Avdelning III
Verksamheten vid Experimentalfåltet
181�1907
J denna avdelning skall verksamheten vid
Experimentalfältet 1816-1907 följas. Fram
för allt kommer den materiella verkligheten
på fältet och de ansvariga människorna bak
om beslut och handlanden att studeras, men
också deras icleer kring verksamhet.en kom
mer att diskuteras.
Bland alla människor framträder några
mer än andra. Det är Akademiens första di
rektör, Abraham Edelcrantz. Vidare den av
honom utsedde förvaltaren på fältet, profes
sorn i lambruksvetenskap Olof Carling,
1787-] 8�4, som från början ansvarade för
det prakliska arbetet, men som efter Edel
crantz död [821 kom att, bildligt talat, bli
detsamma som Experimentalfältet. Edel
crantz efterträdare som akademidirektör,
Adolf Göran Mörner, hade en mycket stark
betydelse f"ör verksamheten men var samti
digt statsråd och en strängt upptagen man.
Det uppstod därfö r ett tomrum att fylla och
Carling var inte sen att breda ut sig inom
Akademien och lägga allt fler verksam heter
för sina fötter. Hans dominans födde med
tiden ett motstånd och hans inriktning på
vetenskapligt jordbruk, istället för rnönster
jordbrn k, gav näring åt en allt starkare kri
tik.
Under åren 1835-1860 var situationen
den motsatta. I rädsla for envälde minskades
akademidirektörens mandat, professuren i
Ian tbn1ksvetcnskap drogs in och Experi
mentalfältet fick inte ens någon egen före-

ståndare. Det blev därmed mer anonymt.
Men det fungerade. I mångt och mycket
utgjorde Akademiens rjänstemän ett slags le
darteam. Det bestod fr amför allt av akacle
midirektören 1836-1856, Gabriel Poppius,
akademisekreteraren 1841-1862,Johan Theo
phil Nathhorst, och föredraganden i skogs
och trädgårdsavdelningen 1834-1862, Peter
Fredrik Wahlberg. Först 1859 överläts led
ningen av fältet återig n till en person, den
nye intendenten, Carl.Juhlin-Dannfclt. Den
na dynamiska person ville återge fältet. dess
forna roll som lantbruksvetenskapligt cen
trum i riket, och han skulle lyckas.
Det finns stora skillnader i verksamhete
rna i början och i slutet av 1800-talet men
också mycket som förenade och band sam
man. l konkret bemärkelse kan man framför
allt se skillnad mellan den gamla lantbruks
vetenskapen, den som inskränktes 1835 av
Carlings rnotsdndare, och den nya, som vid
1800-t.alets mitt. växte fram i Sverige och ge
nom J uhlin-Dann fel t materialiserades i en
reformerad verksamhet.
Måhända kan skildringen kännas detalje
rad och långdragen men framåtskridandet
för mönsterjordbrukct och lantbruksvetcn
skapen kan med räLLa skildras på ett sådant
sätt. Även om föregångsm�innen trodde sig
förstå hur man skulle gå till väga och lack
fram ambitiösa planer för driften i utveck
lingens namn kom praktiken i elen materiel
la verklighet.en atl bli nog så komplicerad. l
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det fö ij ande blir det mycket av gödsel och u t
dikning, plogar och sädessorter och kor som
inte tillg odo g ör sig fod ret och går i gall. Dis
py ter m e l lan dem som föro rdar det ena och
dem som förordar d e t andra. Men d e t kom-
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mer oc kså av skildringen att framgå h u r
mönsterj o rdbrnke t och lantbru ksve te nska
pen kn appast tog n ågra språngvisa steg utan
mer släpade si g framåt genom ett envist ex
peri m e n terande i s tändig brist på pengar.

KAP ITEL

6

0

Aren 1816--1834
Experimentalfåltet som utopiskt ideal
Experimen talfältet avsågs ,·ara både en
kunglig mönstergård för modernt jordbruk
och en försöksgård för lantbruksvetenskap
liga experiment. U tifrån Edelcralll7 förebil
der ,·ar deua möjligt men det låg också en
motsättning häri. Att driva en mönstergård
innebar att man skulle upp,·isa ett ekono
miskt frarngångsrikt jordbruk medan för
söksgården fönw;atte ett inte obetydligt risk
taganck. Det var alls i n te säkert att experi
menten skulle utfalla till belåtenhet. Resul
tate11 kunde mycket väl bli de motsatta. Ef�
tersom fältet i princip skulle ,·ara självbäran
de kunde dyra experiment motverka möns
terdriften och en olönsam sådan kunde inte
bekosta dyra experiment.
J det här kapitlet kommer mönstergård
ens respektive försöksgårdens faktiska roller
i denna konstellation att belysas. Au Kungl.
Lantbruksakademien dre,· mönstergården
ställde höga krav på ambitionsni,·ån och fäl
tet borde framstå som rikets främsta jord
bruk, också ur en estetisk sym·inkel. Den
idemässiga planen för hur Akademien a,·såg
att gestalta egendomen kommer därför au
studeras.

Organisation och ekonomi

Under ,·intern 1 8 1 6- 1 8 1 7 planerades för
anställning a,· en föreståndare enligt Edel
crantz krav och önskemål från 1 8 1 5. �ledan
sonderingar gjordes bland tänkbara kandi
dater innehades ljänsten temporärt a,· hans
s�·sterson. Akademiens kanslist. Carl Christi-

an Limnell. 1 In tresset kom snabbt att foku
seras pa magister Olof Carling i Uppsala.
Denne utsågs till Experimentalfältets före
ståndare och im·aldes också i räkenskapsav
delningen i oktober 1 8 1 6 och i lantbruksav
delningen i januari 1 8 1 7. l april UL5ågs han
dessutom till fön·altare av de båda a,·delning
arna, en titel som i moderna termer närmast
kan ö,·ersättas med ordförande eller föredra
gande. \,fed tjänsten som föreståndare för fäl
tet följde dessutom att Carling erhöll en nyin
rättad professur i lantbruksvetenskap. 2
Enligt stadgarna ,·ar det Akademiens lant
bruksa\'delning som skulle ansvara för fallets
skötsel, men eftersom också skogsmark in
gick och en trädgård skulle anläggas fick
även skogs- och trädgårdsavdelningen ett
ston inflytande. EdelcranLz förutsatte ocksa
att ä\'en Ö\Tiga a\'delningar skulle engagera
sig. En speciell styrelse avsågs att tillsättas,
men kom aldrig till stånd. Efter att Edel
crantl insjuknat och avlidit 1821 kom istället
Carling att personligen spela en mycket d o 
minerande roll. Han rn r inte bara förrnltare
i båda de m·an nämnda avdelningarna, han
var det också i skogs- och trädgårdsaYdel
ningen sedan 1 8 1 9 och hade som fön·altare
i tre av sju a,·delningar ett starkt mandat i
Akademiens för\'altningskommitte.
Någon egen avgränsad ekonomi hade
inte Experimentalfältet. Akademien förfoga
de bara ö,·er räntan av sin fond. I Ö\Tigt fick
den inte alls am·ändas.:' För fältets \·idkorn
mande innebar det art alla kostnader belas
taclc Akademien. utom lönen för föresta11-

daren som betalades av staten . D ä ru töver
kunde tillfäl l i ga statsan slag sökas, van l ige n
för n ybyggn ader o c h i n kö p a v i nven tari e r.
Systemet i n nebar att allt som kunde ge upp
hov till kostn ader skulle godkännas av Aka
demie n s l a n tb ru ksavd e l n i n g och fö rva l t
ningskomrni tle samt vid de al l m än n a sam
mankomsterna. I n ga ve rksamhete r kunde
igån gsättas i n n a n såd ana besl u t fattats . I
prakti ken i nnebar det att man i n te fick någ
ra årl iga anslag. Istället u tbetalades medel av
förval tn i ngskomm itte n efter beh ov. Gan ska
sn art u tvecklades än då en slags n o r m som
kom att fu n gera l ikt ett årl i gt an slag, omfa t
tande un gefär 1 500 rdr. Därutöve r be tala
des a conto vid o fö ru tsedda utgifter vid in
köp och för byggnads u n d erh åll så att de år
liga medlen kom att uppgå til l 2 000-3 000
rd r.
Jordbru k s p rod u k ter från mönste rgården
såldes e n gång per år på aukti o n . Den h ölls
vanligen i december på den närmare staden
belägna läge n heten A l ba n o . Au k ti o n e rna
fortsatte ge nom h e l a 1 820-tal e t. Där såldes
h ö , spann m ål , halm och en del andra p ro
d u k te r, som egen tillverkad brä nnkol, små
kreatur, redskap och ti mmer. Auktionerna
kunde ge drygt 1 000 rdr men gav van l igtvis
be tyd l igt m i ndre. År 1 828 in bri ngacle ele n
33 1 rdr varav h ö s tod fö r 2 5 5 rdr. '1 I n koms
terna kunde t i l l viss d e l tas i anspråk för
smärre utg i fter men i h uvudsak sku l l e de
säll.as i n på Akademiens konto i Ri ksbanken.
D e kom sål edes aldrig fäl te t till from m a ,
a n n a t än i n di rekt. I n ge n övrig fö rsälj n i n g
förekom . ä r m a n t.ex . i j u l i 1 822 bad o m
tillåt.e l s e att försäij a ved , fi c k m a n bes ked att
åtta famnar istället skul le levereras till Aka
d em i ens hus i staden, och om det därutöver
hlev n ågot kva r skul l e d e t sparas till kom
m an d e aukti o n . I n te h e l l e r fick man 1 825
låta s l akta e n gam mal sj u k häst o c h säij a
skin net, då Akadem i e n först vil l e låta hästen
gå på hete för att se om ele n ku nde repa sig."

