavdelningen. 
Till trädgårdsmästarens ansvar hörde att 
sprida försöksodlade trädgårdsväxter ti l l  lan
dets trädgårdsodlare. Arbetet var fastlagt i 
en av trädgårdsmästaren årligen inlämnad 



och av Akademien godkänd plan. För för
söken utgick vanligen smärre statsanslag, 
vanligtvis 500 kr per år. 14 1  

Ett problem för t rädgårdsverksamlwten 
var de knappa bostadsuu·ymmena, som gjor
de att man inte kunde hålla erforderlig ar
betskraft, liksom allmän brist på utrymmen. 
Varken ordentliga växthus, packbod eller en 
plats där man kunde möta kunder fanns. Eu 
första v�ixthus korn dock snabbt ti l l ,  troligen 
redan 1 860, varvid de tidigare växthusrum
men i Trädgårdsbyggningeu kunde utnyttjas 
ti l l  annat. Det nya växthnset kom, som 
nämnts, au delas med de växtfysiologiska 
försöken. Un<ler 1 870-talet knnde en försäij
ningslokal uppföras, medan det efterlängta
de packskjulct och ett kontor byggdes först 
omkring 1 880. Bostadssituationen förbäura
des vid 1 870-talcts mitt, då ytterligare rum 
tillkom genom ombyggnader av Trädgårds
byggningen . 142 

Personal 

Trädgårdsmästare Stenberg var vid omorga
nisationen 75 år. Professor Wahlberg före
slog 1 8G0 alt trädgårdsmästareleven Axel 
Pihl skulle anst�illas som biträde åt Stenberg. 
vVahlberg, som varit skogs- och trädgårdsav
delningens föredragande ända sedan 1 834, 
kände den gamle trädgårdsmästaren bärrre 
än många andra. Herrarna var dessuLOm 
jämnåriga. Wahlberg planerade för sin 
kollegas frånträde och Akademien erbjöd 
Stenberg en statspension på I 000 rdr från 
elen dag han själv valde att sluta. 1 •1:1 

Axel Pihl ,  1 838- 1 927, var trots sin ti tel ,  
"trädgårdsmästarelev", knappast au betrak
ta som en sådan. Han hade rått sin grundut
bildning vid Haga slotL5Lrädgårclar och hade 
1 855-18:'58 arbetat vid olika trädgårdar i 
England och Skottland, varav två år vid Kew 
Gardens söder om London, Europas kanske 
fr�imsta botaniska trädgård. Under 1 859 
hade han tjänstgjort vid den botaniska träd
gården i Hamburg inmm han vid nyåret 
1 860 återvänt till Sverige och på våren in
trätt som bi triidande triidgårdsmästare på 
Experimen talfältel. 1 11 Wahlberg fann i den 

/�'rih l.ind141·en, 1 828- 1 91 1, vrrhade på 1:·xperimen
lalfiiltel i 4 7  å1; mellan 1853 och 1 900. Han hade 
bö1jat som lriidgårdstlev och 1863 blivil 11/wdemims 
trädgårdsmästare, en tjiimt som senare hom alt be
nämnas trärlgårdsrlirelilÖ/: ( l.iiul & Green 1924) 

22-årige eleven e n  enastående talang och 
Akademien bidrog redan 1 861  till au stats
understöd beviljades honom för en åtta 
månader lång studieresa i Europa, under 
vilken Pihl besökte trädgårdar i Belgien, 
Frankrike och Tyskland. Under tiden drogs 
planerna upp för Stenbergs pensionering 
och direkt efter hemkomsten på hösten 
1 86 1  kunde Pihl in träda som ordinarie före
ståndare för Experimentalfältets trädgårds
avdclning. Lönen höjdes från 500 rdr och fri 
bostad till 800 rclr, fri bostad samt 5 procent 
av försäljllingeu. 1 1' 

Akademien hade höga krav på ekono
misk bärkraft. Pihl lyckades visserligen öka 
försäljningen men valde ändå att lämna be
fattningen 1 863 för en lärartjänst vid Svens
ka träclgårdsförcningen. ALL han så snart 
övergav Experimen talfältet har av Gustaf 
Lind förklarats bero på avdelningens dåliga 
ekonomi, vilken Pihl inte såg någon möjlig
het au själv kunna bemästra. Dessutom an
sågs han totalt sakna ekonomiskt sinne. 1 -16 
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Till ny trädgårdsmästare valdes 1 863 före
ståndaren för Skaraborgs läns trädgårdsför
e n i  ngs trädgårdssko la i Skara, E rik Lind
gren ,  1 828- 1 9 1 1 ,  mot samma vi l l kor som 
Pi h l  haft .  1 i ;  Lindgren skul le med t iden bl i  
u tomordentl i gt framgångsrik som både or
gan i sa tör av, och an svarig för, den växande 
trädgårdsutb i ldn i ngen vid fältet, l i ksom för  
trädgårdens exp los ionsartade ekonom i ska 
framgån gar. Ti l l  sitt förfogande hade han 
u n der 1 860-tal e t  en  tr�1dgårdsdrän g,  en 
h an dfu l l  träclgårdse l ever  och dagsverkare, 
vanligtvi s Li I l  ell antal av drygt ti o arbetskar
lar  och kvinn l iga hj on . U n der denna t id  
hade det  kvi n n l iga ins lage t börj at göra  sig 
gäl lande ,  och även säso ngsanstäl lda dal kul
lor återkom efter närmare 40 år. U nder fram
för al lt  1 880- 1 890-talet ökade arbetss tyrkan 
ti l l 20-40 personer. Det mesta utfördes av de 
s . k .  e leverna inom ramen för deras utbi ld
n ing. De flesta bör dock, i l ikhet med tid iga
re , i hög grad uppfattas som arbetare . 1 48 