*
Trots d e h öga a m b i ti o n e rna, där bebyggel
sen a n l ades som en b er rgårds a n l äggn i ng,
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och där uppodling och fö rsö k bedrevs un
der vetenskapl i g kontro l l , gick arbetet trögt.
och m o tgångarna var många . E d e l c ran tz
klagade 1 8 1 9 över den svåra u ppgifte n och
beskrev Akadem i e n som "en ful lkomlig ny
byggare som ännu inte kunnat öva och upp
lysa sig i kon sten att sköta e u hem man , en
dast i den att an lägga e tt " . Man h ade i ngen
åke r att skörda, i n gen lad ugård att hålla kre
atur i , i n te ens skj ul att för vara de kn appa
grödorna, d ragc\j u ren e l l e r arbetsfol ket i.
Del var natu rligtvis e n överdrift men det var
sant att "Al l t måste beredas, lejas och n ybyg
gas , vartill kostnaderna va ri t d ryga och i n
koms ten knapp" .(;
De ekonom i ska pro b l emen hotade ti d i gt
verksamheten och de sku l l e fö ij a Expe ri
m e n talfältet under hela dess historia. Upp
byggn adsarbe te t sågs som en påfresta n d e
i n itialkostnad m e n också s o m en i n vesteri ng
för framtiden . Ändå tycks ut.gifte rna ha bli
vit ovän tat stora och på tre år hade verksam
h e t e n kostat. Akad emien n ärmare 1 l . 000
rdr, medan in komsterna bara h ade u ppgå tt
til l knappt 600 rcl r. Mön stergården gic k helt
en kelt dåligt. T jämföre lse med elen ymniga
skörd som bärga ts 1 8 1 7 gav fram ti dens skör
dar m indre . År 1 8 1 9 bärgades bara hälft.e n ,
o c h m a n börj ade befara a ll m a n ald rig skul
le kun n a skörda m e r ä n vad arren det upp
gick til l . 7
D e t. måste h a vari t bcsv�irande fö r de a n 
svariga au red a n e fter Lre är be h öva måla
upp denna bi l d . Det ytters ta a n svaret låg på
Eclelcran tz som var fäl tets til lskyn dare och
orga n i satör. Det är om vi ttnat h u r det i sam
ti den fan ns visst. tvive l på h a n s e kon omiska
oförvi t.l igh e t . H Med tillkomsten av Experi
a
m e n talf l te t h ade han visserligen n ått s i tt
m å l m e n han i nsåg n u att h a n s sto rslagn a
plan för D rottningh o l m i n te sku l l e k u n n a
förverkligas p å Ske ppsbroäng. Han led av e n
vä lgrundad oro för att verksamhet en snart
skulle kom rna att läggas ned. I d e t. ti digare
o m n ä m nda, av många förfa ttare c i terad e ,
mora l i ska testamen t.e t om sin syn på Akade
rn i e n 1 82 1 fram höll han betydelsen av prak
tisk vetenskap och andro g till försvar fö r fäl
tets ve rksam het "att akade mien s k u l l e u pp-

häva sig själv och bara bli en vanlig societet
eller förening om ExperimenLalfältel skulle
upphöra".9

Markens ordnande

Verksamheten kom igång på våren 1 8 1 5
med sprängnings- och anläggningsarbeten
under ledning av förvaltaren i mekaniska
avdelningen, kaptenrnekanikus Jacob Gerss.
�jälva uppodlingen påbörjades hösten 1 8 1 6
sedan Akademien fått fri tillgång Lill Skepps
broäng. Den igenväxta landsvägen mot
Skuggan ist[mdsattes och träd planterades. 10
Nya vägar uLsLakades och den ner till Grind
stugan planterades med häckar. 1 1
Uppodlingen gick till en bö1jan raskL.
Om rådet kanerades, jordbruksmarken av
vägdes och clikningsplaner utfördes. 1 � Tre
hagar inhägnades med tr�ig�irdesg[1rdar och
mossbelupna hårdvallsängar förbättrades
genom avverkning och stamkvistning av
ekar. Redan den första hösten plöjdes nio
ha. Året därpå beslutades om ytterligare
uppodling av cirka sex ha, om dikning och
harvning sarnt om röjning av ängarna. Ar
I 8 1 7 hade över 4 000 meter diken och kana
ler grävts på sidvallsängarna, och drygt tio
ha mark pl�jts, beretts och besåtts. Uppod
lingen av våtmarkerna, Södra Kärret, i\ilos
sen eller Lappkärret och Väsrra Kärret, ut
fördes med ordentlig utdikning. Utan alt
man hade bt>hövt gödsla kom ängsmarken
att ge en särdeles y-m nig hö- och foderväxt. skörd. Även det första årets spannmålskörd
blev över förväntan god.
Eftersom man än n u inte hade någon la
dugård saknade man tillgång till egen göd
sel men Edelcrantz beskrev i entusiastiska
ordalag hur rnau bör kunna slippa bygga
upp lager av kreatursgödscl, genom att blott
förlita sig p[1 gödningsämnen "från växt- el
ler stenriket, förruttnade vegctabilier,jord
blandningar m.m."l:l Förhoppningen ingick
i tidens vetenskapliga hurnusteori. Snart nog
skulle man dock inse att gödsling ändå be
hövdes och därmed uppstod ett av rälters
problem, gödselbrist, \·ilket skulle fö\ja verk
sam It elen under många decenn ier.

Bebyggelsens utformning

Under de två första åren var bostadsförhål
landena dåliga. Arbetarna tvingades bo i tält
och under vintern inhystes de i pjurgårds
förvaltningens förfallna grindstuga nere vid
landsvägen . 1 denna drevs dessutom en
krogrörelse, vilken ansågs fresta på arbetar
nas moral. Under de föijande åren kunde
dock nya hus inredas och förhållandena för
bättras.
Det finns tecken som tyder på au planen
utgick från att göra området till en anspråks
full anläggning. Ovan har framkastaL<; tankar
om alt själva ExperimentalfälteL5 ide kretsa
de kring konungens person och att en loka
lisering till Drott ningholm skulle berika
verksamheten genom en kunglig glans. Den
na iclevärld !'rån etr svunnet romantiskt
1 700-tal kom att ograverad överflyttas till
Skeppsbroäng. Det �ir möjligt att utläsa en
uttalad viija till en miijömässig uppvärdering
av platsen så att den skulle motsvara verk
samhetens höga icteal. Källmaterialet indike
rar all det från bö1jan fanns en sådan avsikt
men man kan inte i detalj se h u r den ur
sprungliga planen tedde sig. Tnte heller är
elen karta som uppräuades 1 8 1 8 bevarad.
Den borde ha givit en bild av målsättningen,
eller visionen. 14 Man avsåg emellertid alt av
de ouppodlade markerna och de osunda
kärren skapa en arkit<>ktoniskt kunglig mil
jö med magnifika byggnader omgivna av en
storslagen parkanläggning och etl vidsträckt
herrgårdslandskap. Uppvärderingen kan
också spåras i namnbytet. Begreppet "lägen
heten Skeppsbroäng" återkom alltmer säl
lan, för a l l mer eller mindre försvinna om
kring 1820, till förmån för Kongl. Landtbruks
A lwdemiens t:"'pmmen la/fält.

Mangården

De första byggnaderna som uppfördes var
två av man gårdens flyglar. Arkitekt var Gerss.
De grundlades 1 8 1 6 och färdigställdes 1 820.
Den östra var i timmer i två och en halv vå
ning och innehöll bostäder för arbetare, och
senare även för trädgårdsmästare och bok
hållare. På bottenvåningen fanns ett kök
och fyra bostaclsrum och på övervåningen
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ert kö k och fem bosLads rum , och på vi nden
L,·å bostadsru m och en torhind för frö n.
\'ä Lra f lyge l n fick eu l i kartat u tseende
m en byggdes i o brän d lera . BotLe1wån in ge n
in n ehöl l en förs tuga och tre rum. På Ö\'erv:t
nin ge n fann s en förs tuga oc h fe m boswds
rurn . Vinde n användes till förvari n g a,· spann
m ål i stora l åra r. Byggn aden kom un der tj u
go år au ,·ara fälte ts egen tliga hurnclbyggn ad
och bostad för fö reståndaren . Den n e d is po
n e ra d e k ö k , skaffe 1i och e tt s tö rre rum på
botte n vån i n ge n och td rum på ö,-c r vånin g
e n . l ÖHi gt u tny ttj a d es h u e t fö r ol i ka sa m 
lin ga r o c h u tgj o rd e före gån ga re ti ll Akade
m i e n s m u s e u m . För d e tta ,·a r d o ck h u s e t
o till räc kligt. Kru kväx ter förva rad e s vi n te rti d
på b o tte n vå n i n gen o c h i e tr ru m h ad e m a n
h ö n s . D ela r av växtsam li n ge 11. s . k . h e rbari e r,
fö rva ra d e s i fö rstu ga n so m le d a\' fu k t. i;
M e ll a n fl ygl arn a byggdes e u. s p a n n m ål s
m a gas i n i o b rä n d l e ra och en lite n bo d. va r 
,·i d e n gå rds p l a n b il d a d e s . I n o rr avs ågs
m a ngärd e n i n ra m as av e n r u n d bygg n a d
m e n d e n blev e n d ast gr u n d l agd .
De t ,·å bo s t ads h use n va r e ge n rl ige n in te
t ill rä c kliga för p e rs o n al e n o c h i nLe h e l l e r
fun k ti o n e l l t i nre dda . D e räc kt e för d e n p e r 
so n a l m an till en bö 1j a n h öll u n d e r so m ma r
t i d m e n in te fö r de n å rsanställ da pe rson al en
under 1 8 2 0- tal e L. Carling klagade i \ 'e rksam
h e ts berä t t e ls e n 1 8 2 8 på arb e ta rn as dål i ga
fö rh åll a n d e n o c h m e n a d e a t t d e t Yar " e n s
p l i k t a r t ti llse att m ä n n iska ej bebor eländiga
s k�-ffe n . u n d e r det a tt m a n u p p fö r salo nge r
åt h äs tar o c h h u n ct a r " . 1 " A r } 8 3 ] kl agade
han å ter över förh å l l an dena och menade att
husen ofta var mer �in ful l packade med a r 
be t fo l k. s å till d e n grad att deras h älsa och
l i,· än.'n t)Tades. T Ös tra flygel n fi ck alla sta t.
drä nga rna packa in sig i tre r um , vi l k as
otrevl ighet h ärrörde av att de am"andcs både
som boningsru m , tvättstuga. kök, sl öj dve rk
s tad . sm edj a och vis t h u s . P ;°1 0Ya 11Yå n i n ge n
h a d e trädgårdsmäsLaren t\'å rum . a,· ,·ilka ett
utgj orde både kök och rnatbod . Bokhål l.i ren
hade , ,i serligen två rum och err ska fferi men
i nget kök, varför han t,·i 11 gades dela sådan t
m e d ··,·ärm l ä n nin ga r, dalkv i n n or. b e t i n gs
a rbe tare o c h s t a tfo l k , m e d h us r r u r och
1
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barn " . '1 Situationen blev lite bättre 1 83 1 då
m an fö rvär vade G rin ds tu gan frän qj u r
gårdsfön-al tn i n gen , varpå kroge n kunde
stän gas och h use t is tälle t tas i anspråk för
a rbeta rbo Lacl . � 0
D e t plan erades även for e tt in re Oygcl par
oc h e n s LOr h uv ud byggn ad . D en ös tra av
de sa f1)'glar avsågs i nr ymma trädgårdsm äs
ta re bosra cl sam L u tr y m m e n för s kogs- och
träd gårdsa\'d el n in ge n . I h use t s kulle fi n n as
e n pedagogisk bo tan isk u tstä lln in g a, · tavlor
m ed bes krivnin g till d e n bo ta n is ka träd ga r
d en sa m t sam lingar av böcker, gra\ Yrcr oc h
h e rbari e r. så a ll ä ve n e n l e km an p å e ge n
ha n d sku lle ku n na i nhäm ta kä n n ed om o m
väx te r nas u tse en d e o c h väx ts än . 2 1 D e n a n
d ra fl yg e ln s k u l l e an vä n das fö r m e k a n i s ka
avd e l n i n ge n s ve rks a m h e t o c h sa n n olik t iu
b ysa e n p e d a go gi s k re d s k a p s- o c h m o d e ll 
sa mli n g . Ingen av byggn ade rn a , h u vu d bygg
n ade n i n begripe n , blev dock m e r än gru nd
l agd a .

Eko n o m ibyggn.a derna

E ko n o m i byggn a de rn a fö r l ades i an slu m i n g
till d e n ga m l a tim m e rlad an , n o rr o m m a n
gå rd e n . La d a n som va r frå n 1 7 7 0- tal e t till
byggd e s ] 8 ] 7 m e d e tt tröshe r k a,· Sam u e l
O we n s ko n s tr u k ti o n m e d va n d r i n g s h u s
sam t l 8 2 3 m e d två h ölado r.22 M i n d re bygg
nade r uppfö rdes i närhe te n fö r s,i n . får o c h
ge t te r, o c h i h agarna till kom små s �j ul fö r
får oc h ge Lte r.�:i
G e n o m fortsatt u p podli ng oc h ökad dj u r
besätt n i ng byggdes e ft e rhand n ya ekonom i 
byggn ader o c h gam l a förän d r ades. C n der
sluter a\' 1 82 0 - talet u ppfördes en 40 m . lång
e konom i l änga i tim m er och rege l ve r k, inne
hållande två redskapss kj u l och \�nd . s tall och
fähns rör tio kor, rå r- och gethus samt fod cr
sku l l e . In ti l l des östr a gavel låg e tt u t bygg t
sliphus. C ndcr byggnaden fanns en i ber get
i n s p rä n grl u rin r eser voar för g ödsel\'atten
som pumpade upp o c h spred, på ä ngsm a r
ken från e n ga mmal por tvinstunna. Byggna
d e n Yar r i tad a\' ar k i te kten F r edr i k Bl o m .� 4
Omkring 1 828 tillkom e tt dr ivh us. �.k, vi ll
kas t, för u t l ä n dska väx te r att \'ä nj a s i g ,·id
klimatet i , efter ritn i n gar av Blom .� ', Borto m

För1ök till rekonstruktion av Edrlcranlz planerade idralanläggning. Fältet genomkorsades i söder r111 Pil triidplanlP
rad Piigfrån RoslagsvägP11 i väster till Skuggan i östn: l'Pf1 mol gården sträckte sig Pli båg/ormar/ al/r. •\langllrrfen
bestod av Pli lwvudbyg(fnad samt jlygelb)·ggnader med bostäder och lokalerförjordbruksavdelningen. skogs- och
trädgardsavliflningen och mekaniska avdelningen. På den södra gård1planen låg en gräsbevuxen rondell och Pil
liten bod. El! stort magasin delade anläggninwn i två delar orh den norra avslutades med en rund byggnad och Pli
damm.
Parkanläggningm nll'cl sina tre trädgårdm; raka träclgrlrdJgångar och länga siktlinjer striirkte sig åt södP1; ös
ter och Piistn: Den östra utfdordn av den botaniska avdelni,1gm. 1 millPn av denna låg en halvrund plan med en
liten bod. !)en västra utgjordes av plantskola II Jörfrukllriid. Siidn- om luwudbyf(.e;anden låg dm tredje trädgarden,
köksträdgården, som lutade brant orh delvis var terrassnad. l'arkanläggn ingen avslutades i norr [W en /äng rak
trädgärdsgång i östvästlig riktning till el/ litet svinhus i väster och till en torkria i östn: Alla desw byggnadrr orh
anläggningar var uppförda eller J1lanerade jörP Erlelrra ntz död 182 I .
Byggnadrr orh a nläggningar ,om tillkom efter Edelcrantz död infogades i den ursprungliga planen. Den s.k.
paviljongnz och en kolu1,m placn-ades sym metriskt vid den bågformiga allh1. Däremot var ekonomibyggnaderna
norr om mangården inte infogar!P i idealplanens mönster utan lokaliserade till den hölada som från bö,jan Janns
på rgendomen. (AkvarPll av Charlotte Rinaldo/

de östra trädgårdskvarteren b�·ggcles 1827
en torkria för säd, vilken 1831 tillb� ggdes
med en tröskloge. Rians ugn ,·ar uppmurad
under golvet, enligt det s.k. finska säuet. \'id
nedfarten mot Grindstugan tillkom ,·id sam
ma tid en kolugn. 2ti