Verksamhet 
När  trädgårdsmästare Lindgren an ställdes 
var ekonom i n  ti l l trasslad oc h än n u  1 868 var 
inkomst erna lägre än utgifte rna.  Revisorer
na  föres log L . o . m .  a t t  verksam heten  skul le 
läggas ned. Lin dgren visade sig eme l l ert id 
vara en skickl ig affärsman . Han lyckades öka 
försäljn ingen och snart fram stod Trädgårds
avdelningen som en guldgruva och  kunde  
t i l l  s tor de l  täcka kostn ade rn a  fö r Experi
men talfäl tets försök och förl ags l ån .  Träd
gårclsavclclningens vinster uppgick i s lutet  av 
1 870-tal et  ti l l  över 20 000 kr per år. 1 19 Lind
grens rol l  b lev al l tmer  affärsmannen s  och 
h ans frihet blev större .  Arbetsplaner in läm
nades och godkändes, försöksanslag begär
des och de l ades ut men d�i ru töver m ärks 
knappt verksamheten alls i pro tokollen , var
ken i skogs- och trädgårdsavde l n i nge n el ler 
i förva l tn ingskom m i tten .  

Försäij n ing  a v  träd och buskar b lev hu
vudsyssla inom trädgården och efterfrågan 
ökade så mycket a ll man redan om kring  
1 870 in te kunde ti l lfreclsstä l l a  elen . Ge nom 
all  också fu nge ra so m kommission är  för 
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andra,  framfö r a l l t  ut ländska ,  trädgårdar  
kunde man öka omsätt n i ngen ytterl i gare . 
Ökn i ngen i l lustreras i bilaga 6 .2  sam t av ta
bell 5 .  

Tabell 5 .  Bruttointäkter från Trädgårdsavdelningen 

1 860-1884 

l'niod 

1 860-1 864 

1 865- 1 869 

1 870- 1 871 

1 875- 1 879 

1 880- 1 884 

111/äh ler i kronor 
3 900 

G 903 

1 5  065 

2 1  43 1 

20 370 

Kr,1/a :juhlin Dannjdt 1 9 1 J, Jid. 1/:4 I .  

Försäij n i n ge n  av fru ktträd förd ubblades 
från 1 860-ta l e t  t i l l  1 880-tale t ,  fö rsäl j n ingen 
av parkträd och pryd n adsbus kar tred ubb
lades och försäij n i ngen av bärbuskar fcrn
clubblacles .  Det blev nu aldri g m er ta l om 
n edl äggn i ng,  ej he l ler  om att minska area
len ti l l  förmån för jordbruket,  och när frå
gan i s täl let framstäl ldes på e t t  mo tsa t t  säll 
1 880 innebar det  slutet för jordbrukets do
m i n ans .  Visserl igen h ade Träclgårdsavcle l
n i ngen 1 860 fått lämna ifrån sig både Prov
kartan och Gam la träclskolan ti l l  lan tbruket 
men istäl let omformades åkermark ti l l  träcl
gårclsmark . En  lördel för plantsko l an var, 
en l igt trädgårdsm ästare n ,  den lerhal t iga 
jordmånen och de t  öppna  l äget, vi l ke t  an
sågs gyn n a  en  långsam plantti l lväxt. För kö
paren skul l e  detta beta la sig snabbt,  efter
som plantorna eftc 1· utp lanteri n g  h ärige
nom lovades en "särdeles vä l "  u tveckling. 1 00  

Ökningen skedde gen om ym pn ing  och 
okule r ing  av  modert räd , e ll e r  gr un dstam
mar, som importe rats från i huvudsak Tysk
land .  Ympningen gjordes på an dra stammar 
och mest på hagtorn,  som inköptes i u tl an
det och som efte r användningen såldes som 
h äckplantor. U nder 1 880-tal e t  var eft e rfrå
gan stor på sådana, l iksom för dvärgträd av 
alla slag . 1

·•
1 

Den explosionsartade ti l lväx ten  och för
sälj n i ngen kan knytas t i l l  både el en agrara 
och elen u rbana m i ij ön .  Fortfarande laga
sk iftades m ånga byar varvid nya byggnads
platser t i l lkom , men framfö r  al l t  hade för
säij n i ngen  att göra med en a l lmän uppgång 



av trädgårdsnäringen i landet. l städerna 
anlades många offentliga parker och de blev 
med åren alltmer omfattande. Catharina 
Nohlin har visat att sådana började anläggas 
omkring 1860 i betydligt större omfattning 
än tidigare, vilket kan vara en viktig orsak til l  
den ökade försäijningen från Experimental
fältet. Efter 1 874 års byggnadsstadga kom 
dessa stadsplanteringar att bli en naturlig 
del i stadsbyggnadskonsten. Nohlin har ock
så påtalat det starka intresset för exotiska 
och ovanliga växter i parkerna vilket också 
avspeglas på Experimentalfältet. 1 .,2 