Personal

Arbet.sstrrkan ,·ar under de första åren liten
och det ,·ar egemligen bara föreståndaren
Carling som fanns till hands hela året. Till
sammans med Akadem iens ledning, främst
dess s.k. inspektör, den ovan nämnde Lim-
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nell, hade han att planera för fältets ordnan
de. Hans roll tycks mest ha inneburit daglig
tillsyn och ett ekonomiskt ,·etenskapligt stu
derande a,· uppodlingen, innefattande nog
grant antecknande av kvantitativa fakta avse
ende arealer, tidsåtgång och arbetsstyrkans
storlek. 2; Hans arbete ansträngdes emeller
tid a,· alla hans övriga uppdrag och ganska
snart smd det klan att han inte hann med au
sköta den ekonomiska bokföringen på fäl
tet. Ar 1 8 1 8 rekryterades därför en särskild
säsongsanställd bokhållare. Till den lilla ska
ran av rjänstemän hörde också fr.o.m. 1 827
en trädgårdsmästare. 28
D e praktiska arbetena leddes av en sä
songsanstiilld rättare fram till 1 823 då tjäns
ten indrogs och ansvaret Ö\'ertogs a\' bokhål
laren som därmed fick helårsanställning. Ar
betarna utgjordes länge a\' säsongsanställda
daglönare. Antalet var under de första åren
omkring fem- sex, h uvudsakligen \'ärmlän
n ingar, dalkarlar och \'ästgötar. samt någon
kulla. Arbetskraften kom dock med tiden att
öka högst väsentligt, både i avseende till
antal och i arbetstid. Därutö,·er hade man
rätt till bärgningshjälp \'id slåttern. Denna
umytrjades ofta och utfördes av kommende
rade soldater från S\'ea livgarde. 29 Dags
,·erkslistorna visar au det a,· allt au döma
inte förekom något arbete under de första
årens ,intcrrnånader. År 1 8 1 7 anlände värm
länningarna i början av maj och a\Teste i slu
tet av oktober, men arbetet förlängdes år
från år, och redan 1 8 1 8 stannade en värm
länning kvar ända till jul, sysselsau med au
sköra s,inen och fåren, hämta foder i staden
och skotta snö.'° I övrigt ,-crkar man ha lejt
bort dj uren vintertid.
:\'är Experimentalfältet i m itten av 1 8 20talet så smått började fungera som en någo1�
lunda ,·aulig egendom årsanställdes td stat
drängar. även om det mesta av arbetet även
i fortsättningen kom au utföras a,· dagsverka
re. '11 \'ärmländska arbetsledare återkom var
.
je år med en handfull "kamrater . . Detsamma
gäller de kullor som mest arbetade med plan
teringar och andra trädgårdsgöromål.
Deu förste bokhållaren var konduktören
och läraren vid mekaniska skolan, Gerhard
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Meyer. Han hade svårt att förstå den nya
bokföring som Carling infört och lyckades
inte bringa ordniug i de alltmer eftersläpan
de räkenskaperna. In te ett enda bokslut
fanns färdigt när han efter tre år sade upp
sig och återgick till mekaniska skolan. Till
efterträdare utsågs kronobefallningsman
nen, magister CustafOdelberg. som förstod
bokföringens p1·inciper. Oclelberg kom dess
utom att biträda Carling i arbetsledande
roller och från 1 823 fungera som rättare.
Han kom att stanna ända till sin pensione
ring på 1840-talet.32
Den förste trädgårdsmästaren. Jonas
Lindström, anställdes 1 827. När han aded
1 83 1 utannonserades tjänsten mot anbud.
Det lägsta lämnades av Lars Hultin. Carling
ställde sig tvivlande till dennes plan för sköt
seln men Akademien var desto mer positiv
och uppdrog till Carling au göra en l ikadan
för jordbruket. Resultatet ble,· att det skar
sig mellan professorn och trädgårdsmästa
ren. Efter flera kontro\'erser sade I Jultin
upp sig, men övertalades av Akademidirek
tören att stanna kvar. Förhållandet förbättra
des dock inte och Hult.in slutade på hösten
1 832. Han efterträddes aY ekonomidirektör
Carl Sten berg.33
Den i förra kapirler omtalade Jonas Grå
berg fungerade som rättare mellan 1 8 1 6 och
1 8 1 9 . Gråberg förekommer första gången i
en skri,·else från 1 8 1 5 , där hushallningssäll
skapet i \'ännland uppmärksammar 1\kade
mien på tYå m· sällskapets ledamöter. Skri,·el
sen hör samman med valet av rättare och
förmom honom nämns rnjölnaren och bon
den Olof Persson. Båda ansågs som fram
gångsrika i nnovatörer och ä,·en Persson
kom att knytas till fältet, och under flera år
ingå i det ,·ärmländska arbetslaget som kom
han att stå för det mesta a\' både uppodling
och jordbruk. Att välja Grå berg till rättare
var nog sjäh·klan rär Akademien. Gråberg
,·ar välkänd i reformlantbrukarnas krets.
\'ille man införa de moderna brittiska jord
bruksmetoderna fanns knappast någon
lämpligare kandidat.:14
.Jonas Gråberg korn att bli en omtYckt ar
betsledare med stor ansvarskänsla. Han var

bildad, talade och läste sannolikt engelska
och med den klassiskt bildade Carling hade
han ett gott samarbete. För sina förtjänster
invaldes han 1 8 1 8 som korresponderande
ledamot i Akademiens lantbruksavdelning. 3"
Till ny rättare utsågs 1 820 Anders Ring
qvist och 1 8 2 1 Erik Lundgren. Den senare
visade sig emellertid olämplig. Han ansågs
"tjuvaktig" och sades snart upp. 31; Till efter
trädare 1 822 utsågs Lars Ekholm men efter
dennes död följande år drogs �jänste11, som
nämnts, in till förmån för bokhållaren Odel
berg. En av värmlänningarna, bonden Lars
Olsson, fungerade dessutom som ett slags ar
betsledare fram till 1 833.
De första årsanställda statdrängarna var
Johan Wennberg 1 826 och Lars Havelin
1827. Även dessförinnan hade det dock fun
nits Oera dagkarlar som arbetat mer eller
mindre kontin uerligt under flera års tid_:n
Av alla de statdrängar som kom att arbeta på
Experimen talfältet under årens lopp blev
flera fal tet trogna. Lars Have l i n var en av
dessa, som med sin famiij skulle komma att
delta i alla tänkbara sysslor under flera de
cennier. Själv tjänade han som statdräng i 1 9
år innan han till följd av försvagad hälsa slu
tade 1 845. Akademien gav honom årligt
understöd men han drog sig inte tillbaka för
den skull. Periodvis ajuk fortsaue han istället
som dagsverkare för att slutligen 1850 i ntas
på fattighus. 38 Hustrun arbetade varje år
som dagsverkare liksom någon gång, hans
moder, "gumman Havelin". Barnen, dottern
Brita och sonen Wiktor, bö1jade i jordbruket
så fort de blev så stora au de kunde användas
i arbetet. Wiktor kom senare att föija i fa
derns fotspår och bli ordinarie statdräng
1 857?' Den ordinarie arbetsstyrkan framgår
i bilaga 1 : 1 .

ren i lantbruksvetenskap. Sammanlagt tjäna
de han således 1 500 r·dr vilket var lika myck
e t som hela "anslaget" till Experimentalfäl
tet.
Övriga anställda hade betydligt lägre lö
ner och klagomål förekom då och då. Rät
tarens lön var 200 rdr. Bokhållarens lön var
från början 200 rdr men höjdes till 300 se
dan han övertagit rättarens göromål 1 823
och två år senare till 3 1 2 rdr, sedan han ho
tat med au sluta. Trädgårdsmästaren tjänade
från början 200 rdr men summan ökades
snart till 250 och från 1 83 1 till 336 rdr, inklu
derande de av honom anställda trädgårds
kullorna. Alla tjänstemän erhöll dessutom
fri bostad och vinterfoder för egna kreatur,
Lex. foder för en ko. Trädgårdsmästaren
erhöll därutöver rotfr ukter och kryddgårds
växter.
De årsanställda statdrängarnas kon tan l
ersättning varierade mellan 150 och 1 70 rdr.
Deras löner var förbundna med stat, d.v.s.
naturaersäuningar som bestod av mj ölk,
spannmål, rotfrukte1- och grönsaker samt fri
bostad. Systemet var därmed detsamma som
på större gårdar, och även gratial ingick,
d.v.s. understöd till personalen efter pensio
neringen.
Daglönarna betalades veckovis kontant
för sina utförda dagsverken. Ersättningen
skiftade rejält mellan mer och mindre kvali
ficerade arbetsuppgifter och mellan män
och kvinnor. Den högsta ersättningen låg
mot slutet av perioden på 34 skilling per dag
och den lägsta på 16 sk. Män tjänade sällan
mindre än 30 sk och kvinnorna sällan mer
än 16 sk. 40

Löner

Det viktigaste tör mönstcrgårdens drift an
sågs vara växelbrukets införande och där
med minskad användning av träda, samt
uppodling av ängsmarkerna och använd
ning av moderna redskap. Uppodlingen
fortsatte flera år och snart hade man närma
re 25 ha öppen och igenlagd åker, men nå
got v�ixclbruk blev ändå imc infört.

Professor Carling avlönades inte som före
ståndare utan erhöll istället 300 rdr per år
som förvaltare i respektive akademiavdel
ningar. Eftersom han var förvaltare i tre,
uppgick hans lön till sammanlagt 900 rdr.
Till summan kan läggas det arvode på 600
rdr som han fr.o.m. 1 826 åtrtjöt för professu-
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J ordbruk

I d e t fö�j a n d e kom m e r det att framgå h ur
l i te av växt. odl i n ge n som ege n Ll igen k u n de
be traktas som n,önste rj ord b ru k. Den kom
m e r siella odlingen tr ängdes all t som o ftast
ti l l b a ka av exper imen te l l försö ksod l i n g .

Dragar e och r edskap

D r agar n a bestod av h ästar o c h o x a r. Fö r
åren 1 8 1 7- 1 8 1 8 n ämns tre goda men små
väx ta hästar sam t ett par lej da oxa r. Hästa r 
na köp tes in om vå ren och sål des om hös ten .
Så länge man saknad e ord e n tliga s ta l l kun
de man i n te b e h ål l a dem år e t r u n l. Ä n d å
måste frågan ha lösts ty från l 82 1 fi n n s u p p
gifte r om att åtm i n s tone två hästar be h ölls
även under vi n te r n . 4 1
Redskapen var i all m ä n h e t n y a o c h a v
j ärn . Gr åbe rgs a r be tslag a n vä n de egn a s.k.
vär mlandsploga r, vilka var tr aditio n e lla järn
plogar so m G rå b e r g m od e r n i s er a t. E d e l 
c ran tz h ade 1 8 1 7 o c kså b e s ] u tat in köpa p l o 
ga r frå n olika l ä n d e r o c h u r h a n s p rivata
s am l i n g av fra m fö r al l t e n ge lska r e d s kap
häm ta d es exe m pl a r fö r kopie ring och p ro v
n i n g på Ex pe r ime n talfäl te l. D essa ko m dock
ald r i g ti l l p ra k ti sk a n vä n d n i n g d å d e bara
fanns i e tt exemplar so m sku lle skonas frå n
sl i tage . '2
l ge n eral i n ven ta1iet 1 8 1 9 fi n n s re d skap e n
upp ta g n a . P å h ä s ta rs ko n to n ä m n s bl. a . n i o
p l o g a r, två ,·ä l ta r, e n ex ti r pato r, d . v. s . e n
for m av tyn gre h ar v, o c h tre vanliga h a r va r.
På h öod li n ga rs ko nto no 1.e rade s·2 4 lia r, n i o
da l l ia r o c h 1. 8 räfso r. T e n i n ve n Lari efö rt eck
ning från 1 8 2 9 n äm n s fem värmlan d s p l o gar
oc h fe m h ar va r. Vär m l a n cts p l o ga rn a oc h
ex tir pa to rn var m o d ern a re d ska p , o c h a tt
be trak ta som reform reds ka p , e n ligt e n te rm
so m l an se ra ts av A n u- M a i Köl I. An d ra re d
ska p som a nvän des var dalplogar elle r svart
n äs pl oga r, va n liga årder, fi n n årder oc h ti n n
h a r va r. 4� In ga av dessa k a n karak täri seras
som reformredska p. De t som an v�i n des var
så l ed es e n ko m bi n ati o n av reform- och tra
cliti on sredskap , sannol ikt i kompa rativt syfte .
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Växtodling

I n fö r 1 8 1 7 besåddes tio ha åker med gräs ,
vi cker och spannmål. Skö rd e n blev god och
gav drygt 25 parm ar hö, vil k e t gott och väl
räc k te till arrendet om tol\' pa rmar. D e n
övriga skö rden a v v i c k e r, h avre , korn o c h
vårve Le var god . U n d e r h östen såddes h öst
säd på nybrnLna åkra r. Den fö rsta årsredogö
relsen i m pon e ra de . Marke n h a d e givi t e n
särd eles ym nig avkastn ing a v både h ö o c h
andra foderväxte r u tan att ha behiivr göds
las. nder 1 818 förs äm rades dock resul tatet.
Väderleken var dål ig, höstsådden m isslycka
des o c h e n d ast h avren ku nde bä rgas . T Tö
skörden mot.svarade näu och j ä m t a r re n det.
Det dål iga res u l tatet u p p re p ades u n d e r d e t
följ ande året.' 14 Med nya torrläggni n gar och
uppodl i n gar van ns s törre a real åker och sak
ta m e n säkert ökade skördarn a, i n te m i n s t
ge nom infö ra nde av po tatis , m e n m ö n s te r
gården fun gerade långt ifrån på d e t sä tt d e l
var tän kt.
Ti l l fö rsvar fö r m ö n s te 1j ordbru ke ts svaga
s Lä l ln i n g kan h �ivdas a t t d e t l e d av att i n te
k u n n a b e d rivas på etL ra tion ell t sätt. Efle r
s om m yc ke t försö ksodlad es ganska slu m pa r
ta t, ofta be ro e n d e p å p l ö tsli ga gåvo r, ku n d e
Carl i n g a l d rig gö ra n å gra o rd e ntl i ga o d
li n gs p l an e r. D ärem ot d o ku m e n te ra des o d
lingarn a o rd e n tligt. Åkra rn a besåd d e s i be
g ränsad o m fa t Ln i n g , o fta i ru tor m e d s m å
kva n ti te te r ut5äd e av olika slag oc h sj älvk l a n
ku nd e e n såd an odli n g i n te bära fra m n åg ra
s to ra s k ö rdar fö r a vs a lu . D e t fin ns d ä rfö r
an le d ni n g att i frågasä tta o m j ordb r u ke t över
huvndLage t var au be trak ta so m ett m ö n s ter
gå rdsbr u k då a ll t ti l l så s tor d el bed revs so m
fö rs ök . M es t an m ä rk n ingsvä rt va r d o c k a tt
m a n in te be d rev vä xelbru k , fö r vi l k e t l a n t
bru k su pplysninge n p ro p age ra t i dec e n n i er
och va rs infö ra nde Akademi en aj älv hävdade
va r j ord br u k e ts stö rs ta u p pgift vid sid a n av
u ppodlin geu . · 1·,
Dessa svåri gh e ter fa n ns också i d et sve ns
ka j ord bruket i stort. Visserlige n va r växe l
bru ke t känt blan d all m ogen och på m ån ga
enskilda nyodlingar bedrevs de t med gou re
s u l ta t men d et blev in t e al l en arå dan de för
rän lån g t senare un der 1 800-talet. Än 1 11 1
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"Festuca gigantea ", jätlegröe, "Molina maxima", hundäxing, "Dacylis [;lomeral a " och slwgsklövn; "Trifoliwn me
diwn ". (Wahlbrrp; 1834-18]5)
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under 1 820-talct var meningarna delade orn
dess fört rärllighet, både bland reformjord
brukare och bönder. Carlings åsikt var all
v�ixclbruket i många avseenden rnr att före
dra och au det var e n sanning man in1e be
hövde ifrågasätta. Därför var det ingen upp
gift för ett experimentalfait att påvisa_ H; Istäl
let tillämpades ett slags traditionellt lind
bruk där ängarna plöjdes upp och till stor
del igen lades till mer eller mindre perma
nenta vallar med gräs och baijväxter. Vallar
na kunde därefter ligga obrutna i uppemot
tio år.·17 Anledningen var sannolikt gödsel
brist. Genom all Akademien inte ansäg sig
ha råd att bygga ladugård och hålla kreatur
fick man istället köpa dynga från Stockholm,
ofta till hög kostnad. Denna bedömdes ändå
som m i ndre än vad en investering i en egen
besättn ing skulle göra. Frfo bl.a. 1822 finns
uppgifter om att man led stor brist på göd
se I. tH
Trots alla bekymmer och begränsningar
genomgick mönstergården under 1 820-ta
lel en posi1iv ULveckling. Produktionen öka
de och kostnaderna kunde hållas på lägre
nivå än vad Djurgårdsförvaltningen kunde.
I medeltal hade höavkastningen under åren
1 822- 1 831 uppgått till drygt 54 ton, med
dubbelt så stora skördar under slutet som
under bö,jan av perioden och till 14 procent
lägre bärgningskostnad än vad Dj urgårdsför
valtningen hacle. 49
Odlingarna av gräsfrö gav också rik av
kastning, ibland med korn talet 27, och pota
tisodlingen gav vanligtvis fem tiU nio gånger
uts�idet beroende på_jordmånen. Korn gav
minst tio på kornet och havren änuu mer.
När havre odlades efter potatis uppgick skör
den ibland till 1 8 på kornet. 30 På nyupptag
na mossmarker låg 1 824 korntalet för havre
p�1 tio och på elen äldre åkermarken gav
höstsäden 29-33 gånger utsädet. '•'
Omfattn ingen på odlade sorter var stor. I
kassaboke11 for 1 8 1 9 omnämns spannmåls
förråd av vån·ete, höstvete, speltvete, råg,
korn, svarthavre, vithavre, vicker och vicker
havre, fodcrförråd av hö, bönor, lusern, klö
ver, timotej, knylhavre och S:t Foin. Dessut
om fanns förråd av l i n . Senare noterades
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också förråd av ärt.er, bovete, potatis, moröt
ter, kålrötter, rovor och hästbönor:'� Omfatt
ningen var dock skiftande. Under 1825 ut
gjordes huvuddelen av höstgrödorna råg
och en mindre del vete, vårsäden av två sor
ters vete, lvå sorters korn samt en son av
vardera råg och havre. Två år senare odlades
en sorts hös tråg, 18 sorters höstvcte och tre
sorters korn. Vårsäden utgjordes av en sons
havre, en sorts korn och två sorter vete. Be
skrivningarna av odlingarna behandlar skör
deutfall och brukningssätt, utsädets kvauti
tet som ibland kunde bestå av bara några
korn, hur man sått, hur man gödslat etc.:,:1
De ger inget in tryck av kommersiclltj ord
bruk, snarare av en kvalificerad försöksverk
samhet.