Arbryretum 
En gemensam moderskola for frukt- och 
köksträd anlades 1859, dels för att förbättra 
elevernas kunskaper, dels för att försöka ska
pa ordning i den villervalla som rådde i 
Sverige beträffande fruktträdssorter. Genom 
ympning och okulering skulle man nu säkra 
företrädesvis svenska sorter, då sådana an
sågs väl så goda som utländska. Ändå impor
terades många nya från framför allt Tysk
land, vilka inympades i det inhemska sorti
mentet. Den nya avdelningen bestod 1862 
av fler än 200 träd, varav 52 äpple-, 25 päron-, 
2 1  plommon- och 21 körsbärssorter. Dessut
om skedde stora förbättringar av växtplatser
na genom att marken kontinuerligt grävdes 
om till e t t  djup av en halv meter och gödsla
des. 153 

I slutet av 1 870-talet återlämnades Prov
kartan till Trädgårdsavdelningen och ett an-

. nat slags provkarta över trädsorter, ett s.k. 
arboretum, anlades för frukt- och parkträd 
som bedömts lämpliga för mellersta Sverige. 
Dessa fanns redan på fältet men hade hitin
tills stått spridda i alla träclskolor. Nu samla
des de till en plats för att bättre kunna bedö
mas vid sidan av varandra. 154 Lindgren för
klarade att avsikten också var att de skulle 
kunna _ jämföras beträffande växtsätt och 
dekorativt värde för parker och trädgårdar, 
skyddsplanteringar och häckar samt betr�if
fande deras himplighet för korgarbeten och 
slöjdvirke etc. ,  varför bl.a. nordamerikallsk 
h ickory i ntroducerades. En särskild del av 
Arboretum upptogs av fruktträd, äpplen, 

päron, plommon och körsbär. I verksam
hetsberättelsen för 1881 framgick att Arbo
retum bestod av 538 "arter och avarter". 
Samtidigt publicerades en Förteckning öfver 
träd och buskar i Kongl. !,andtbruks-Alwdemiens 
Arboretum den i januari 1882, av vilken man 
kan dra slutsatsen att det rörde sig om när
mare 90 arter och 450 sorter. 1"'' 

Trädgård!>försök 
Särskilda försök presenterades då och då i 
verksamhetsberätLelserna, såsom 1862 då ett 
komparativt försök att utröna lämpligaste 
ympsalva visade att en varm blandning av 
beck, gult vax och terpentin samt omslag av 
ister eller fett var lika effektivt som dyrban 
ympvax. I övrigt gällde försöken främst att få 
fram bäst avkastande fruktträd och bärbus
kar. Härvidlag spreds redan existerande sor
ter, såsom Sparreholmsäpple och Gyllen
kroksastrakan till vidare kretsar samtidigt 
som nya egna sorter utvecklades. Mest kän
da är de ännu förekommande Experimental
fältets augustipäron och EYperimenlalfällets svis

kon. Egna trädgårds produkter visades upp i 
olika utställningssammanhang, både inom 
landet och på internationella industriutställ
n ingar, bl.a. i London 1 862. 1 ''" 

Under expansionsperioclen var motgång
arna få. Smärre problem med råttor och 
åkersorkar kunde visserligen ställa till stor 
oreda och almsjukan härjade i början av 
1 860-talet. 1"7 Ett tämligen lustigt förhållande 
som störde försöken angavs i verksamhetsbe
rättelsen 1 880. Emedan trädgården genom
korsades av så många vägar blev de närbeläg
na bärbuskarna alldeles avplockade av förbi
passerande, varvid inga mätresultat kunde 
göras. Uppgiften kan verka trivial men har 
s in betydelse i det  att elen förklarar uppho
vet t i l l  de många muntliga uppgifter från 
1900-talet, som beskriver det myller av stäng
sel som ännu under 1950-talct omgav plan 
teringarna. 

T rädgårdsundervisning 
Även om Trädgårdsskolan fungerade som 
en tvåårig utbildning måste den fortfarande 
under denna period ändå betecknas som 
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A nvisningar av trädgärdsrlirrlitör Lindgren till Jlerrtrig be.1kärning av fmklräd för all få dem j1yramidformiga. 
ltlustralion av Carl Sahlin. (KSLAT 1 8 71)  

mycket b lygsam . Li n dgren var länge e n sam 
lärare och gav under fyra vin termånad er 
fem lekLionsLi m m ar i veckan ,  i ämnena träd
gårdsskötsel, botanik ,  kemi oc h fysi k ,  m ate
m aLik och sve nska s pråket. Däru töver gavs 
undervisni n g  i ri tn i ng,  d .v. s .  lrädgårdsan
läggni ng. 1 58 Än nu u n der 1 860- 1 870-talet  
använ des mera begåvade eleve r i de n andra 
årskursen som hj älplärare i den första. 

I en h istorik över trädgårdsskolan har 
Gustaf Li n d  och Joh n Green framhå l l i t. 
Li ndgrens förtj änster för u n dervi sn i ngen 
men också a lt systemet  med att u tnyt�j a 
eleverna sorn obetald arbe tskraft fortsatte 
ända in i 1 880-tale t .  Fö rfattarmt menar att 
undervisn i n gen i n te ku n de utvecklas under 
såd ana fö rhållan den . Huvudan ledn i ngen 
var au m edel  saknades , trots avde ln ingens 
framgångsri ka ekonom i ,  och att Li n dgrens 
allmän t småsnåla karaktär ej uppmun trade 
någon kostsam expansi on . 1 59 I börj an av 
1 880-tal e t  förändrades detta en sm ula sedan 
kr it i k framkommit i pressen mot dål iga för
hål l an den vid skolan . Til lsammans med fäl
tets allmänt ökade specialisering gen om ti l l
kom ste n  av agr ikul turke m isk och växtfys io
logisk kompetens drogs också fler  personer 
in i trädgårdsu ndervisn ingen . Trädgårds
mästare Bergs tröm korn fr. o . m .  1 883 att 
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undervisa i räkn i ng, skrivn i ng, svenska språ
ket, uppsatsskrivning,  r itning och fäl tmät
n i ng, och ass is tenten Egge rtz i j ordarts lära, 
fysik ,  kemi  och bo tan ik .  Själv undervisade 
trädgårdsd irektören i trädgårdsodl ing, göd
sel lära och trädgårdsanläggn ingskon st. 1 60 

An talet e l ever var t i l l  en börj an l itet men 
ökade ständigt och varierade under 1 880-
tal et me l l an 20 och 40 , fördelade i två års
klasse r. Termi nen fö r den första årskullen  
s t .artade den l november med h öst .grävn i ng 
i p l an tsko l o rn a. 1 6 1  Under vi n tervec korna 
gavs tre dagar teoretisk undervisning medan 
två dagar ägnades åt prak t iskt arbete .  I fe
bru ari bö r:j ad e u ndervisning i ympning. 
Längre fram på våren började det ege n tl iga 
som m ararbetet m ed långa arbetsdagar från 
4 .30 på morgonen till 20.00 p:1 kvällen med 
tre mel lan l iggande raste r. Arbetst iden var 
h ä rmed betyd l i gt l ängre än vad som var 
bru kligt . 1 62 Vinterarbetet som u tfördes un
der två veckodagar var oavlönat  och  räkna
des som kom pensation för undervisningen, 
medan sommararbetet, mel lan 1 april och 
3 1  oktober, ersattes .med dagpenning om 1-
1 50 kr, exkl . övertidsarbete. 1 63 

Det finns e tt par samtida m in nesskildri ng
ar från trädgårdsskolan . .John Wallrnark be
rättar att skolan under 1 870-tal et  h ade högt 



anseende ute i landet och rent av ansågs 
som en av de främsta i riket. När han som 
17-åring an togs som elev 1 872 blev han 
emellertid häpen över de enkla förhållan
den som rädde. Bostäderna och undervis
ningen var mycket primitivare än vad han 
kunnat förest{il la sig, det praktiska arbetet 
var slitsamt och gav ringa ekonomisk ersätt
ning. Wallmarks berättelse ger en god tids
bild från vardagslivet och förtjänar därför att 
citeras i längre delar. 1 64  

"Alla eleverna ( 1 2  st.) bodde . . .  tillsammans i 
ett enda rum på nedre botten i . . .  (Trädgårds-
byggningen) .  Sängplatserna bestod av s.k. brit
sar, 2 man i varje, d.v.s. enkla trälådor, som 
under dagen uppfälldcs mot väggen .  Sängklä
der fick var och en bestå sig sjålv. Samma rum 
användes även som lekLionsrum. Dessutom 
disponerade eleverna ett kök, där vi styrde och 
ställde med vår mycket primitiva matlagning. 
De köksinventarier, som akademien bestod, 
var två t.räämbar för friskt vatten och ett sådant 
för avfall från köket sam I ett ok för vattenbår
ning; övriga inventarier fick vi hålla oss själva. 
Ordentlig ved bestods icke till varken bostaden 
eller köket, utan fick vi ta vad vi behövde i en 
större rishög, hemkörd från skogen efter träd
fällning och upplagd på en bergklack vid bo
staden. Svårast hade man som jourhavande, 
s.k. kovakt, då man varje dag under en vecka 
hade att städa rum och kök, hämta vauen i en 
källa på andra sidan stora landsvägen och med 
oket över nacken knoga upp för deu långa 
backen med de tunga vauenämbaren. Eld skul
le även göras upp i spisen, vilket ofta var fören
at med svårighet, isynnerhet som riset, som låg 
ute i alla väder, var vått, men Gud nåde den ko
vakt, som ej lyckades åstadkomma en präktig 
brasa för de 12 stekpannor, som till frukoslen 
kl.8 skulle påsättas.Jag bör kanske nämna, att 
det icke var järnspis utan vanlig öppen spis. 
Ko,·akte11 fick stanna inne 1/2 timma efter fru
kosten för au. passa mjölkbudet nere vid laHds
,·ägen och uppkiipa . . .  sam I i kamraternas pyt
sar fördela den a\' dem förut bestämda mjölk
kvantiteten. Till middagen fick den arme ko
\'akten visserligen gå in från arbetet i trädsko
lan en limma fön· de andra, men han skulle då 
ii\'en hinna hämta de 1vå \'allenämbaren fulla 
,.ned friskt Yalle11. göra upp eld samt koka alla 
de under fnrkosten framställda pannorna rned 
potatis, ärter m.m." 