Boskapsskötsel

Någon boskapsskötsel kan knappast sägas ha
bedrivits under den na period. Visserligen
höll personalen redan från bö1jan några
enstaka mjölkkor men ännu 1 83 1 var de inte
fler än fyra och 1 834 blott tre. Dessutom
fanns en mindre fårstam, mest för kunna ta
till vara be1esmarkernas gräs. Fårhjorden
utgjordes av 13 dj ur 1 834. Slutligen fanns
också en !�jord kash mirgetter och några ki11esiska svi n , vilka bör anses som försöks
cljur:"
Verksamhetsplanen stadgade emellertid
att en fungerande kreatursdrift skulle bedri
vas, vilket föranledde en långdragen tvist
mellan dess förespråkare och mot.stånctare.
Det fähus man uppfört var dessutom bara
ett provisorium. Diskussionerna om au byg
ga ett ordentligt sådant gick trögt. År 1 82 1
fick Gerss i uppdrag att göra en ritning men
f rågan bordlades och inte förrän 1 82 7 kun
de cten nya ladugården med tio båsplatser
tas i anspråk. N�tgon kreatursbesättning köp
tes ändå inte in.55

Trädgårdsskötsel

Edelcrantz hade betonat att tr�id och frön
skulle odlas för utdelning till hushållnings
sällskapen.5'; Del kan tolkas som en uppma-

ning au i stor skala anliigga plantskolor och
trädgårdsland men verksamheten fick ändå
anstä nagra år och inte förrän 1 820 kunde
den komma igång sedan Edelcranu skänkt
eu amal träd och buskar. Trädgarden ut\·id
gades ,·id flera tillfällen och ,·erksamheten
ga,· uppho\' till konlakler med andra träd
gårdsimressenter i både S\'erige och urlan
det.
Utifran bokföringen kan man se plante
ringarnas omfattning, \'ilka a,· kostnads
posterna att döma sköt fan 1 822. L'nder de
första åren uppgick kostnaden för trädplan
tering till 5-40 rdr per år medan de under
åren 1 822-1824 uppgick till I 00-300 rdr per
år." I ,-crksamhetsberättelsen 1 824 anges att
670 plantor a,· olika trädslag bli,·it utflyttade
från frösängarna. De sorter som förekom ,·ar
alm, ask. lärk och lönn samt barrträd.:"
A,· de tre trädgårdarna runt mangården
am·ändes en till frnktträdgård, en till köks
.
trädgård och en till en pedagogisk . ekono
misk botanisk trädgård". 59 Den sista skulle
\'ara delad i åtta kvarter för olika slags nytto
,·äxter och skötas av eu särskild uppsynings
man och bestå av sängar med både annuel
la och perenna ,·äxter, sädesarter a,· alla slag,
foden·äxter och gräs, rotväxter a,· flera slag,
skidYäxter. oijeväxter, fargväxter. fabri ksväx
ter samt mcdicinah·äxter. Ett slags proYkana
över nytto,·äxter således. Trädgårdarna fär
digställdes under 1 820-talets bö1jan, men
indelningen ble,· en annan än ,·ad Edel
crantz tänkt. med rrnktträd, köks,·äxter och
medicinah'äxter. Den ekonomiska botaniska
trädgården kom aldrig till stånd."''
När n�·a ,·äxter skulle odlas under längre
tid skapades dessutom andra permanenta
\'äxtplatser. såsom med en luzernodling
1 826 ,·id dammen. 61 En mindre plantskola
för parkträd anlades 1 824 innehållande sa
väl ,·ilda träd, frukttriid som buskar. Till
skydd mot nordanvinden planterades en
nära tre meter hög häck av olika lönräd, ,·il
ken med tiden kom att skänka ett uppmärk
sammat gott klimat för odlingarna. �är ut
ländska träd skulle planteras ble,· denna
vindsk)·clclaclc plats elen bästa tänkbara.
Yid mitten av 1 82 0 -talet framstod syste-

Pastoral bild av ··1ibetrwslw " gr'lln; rlll"r ka.1h111irgel·
/e,; med sin Fal/h und. (d,, Morlnnarl 1 823)

met med blandade trädslag som opraktiskt
och en bättre s�·stcmatik tillkom. En särskild
fr uktträdgård anlades 1 824 i kvarteret söder
om mangården . År 1 827 awecklacles hela
den gamla trädgården till förmån för en ny
som kom att få en helt annan form i enlig
het med ett nytt system. De gamla trädgårds
kvarteren ö,·erga,·s och e n plantskola för
parkträd anlades på markerna i nord\'äst. En
ny fruktträdgärd plalllerades 1 830 mellan
man gården och ladugården. 1 824 ars frukt
trädgård ble\' nu en bart en plan tskola för
fruktträd. Alla träd kom hädandter att mun
reras och planteras i rader. Marken mellan
träden utn�·ttjades för odling av andra Yäx
ter.
Trädrader och alleer planterades utmed
vägarna. :\Iaterialet var i allmänhet a,· ut
ländsk härstamning. Många var skänkta a,·
Edelcramz och uppdragna på Skuggan. Den
bågformiga uppfartsvägen, som sedan 1 8 1 8
varit kantad av häckar med fläder och häck
spirea, planterades 1 830 med en alle bestå
ende av olika sorters lövträd.';�
Ett återkommande problem ,·ar Djurgar
dens hjortar. Akademien klagade utan resul
tat vid flera tillfällen hos ho,:jägare n . \ 'id
jultiden 1 823 hade fyra hjortar bitit a\' 276
unga frukt räd . .\lan anhöll om att få s�juta
cij uren men nekades. 63 Exemplet ,·isar de
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svårigheter som man hade genom belägen
heten på Djurgården med dess speciella för-
utsättningar och regler.
Viss försäij ning av träd och trädgårdspro-
dukter förekom redan från bö1jan. Dessa
såldes bl.a. vid de årliga auktionerna m e n
ibland också på grönsaksmarknaden på
"Bondtorget" i Gamla stan. 6·1 Vanligare var
dock byten med andra trädgårdar. Ståthålla
ren vid Stockholms slott rekvirerade t.ex. 50
almbuskar för plantering på Logården 1827,
varifrån Experimentalfältet istället erhöll
rotskott av olika perenna växter. 30 almar
överflyttades också 1 8 3 1 till gården vid Aka
demiens hus i staden. När trädgården om-
organiserades under 1820--talet flyttades
många träd och buskar till Rosendals slott
där de kom att bilda kärnan i elen nya slotts-
träclgården.6j Frön delades dessutom ut till
hushållningssällskapen.
För trädgårdens skötsel kunde Carling
förlita sig på akademiledamoten, Olof Bro-
gren, 1 765- 1 84 1 , som till yrket var kamrer
och hamninspektör men också en stor träd-
gårdsen tusiast med in tresse för bl.a. silkes-
odling. Han hade alltsedan tillkomsten av
trädgården intresserat sig för verksamheten
och varit den som mottagit de första växter
na av Edelcrantz. �jälv skänkte han ofta egna
frön och plantor som han drivit upp på Bel-
levue vid Roslagstull, där han bodde. Han
deltog dessutom med ympning och okule-.
·
·
nng, utan egen vmrnng.66
Som tecken på verksamhetens betydelse
kan man se anställningen av en.särskild träd
gårdsmästare 1 827. Fr.o.m. nu fick trädgår
den karaktär av egen avdelning. Carlings
roll tonades emellertid inte ner och han
behöll det övergripande ansvaret, något som
han aldrig var beredd att släppa. När t.ex.
trädgårdsmästaren i början av 1 830--talet vil
le i nföra nya metoder uppstod istället den
djupa konflikt som ovan nämnts. 6; Träd-
gårdsskötseln ter sig, med det starka i ntres
set för nya och näst intill okända sort.er, när
mast som en försöksverksamhet och redo
visas därför i det kommande avsnittet o m
försöksgården.
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Skogsskötsel