"Som synes var inkomsterna ej lysande, men 
penningens värde varju betydligt högre då än 
nu,  Dock var bekymmerna ofta påträngande 
för oss elever, särskilt under vintern, då alla 
inkomster uteblev och man l ikväl med in tresse 
skulle ägna sig åt de s.k. studierna, som det så 
vackert hette. Dessa sistnämnda bestod i läs
ning av vissa stycken i Handbok for svensk lräd

gårdsshötsel, vari Dir. I ,indgren sedan under en 
timmas tid på aftnarna tog kännedom om vårt 
vetande samt även någon gång gav oss anvis
ningar i trädgår·dsanläggningskonst. Ritningar 
till park- och trädgårclsanläggningar fick vi se
dan uppgöra under vinterdagarna, mest på 
egen hand och med någon hjålp av äldre kam
raler. Andra lärare än Dir. Lindgren förekom 
icke . . . .  

. . .  de flesta träd och buskar, som försåldes, 
uppdrogs på - stållet, och jag kan ej minnas att 
andra alster än hagtornsplantor och några ny
are arter av parkbuskar imponerades . . . .  fanns 
. . .  l1era moderskolor fö1· parkbuskar, 1örnrn
sor, allelindar och doucinstammar, och 11pp
drogs i dem ett relativt ston antal plantor. Av 
frö uppdrogs även mängder av buskar, håck
plantor och grundstammar. Växthus fanns inga, 
bara kasl, där y111pning på stammar i krukor 
gjordes av en del parkträd, såsom ornäsbjörk, 
flikbladig al mn.  Ä\'en högstammiga och låga 
törnrosor. Omsättningen var betydlig mycket 
träd och buskar till Norge och Finland." 

Av en minneskildring från 1884-1885 av A.F. 
Forssell framgår au såväl bostadsförhållan
clena och under-visningen fortfarande var 
likartade. Trälådorna hade visserligen bytts 
ut motjärnsängar men å andra sidan sov nu 
18 istället för tolv elever i samma sal. Ytter
ligare sex elever bodde i det nya kontoret 
och två i växthuset. Kosthållet var lika elän
digt och bristen på mjölk var stor, eftersom 
man bara fick ett par, tre kannor om dagen 
från ladugår-den.  För att dryga ut maten 
hade eleverna egna potatisland men dessa 
plundrades all tsomoftast av hemlösa utelig
gare som höll till i omgivningen. 165 

MODELL- OCH REDSKAPS
SAMLINGEN 
I samband med att huvudbyggnaden inred
des för det agrikulturken1iska laboratoriet 
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fyl la i a g  i:mellan taket och pane len .  

''Billigt säll alt bygga växthus . . med väggar av jord ellrr torv, ruligl trädgårdsdirektören U 11dgm1 1 886. Et t wzdrmt 
växth us 11/J/Jjördrs jJå Experimentaljä!lel I 884. (KSLAT 1 886) 

utn111 des muse isalarna 1 863 .  De små model
lerna f1yttades upp på vin den och packades 
samman . medan de  större redskapen f1ytta
de bon. De som ansågs mest värdeful la  togs 
t i l l  Akademiens h us i staden men de flesta 
blev kvar på fäl tet och trängdes ihop i logen. 1 66 

:\löj l igheterna ti l l  nyanskaffning hade se
dan 1 858 varit goda genom det ganska om
fattande anslaget om 300 kr. men n ågon sär
ski ld årl ig  inköpsplan fanns  sä l lan .  E t t  stör
re an ta l  redskap i n köptes under eu par år 
kr ing 1 860 l iksom 1 868 , då bl .a .  red ·kap för
vänacles från årets I an  tbruksmöte i S tock-
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h o l m .  De årl i ga förvärven från u t ländska 
och s,·enska tillverkare var aY två t:vpe r, dels 
såda na som be traktades som rena  m usei
el ler mode l lföremål ,  dels sådana om behöv
des i jordbru ks- e l  l e r  i trädgårdsdrifle n . 1 6; 

Inköpen skedde dock aldrig i sådan utstr�ick
ning at t  he la  ansl aget utnyttj ades . Se bilaga 
7 .  '2 .  

ln ten d e n  ten  Fo rsse ll beskre" redskaps
marknaden och beh ove t av redskap och ma
skiner i eu föredrag 1 883, varur det framgår 
att han hade täta kon takter med ti l l verkare 
och a1wändare och även prornde en  hel del  



redskap på Experimentalfältet. 1"'' Trots till
förseln kom samlingen i allt högre grad all 
få en museal karaktär, inte minst efter 1 885 
då det egnajordbruket praktiskt taget upp
hörde. 

Lan tbruksakademiens museum 

Ett formellt steg i riktning mot ett fungeran
de museum togs 1867 då ett statligt anslag 
beviijades för anställande av en uppsynings
man. Anslaget omfattade I 500 rdr \'ara\' 500 
var tänkta för själva driften och resten för 
lönemedel. Förvaltningskommitten utarbe
tade en instruktion för uppsyningsmannen 
där det stadgades att denne skulle hålla 
museet öppet för allmänheten, upprätta en 
im·entarieföneckning, sköta samlingarna 
etc. Dessutom skulle han mottaga priskuran
ter från redskapstillverkare och tillhandahål
la dessa för allmänheten, liksom att förevisa 
de redskap som tillverkare tillsänL museet. 169 

Yfuseet hade således ett pedagogiskt syfte, 
det ,·ar ännu inget historiskt museum. 

\Iuseet inhystes i förhyrda lokaler i Slöjd
skolans hus på \faster Samuclsgatan. där alla 
modeller och de flesta mindre redskap ställ
des ul. Till uppsyningsman antogs inspektorn 
vid Experimentalfäl tet, Daniel Elam Ström. 
Därmed kunde verksamheten ,·id Lantbruks
akademiens 111usrum komma igång. 1;11 

En Yiss gallring av samlingarna förekom 
då och cla. :\,· särskilt museologiskt i nLresse 
iir ett förslag från 1872 om försäljning av äld
re redskap. Fön-altningskommitten upp
drog åt en utredning att förteckna ,·ilka red
skap som \'Ore lämpliga att säija, men när 
förteckningen presenterades i kommitten 
återremiuerades den till utredarna för att 
dessa skulle notera vilka redskap som hade 
ett historiskt värde och därför skulle behål
las. Exemplet visar at t  samlingen ,·id denna 
tid ,·erkligen ime bara ansågs belysa ett ratio
nellt modermjordbruk, utan ä,·en ansågs 
innehftlla föremål från ett historiskt jord
brllk. Dock ,·erkar de historiska ,·ärdena 
knappast ha spelat någon stor roll, t)· den 
därpa fö!jande ut

försäljningen omfattade ell 
åuiotal föremal, hl.a. 25 plogar, däribland så -

väl Smalls och Baileys plogar ur  Edelcrantzka 
samlingen, som Gussanders reformplog. 171  

Lan tbruksakademiens 

fiskerimuseum 

År 1865 hade Akademien blivit ägare till en 
saml ing s,·enska fiskeredskap som utställts 
på en fiskeriutställning i Bergen samma år. 
Samlingen kom senare all utökas genom 
gåvor och genom Dannfclts försorg. då han 
sin vana trogen hemförde redskap från in
ternationella utställningar. Fiskerisamlingen 
kom dessutom att utökas högst väsemligt 
genom ett inköp 1 88 1 .  Året innan hade en 
stor internationell fiskeriutställning hållits i 
Berlin, i ,ilken S,·erige deltog med båtar och 
fiskeredskap från Blekinge. Föremålen Yar 
hopsamlade i samarbete med den statliga 
fiskeriintendeuten och länets. 

Tanken på att samla föremålen i ett eget 
museum fanns redan vid tillsättningen a,· en 
statlig fiskeriintendent 1 864, och i förvalt
n ingskommiuens instruktion för denne 
stadgades att han skulle ordna samlingarna, 
i händelse aY att Akademien beslmade all 
ställa ut dem. 1 ;� Så skedde 1 867, i förhyrda 
lokaler i staden. ,·ilka betalades av särskilda 
statsmedel om 400 kronor per år. Dessa ,·ar 
dock helt otillräckliga och n�1got fungeran
de museum kunde inte komma til l  stånd 
förrän 1 88 1 .  Då iordningställdes en lämpli
gare lokal pa Holländargatan som fick nam
net l,antbruksakademiens Fiskerimuseum. 1 7:i 

Under följande år tycks verksamheten ha 
fungerat som ett ,·crkligt museum men i 
samband med omorganisationen 1 885 för
sämrades förhållandena. Av ekonomiska 
skäl beslutades om en besparing av utgifter
na för hrror. Hälften a\' det allmänna musei
anslaget om 3 000 kr behövdes för Fiskeri
museets hyreskostnad, men detta bedömdes 
som en dödsstöt för Lantbruksmuseet. Aka
demien rnlde att istället stänga Fiskerimuse
et, säga upp hyresa,·talet och flytta ö,·er red
skapen till en nödtorftigt ordnad utställning 
i Akademiens egen byggnad, där akademi
sekreteraren Christian Loven avstått från sin 
tjänstebostad. 171 
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E n  avgö r a n d e  skillnad mellan Akade
m i e n s  båda m use e r , Lan t b ruksm useeL och  
Fisker imuseet, var att det senare enbart orn
faLtade svenska r edskap . Dett a  kan vara vär t  
att noter a då det  speg lar en syn på n�iringen. 
Det fanns  således inget. in tresse för n t länd
ska fi sker im etoder, ej h eller n ågon uppfat t 
n i n g  om and r a  län de r s överlägse nhet  beträf � 
fan cle fiske .  En an n an sk i l l nad låg i elen fo r
mella admin istrationen . Visserligen var Aka
demien äga r e  till båda saml i n garna men Fis
ker imuseet stod u nder den statlige fiskeri in
Le n de mens t illsyn , vilken dock so rte rade 
under förval tningskomm i tten fram ti ll dess 
au Lan t b r ukss L)'r else n i n r ä ttades 1 890. m 