Edelcrantz verksamhetsplan innehöll inget
om skogsskötsel och nämner blott skogen i
en bisats angående den svenska bristen på
sådan. Detta är av intresse u r ncra aspekter.
Det visar att vcrksamhetsplanen var mer
tänkt för Drottningholm där någon skog
aldrig var aktuell för Akademiens räkning,
och att han hade en modern tysk syn på sko
gen, d.v.s. att skogsskötscl i n te hörde till
jordbruket, utan skulle uppfauas som en
egen näring. Edelcrantz var inte ointresse-
rad av skogsfrågor. Tvärtom. Han hade stu
derat tysk skogsskötsel och i sin reserapport
1 804 föreslagit att det i Sverige borde inrät
tas ett särskilt skogsinstitnt eller åtminstone
professurer i skogsvetenskap, vid universite
ten i Uppsala och Abo. 68
I sina tankar om Akademiens framtid
1 82 1 knöt han också an till skogen i en pas
sus som kanske förklarar varför han tidigare
ej behandlat skog som lantbruk. Han mena
de här att förädlade produkter från skogen
kunde öka självhushållningen och ge bonden
nyttig sysselsättning under vinterhalvåret. "''
"Man skulle vid forsla påseendet tycka, att.jord-
vtans odlandc icke hade mycket gemensamt
;ned förädlingen av de råämnen, som ur hen
ne framkallas. Men ehuru bägge vinnas med
biträde av siirskilcla natu rkraft.er och olika
medel, äga de likväl i många fall e n naturlig
föreningspunkt i lantmannens hand. - Dit. hör
skogens begagnande till 13räcler, hugget virke,
Träkärl, Pouaska, Kol, Tjära, Beck, Träclsyra,
Ättika, Kimrök m.m., Barkens förädling till
Bark-extrakt. eller garvningsämne i koncentre
rad form; användningen av Kåda till I lans och
terpentinolja."

Per Eliasson har visat att Akademien hade
en allmänt agrar syn på skogsfrågorna vilket
stod i strid med tidens tendens till en pro
duktiv skogshushållning. Detta framkom
mer i n te minst i det remissvar 1 8 1 9 som
Carling författade angående en hushåll-
ningsplan för Kristianstads län som lands-
hövdingen där arbetade med. Carling mena
de att en l i ten skog borde höra till varje
hemman för �jälvhushållning av klenvirke

och timmer. Ett par år senare utarbetade
hmjägmästare Israel Ström en nationell
skogshushållningsplan för kronoskogarna,
enligt den tyska synen, som helt vände sig
mot Akademiens uppfattning, varvid ett
häftigt meningsutbyte utbröt mellan Car
ling och Ström. ;o
Experimentalfältet skulle fungera till
jordbrukets fromma men att skogen spela
de en avgörande roll för det stora flertalet
av landets bönder ingick förmodligen inte i
Akademiens syn på det egna mönsterjord
bruket. Lika fullt utnyttjade den sin skog på
samma sätt som bönderna gjorde, d.v.s. till
bete och virkesfångst, och man var lika bero
ende av den som alla andra. l lärav kan man
också förstå varför skogen inte var i bättre
skick än vad den var annorstädes. Sitt bero
ende av skogen ville Akademien ej erkänna
och ännu 1 840 menade den att skogen �j
behövdes för jordbrukets vidkommande.
Den var, som redan nämnts, i dåligt skick
med många vindfällen, och hade sedan
länge varit utsatt för ett starkt betestryck.
Även om den hade tagiL5 om hand och för
bätu·ats med hägnader och genom röj nings
arbeten, varvid stormfällt timmer använts
som byggnadsmaterial och ved huggits för
egen användning och för avsalu, saknades
en plan för skogsskötscln och fortfarande
1 8 3 1 ansågs skogen vara i samma skick som
ticligare. 7 1
Det förekom vid flera tillfällen stöld av
virke. Fauigdomen i Stockholm var stor, lik
.som behovet av ved till matlagning och upp
värmning, och Djurgården var periodvis
hårt utsatt. På vårvintern I 820 var drängen
sj uk och kunde inte övervaka skogen. Träd
höggs ner, kapades och fördes bort. Akade
mien anhöll hos Dj urgårdsförvaltningen att
dess jaktbetjäning i likhet med förr skulle
övervaka området, men det stod nu till Aka
demiens disposition och hovjägaren tycks
inte ha tagit någon notis om problemet.
Mot slutet av året skedde nya stölder. Dräng
en överrumplade t.o.m. tjuvarna m e n då
dessa var många och dessutom "enkla vålds
verkare" tog han till flykten. Detsamma gjor
de ljuvarna och drängen kunde efteråt sam-

la ihop flera yxor som bevis. Carling begär
de att få en karl til I biträde för skogen m e n
Akademien ansåg att m a n inte kunde avlöna
en sådan. Istället anhölls återigen om hjälp
från elen kungligajägeristaten. 72

FÖRSÖKSGÅRDEN

Med tanke på att man från början tvingats
koncentrera all verksamhet på nyodling och
uppbyggnaclsarbete var naturligtvis förut
sättningarna för experiment och prov be
gränsade. Emellertid satte man igång redan
1 8 1 6 med uppodling på olika sätt och med
olika metoder, vilka betraktades som kompa
rativa experiment.
De u tförda experimenten kan alla härle
das ur Eclelcrantz verksamhetsplan som gav
ganska detaljerade anvisningar. Någon ytter
ligare, eller en till elen verkliga händelseut
vecklingen inom jordbruksområdet anpas
sad, plan för försöksverksamheten ansåg sig
Carling inte behöva, trots att försöken i ett
längre perspektiv alltmer kom att kritiseras
och uppfattas som slumpartade. Det var
Edelcrantz verksarnhetsplan som gällde och
den följdes till punkt och pricka. Gång efter
annan påtalades att allt ovi llkorligen måste
göras i enlighet med denna. Det var därmed
i praktiken omöjligt att bedriva någon annan
forsöksverksamhet än vad som där angavs.
Mot slutet av 1820-t.alet växte ett allt star
kare missnqje fram med förhållandena. År
1 830 anförde en utredning att försöken säl
lan kommit till allmänhetens kännedom
och att det inte framgick huruvida försöken
varit lyckade eller om de över huvud taget
varit "vetenskapligt bevisade". Ett annat och
med verksamheten sammanhängande p ro
blem var att redogörelserna och årsberättel
serna inte heller rönte någon större publici
tet. 73 Carling ansågs vara omständlig och
kunde också vara mycket försiktig i sina utta
landen, något som kanske inte bidrog till
slagkraftiga framställningar. Beträffa nde för
söken 1825 skrev han t.ex. i sin redogörelse: 71
"Med denna översikt, enligt vilken det skulle
tyckas såsom man trädde målet för flera under85

sökningar allt närmare, bör dock icke döljas,
att framstegen är långsammare, och att den
förhoppning de giva, kan försvinna hastigare
än den uppkommit. Det är genom tid och le
dighet för observationerna, genom i härdig-het
med försöken, men framför allt genom ärlig
heten av deras framställning, som man kan
hoppas, au. Experimentalfältet någon gång
skall bära frukt, och Sverige ha denna inrätt
ning au tacka för något nyuigt alster, någon
fönnodad odlingsmetod, något brukbart red
skap, eller några sanningar, som kunna gagna
den första av alla konster."

*
De vetenskapliga försöken under tiden 1 8 1 61834 har studerats utifrån i huvudsak tre käl
lor, avdelningarnas protokoll, Akademiens
tryckta Annaler och Handlingar samt de
tryckta försöksredogörelserna av Carling.
U tifrån bokföringen kan inte experimenten
rekonstrueras. Visserligen fanns egna kon
ton för experiment men dessa berättar bara
om kostnader för körslor, legodagsverken,
dragare etc.
Försöksverksamheten kan i huvudsak de
las in i sex grupper med avseende påjord
bearbetning, försöksodling, husqjursförsök,
trädgårdsförsök, experimen tbyggnader och
skogstörsök, och de presenteras i det föijan
de på detta sätt. En kronologisk förteckning
över försöken finns i bilaga 4 . 1 .

Jordbearbetning

Till jordbearbetningsförsöken hör torrlägg
ning, uppodling och markförbättrande åt
gärder, bl.a. gödsling, prov med olika plogar,
s.k. odlingsmaskiner, och andra redskap.
Verksamhetsplanen angav betydelsen av att
förvandla naturlig äng till åker och, i den
mån naturförutsättningarna medgav - vilket
de inte alls g-jorde - au prova utländska
metoder för ängsvattning.

Torrläggning i enlighet med Elkingtons
metod

Torrläggning av sidvallsängar gjordes enligt
en ny meLOd. Fältets ursprungliga dräne-
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ringsplan finns inte bevarad men resultatet
framgår av en karta från 1833. Den använda
metoden var införd till Sverige från Storbri
tannien av George Stephens och utgick från
den s.k. Elkingtons metod, där man, vid si
dan om allmän dikesgrävning, använde jord
borrar för att skära av källådror. Metoden
förespråkade stora stamdiken, eller kanale1�
och mycket tätt liggande dräneringsdiken,
enligt en ordentlig avvägningsmetod. Resul
tatet blev ett tätt rutnät med långsmala tegar
omgivna på alla sidor av grunda diken, vilka
i sin tur mynnade ut i större diken, eller
kanaler. 75 Som tidigare påpekats liknar fäl
tets dräneringsplan bl.a. den som Stephens
gjorde på Untra i Uppland och i Garphyttan
i Västmanland.