MÖNSTERGÅRDENS NED
LAGGNING OCH SLUTET 
FOR DEN GAMLA TIDEN 
Den ekonom iska si tua tionen  på Experi men
talfäl te t hade måhända förbättrats genom 
sta tsanslagen  omk r i n g  1 860, men den blev i 
gr u nden  i n te bättre. Revisorernas krit ik av 
den eko n om iska fö rvaltn ingen fo rtsa lte och 
Akademien tv i n gades, som fl e ra gån ger Li d i 
gare , avs kriva förlagslån e n  fö r att få fältet 
sku ldfri u. t i fi Omorgan i sa tionen hade således 
inte kom m i t  ti l l  rä tta m ed de år l iga unde r
skotten . D e t  frams tod all t  klara re att elen u r
sprungl i ga tan ken från 1 8 1 0 -ta l e t  au dri va en 
v ins tgivande mönstergård tillsammans med 
e n  försöksverksamhe t  i n te h öll . E tt aj älvfi nan
sierat exper imen ta lfä l t  var e n  @möj l i ghet. 

I n tendente n  Forsse l l  d rev ve rksa m h e te n  
u n ge fär på sam m a  sätt s o m  s i n  fö re trädare 
D a n nfel t, men fö rs ö k te oc kså anp as sa d e n  
til l rådan de öns kemål ge n om a tt såväl u töka 
som i nskrän ka o l i ka de la r, såso m ti llkom s te n  
av fröko n trolla n s talte n res pe ktive n e cl l �igg
n i n ge n  av fö rsö ksladu gå rde n .  Fo rtfara n de 
va r d e  eko n om i s ka fö rh åll an de n a  fö rem ål 
fö r kri ti k .  är Fo rssell lämnad e in si n bu d
ge t fö r fä l te t  i bö 1j a n  a v  1 88 5  b l ev m åtte t 
råga t, då d en visad e e tt plan e ra t  u nd ersko tt 
på 3 000 kr och d e t  va r Lan tbru ksavclel n i n g
en som s tod för hu vu dd e le n .  Fö r va l tn i n gs
ko rn m i tte n u n de rkä n de om ed el bart h e l a  
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budgeten och beslutade omgående om dras
t iska n edskämiugar. 

Fo rssell har karaktärise rats som e n  rikt  
begåvad man med s tora kunskaper och en
ergi men också som hårdför. Många av hans 
ini L ierade försök visar på et t  veten skapligt in
tresse .  M�jl igen var Forsscll obe kväm oc h 
drog det kortaste stråt i det  som ivUrald kal
laL kampen mellau vetenskapsmän och agro
nomer. Han fortsatte s in  m i ssion som lära re 
vid Skogs insti tutet där han kämpade hårt för 
agronomin som läroämne, men kom äve n 
där på kan t med kolleger och  e lcve r. 1 ;; 

Experi mentalfältets _j o rdbru k  sk ulle n u  
i n te bli större än eu vanligt sm åbru k. D �irför 
bö 1j ade man a tt göra sig av med et.t an t al 
dragare. Förs lager var att behålla bloLt två av 
sj u  häs ta r. De l  var för få men istä l l e t  s k ll lle 
man i skördetid v id be hov l ej a  i n  ytterl i gare 
d ragare. Ladugården so m 1 885 innehöll 
b lott åtta kor blev också föremål för nedlägg
ning genom atr fö rslaget var att m i n s ka �ivcn 
den na l il la besä uning. Avgörande för det nya 
c\j uran talet var baserat på enbart vad pe rson a
len behövde i s tat, och n ågon fö rsä ij n i ng av 
tTtjö lk  s k u ll e  in te l ängre ske. Man beräknade 
beh ovet  ti l l  fem elle r sex ko r, vilka om edel
bart skulle bytas ut när de gick  i sin . Fröko n
tro llan s tal ten sku lle  nedläggas omedelbar t.. 

Fö r pers o n alen skulle fö rslage t ko m m a  
a ll i n n e bära en ge n o m gripan de föränd ring. 
D e n  särsk ilde trädgå rdsmäs ta re n ,  s o m  an 
s täll ts av Dan n felt fö r Lan tb ruks avde l n i n g
e n s  egn a  trädgårdsförsök,  skulle sägas upp 
o c h  fra m tida  pla n te ri n ga r  och k ra tLn ingar 
u tfö ra s på  e n tre p re n a d  av Trädgå rd savd e l 
n in ge n .  Ar be ts s tyrka n i _j o rd b ru ke t, so m 
uppg i c k  till n ä rm a re ti o pe rso n e r, fö res l o gs 
m in s kas ti l l  blo tt två årsanställda d rän gar, e n  
lad ugå rd sskö ta re och en so m m a rd rä n g. Vi d 
be h ov s ku l l e  l ej d  arbe tskraft in kallas . T. o . rn .  
fö res l o ga a tt sme d e n  s kulle avske d as o c h  
fram tida repara ti oner ombesörj as i staden . 1 7H 

Gen om den d rastis ka personalmi nsknin ge n 
sku lle många bos täd e r  kom m a  ati bl i lediga 
o ch n ågra nya be h övd es i n  te . in 

När förslaget cirkulerat och d e t  var dags 
a tt fa tta beslut h ade ve rkligh eten blivi t än n u  
dystrare . In tenden ten , vars roll ti ll en bö1:jan 



in te vari t ifrågasatt ,  s to d  p l ö tsl i gt inför  av
sked, till förmån för en lägre avlönad i n spek
tor. Ti llsynen över den  sam lade verksamhe
ten skulle i n n eh as av ett ombud, t i l l satt av 
Förvaltn i ngskommitten . 1 80 Därmed var man , 
i nte bara för mönstergårdens vidkommande 
utan for he l a  Experime n talfältet, på e tt sätt 
t i l lbaka ti l l  s amma utgångspunkt  där ma ll 
befunn i t  sig vid omorgan isation en 1 835.  

För jordbrukets vidkommande u pphörde 
de s i sta resterna av Edelcrantz organisations
modell den dag fö rvaltn i ngskommittcn be
slutade sig för en ny omorgan isation  1 885 . 
Därmed u pphörde även gruncl iclcn för Ex
perimental fäl te t. I s tället blev de t en stats
finansierad oc h ins titutionaliserad forsk
ningsanstalt som var näst i 11 L ill oberoende av 
s ina  gamla verksamh ete r, j ordbruk, träd
gård, redskapsmuse um etc .  Den ku nde h a  
förl agts t i l l  v i lken plats s o m  h elst i lande t. 
Nu kom elen ändå at t  ligga kvar på Experi
menta lfäl tel varför, och en dast därför, sam
banden med dess ursprung skulle bestå även 
i framtiden . 

Sammanfattning 
Experimen talfältet korn under denna tid att 
i allt högre grad b l i  en modern försöksan
stal t med specialiserad agrar forskni ng, ka
raktäriserad av en stark professionalisering. 
Specialiseri n gen tog sig bl. a. uttryck i att 
verksam h eten delades upp i nya inriktning
ar, agri k u l t urkemi och växtfysiologi . Dessa 
blev rent  vetenskapl igt in riktade försöksan
sta l ter  utan kommersi ella i n slag.  Även un
der denna tid hyste man förhoppningar om 
a tt åtm i nstone til l  räu stor del kunna fi n an
siera försöken ge nom driftsöverskott från 
jordbru ket. Man lade om Lan tbruksavdel
ningens dri ft och föijde därvidlag marknacls
u tvecklingen frå n  spann mål ti l l  mj ölkh us
hål l ning. 

Även de gamla a,·deln i n garna påverkades 
av den nya veten skaplighete n .  Am bi t ionen 

all göra La nt.bru ksavcle ln ingen till en veten
skap l ig ve rksam h e t  man i festerades av att 
den bö1:j ade kallas Prak t i ska försöksavdel
n inge n .  Trädgårdsavdclningen bedrev för
söksverksamhet  och erh öll egna fö rsöksan
slag men det är sv�1 rt att jämföra elen avdel
ningen m ed de övr iga. Trädgårde n  h ade 
is tället sedan länge gått e n  an n an väg oc h 
blivit en alltmer i n komstbringande handels
trädgård . Arbetet var i sig också annorl unda 
efte rsom de t sköttes inom ramen för  en 
trädgårdsmästarutbi Id  ni ng. 

Mycke t  av det som framstår som nyt�i n 
kande i omorgan isa ti o n e n  1 859 kan  ändå 
sägas ha  c�jupa ri)tter i fä ltets historia. Egent
ligen kan det nya betraktas som en reo rgani
sationen eller renässans av Eclelcran tz tanke
gods , L . ex .  au mönstergården  och försöks
gården skulle vara sam m anlänkade i en ge
m ensam ekonomi, där elen ena sku lle försör
j a  den andra. Vid 1 880-ta le ts m i tt stod det 
emellertid klart att den så l i vskraftiga iden 
om att va rje försöksgren skulle finansiera sig 
aj älv genom d ri ftsöve rskou i n te h öll denna 
gång helle r. Jordbru ket inskrän ktes för att 
spara arbetskostn ader och i n tendenten er
sattes av en bi l l igare inspektor. 

Den prakt iske j ordbrukaren hade väl i 
al la tider noterat ett samband mellan stora 
frön och stor avkomma,  men  någon rege l
rätt sorteri ng av u tsäde förekom i a l lmän het 
i n te ,  <:i he l l er på Experimenta l fäl te ts frö
torkn i n gsvi ndar. Ännu satte man ingen stÖr'
re tilltro till regel rätt växtförädl ing. Därmed 
var man , på sätt och vi s ,  vid vägs ände .  Kvar 
fan n s  bloLL de nästan outtömliga rn qj lighe
terna att prova ytterligare sorter från jordens 
alla hö rn .  När insikten om utsädets kval i te t  
för ogrässpridn ing och grobarhet spreds un
der 1 870-talet banades ny väg för eu nyu ge
n om brou. I Tyskland  van n s  sn art insikten 
om de ärftliga ege nskaperna, en i ns i kt som 
röj de mark för den kom man de m odern a 
väx tfö rädl ingen. 1 8 1 Experimentalfä l te t  blev 
återigen tvunget au förnya s ig .  
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