Brännodling i enlighet med humusteorin

I alla tider hade bränning varit jordbruka
rens främsta uppodlingsmetod. Det väldiga
i ntresset för detta, mitt. i den tid när ett mer
moderntjordbruk bö1jade slå igenom, kan
därför måhända verka förvånande men sva
ret ligger i det brittiska jordbrukets fram
gångar. Omformn i n gen av det brittiska
landskapet under en tid av otaliga "enclosu
res" krävde uppodling och förändrad mark
användning. Här hade bränningen spelat
stor roll och nya metoder och redskap hade
utvecklades. Tekniken spreds i lantbruks
vetenskaplig li tteratur och förmedlades till
oss av bl.a. Arthur Young, som en i det när
maste egen vetenskap, eller åtminstone som
en hörnpelare i humusteorin. Som de främ
sta introduktörerna i Sverige, vid sidan om
Stephens framstår Stiernswärd på Engel tof
ta och Per AdolfTamm på Österby i Upp
land, vilka båda författade handledningar i
ämnet. 76 Att de omedelbara framgångarna
som uppodlingen i nnebar kunde tas som
bevis för elen s.k. humusteorins riktighet u t 
rycktes av Edelcrantz 1 8 2 1 . 77
"Åt \'a1je svensk man med frisk arbet�kraft, som
besitter en torva jord och förlag till en draga
re, en spade, en yxa och några elddon, erbju
der naturen - två stora biträden till ,·inning av
odling och produktion; det ena, ,·attnets till
och avledning; det andra, ett klokt an vändan-
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Torrläggningen av Hxperimmtalfältets sidvallsänganw gjordes enligt Elkingtons dräneringsinetod med djupa stam
dilwt och gr unda tegdikrn. Systemet.framgår tydligt fHt l .Px. Västra kärret, i kartans överdel, och på Södra kiirret i
kartnns nedre del. Tegarnas bredd var lmajJ/it tio mPter. Kartan tillkom 1 833, mångfaldigrulPs och anviindes som
jiiltkarta för antPrkningar om utsäde etc. (KSLA)
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de ay elden. Genom denna naturkraft ocb
utan all så kallad gödsling kunna manga stör
re och mindre jordsträckor sättas i tillstånd, an
underhålla människor och Kreawr.·•
Etnologen Nils Arvid Bringeus har menaL
att brännodlingen var en del i införandet m·
Yäxelbruk. TradiLionellt svedjebruk hade,
åtminstone i mellersta och norra Sn:rige,
avsett att skapa marker för spannmålsodling
bara under en kon tid av hög röjgödslings
effekt. Därefter lät man svedjorna växa igen
med gräs och använde dem Lill slåuer och
bete. Den nya brännodlingen syftade tvärt
emot till permanenta åkermarker. Gödsel
bristen kompenserades ibland med nya av
bränningar men i snabb rakt visade sig mar
kerna på många platser bli utarmade. Med
dr tids kännedom om röjgödslingens effek
Li,iLet Yet vi au nästan all uppodling skänker
stora skördeökningar på kon sikt, genom
frigörelse a,· kväve från det organiska inne
hållet i gräsmarkerna. Om ingen ytterligare
gödsel tillförs sker därefter en snabb utsug
ning. Deua ,·ar ell av h uvudproblemen med
den nya brännodlingen, något som skilde
den från det äldre svedjebruket. Man kan
sammanfatta problemet som att brännod
lingen krävde växelbruk för att bli fram
gångsrikt, men eftersom den ofta skedde i
större skala än i nförande av ,·äxelbruk kom
i många fall ett bakslag, som har liknaL� med
"rika föräldrar - fattiga barn·•. 7'
Brännodlingen var s�lledes en stor utma
ning och den innebar risker. \'ad framgång
respekti,·e motgång berodde på ·kom att bli
en lantbruksvetenskaplig fråga. För att lösa
denna kunde Experimentalfältet spela en
,�ktig roll och bränningen ingick redan från
bö1jan som experiment ,·id uppodlingen
och Edelcrant7. formulerade här en teori.79
'Tti ,-arje nyss uppbruten råjord samlas meren
dels en mängd brännbara ämnen, vilka genom
eldens användande kunna bispringa naturen
uti des; fönnåga alt befordra ,·egetation, då de
så amändas, att de ej förstöra jordens förut
ägande inre rikedom, produklionskraft. utan
lämna dem fria för solens, luftens, fuktighet
ens och därav föijande långsamma förruttnel
sens åtgärd. "
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Bränningen gick till på flera sätt och be
handlades som komparatiYa försök. För det
första fanns en traditionell metod där man
hackade isär grässvålen och reste s!Yckena i
högar, eller med Edelcrantz ord, ";tt i stör
re högar förbränna tunga och oO�·rrbara
stubbar och brännbara kroppar". Dessutom
prövade man andra metoder; .. genom spri
dande dels a,· den därav erhållna askan, dels
genom risets och andra mindre lämningars
förbrännande på jordytan, variera resulta
ten".
Redan 1 8 1 8 redogjorde Carling för de
försök som gjorts under 1 8 1 7- 1 8 1 8 och ka
raktäriserar nyodlingarna "såsom icke obe
tydliga experimenter". De metoder han an
gav grundades i huvudsak på bränning med
an ett annat sätt var att genom förruunelse
låta naturen själv skapa "en nästan egyptisk
bördighet .. . Vid bränningen verkar en mäk
tig princip, som man icke känner. en kraft,
som, hela den ci,·iliserade jorden till trots,
har undgått teorins förnuftsslut och kemis
ternas retorter. Man måste därför, då ,·eten
skapen står stum , rådfråga erfarenheten,
menade Carling, och denna hade man skaf
fat genom att utnyttja olika metoder som
beskre,·s som att antingen ta upp grässdlen
eller också hela alven för torkning och b,-än
ning. Det första sättet kallades ton·- eller ,·all
bränning och det andra sättet ah·- eller ler
bränning. Vid torvbränning skars grässdlcn
i bitar med hjälp av en brännhacka.järnspa
de eller vändplog och lades i högar som
brändes, ,·arefter askan spreds ur och mar
ken plöjdes och harvades. Olika mYcket
grässdl · togs upp och resultatet jämfördes.
Vid arJ\'ändning av plog rekommenderades
värmlandsplog eller bröstplog som enligt en
hänvisning till Arthur Young rnrit fram
gångsrik i England. De kom parati,·a för
söken resulterade i att man kunde rekom
mendera fyra olika metoder, en risbrän
ningsmctod, n·å torvbränningsmewder och
en hackbränningsmetod. Carling pläderade
också för sin övertygelse om att kunskapen
om jordarter och jordmåner, tillsammans
med Yäxterna, utgjorde grunden för ett
framgångsrikt jordbru k _ho

'"När idkare a,· natun c1cnskaperna - bemödar
sig att upptäcka vegetationens element och la
gar, syns för den prak1iska lanth11shållare11 ingen utväg . . . vara rimligare än . . . att bes1ämma,
i ,· ad mån . . . ,·äxter mattar jorden, . . . hur a,·kastningen förhåller sig 1ill . . . aiiringsämnen . . .
efter e n bcstämdjordens procluktio11skraft, och
i ,·ad man denna kraft er.,fms genom gödsel . . . .
Natnrcn, som dock ä r ol!lätlig i kraf1, utkastar
miijoner medel för att vinna sina iindamål."
Tilltron till bränning minskade med tiden
till förmån för olika former av jordbland
ningar. Ar 1830 skrev Carling alt den san
ning som låg i att man kunde dra stor nytta
ur elden, fortfarande höUdes av "vetenska
pens sl�ja". 81 Metoderna var dock riktiga i
sig. Jord-, ton·- och risblandningarna var en
form av kompostering och briinningen ett
frigörande av kväve. Jordens kontakt med
atmosfären, som Carling föresprakat, hand
lade om en begynnande kemisk hantering
av kväve. Allt�cdan kemisten Schecles dagar
visste man au kvävet kunde utvinnas ur at
mosfärisk luft genom all man t0g bon syret.
Det var det som skedde vid bränning. Kvä
vets betydelse för växterna var däremot inte
fullt känd.
T Carlings tilltro till jordens naturliga kraf
ter ingick en tydlig önskan att kunna identi
fiera lagbundenhet och ideala tillstånd. För
detta behövdes en metod att gradera jorden
i mer eller m indre tabellartad fonn_xi
''Genom snillrika författares ko1nbinationer
finns redan icke obet)·dliga data 1ill gradering
a,· den måttstock - men ingen har ännu dristat
msåtta graderna pi\ de11 hemligheLsfulla ska
lan, och Lroligcn skall gPnerationer födas och
dö, lörr än del lyckas 11,1gon ny Kadmus att om
skapa dess tusenåriga hieroglyfer 1ill en för alla
tider begriplig bokstavsskrifL. - I lur skönt och
härligt vore del inLe. delta verk, i sin fulländ11iag. Hur ön.'r all beskrirni11g dyrbart för lant
brukets teori och praxis!"
I jordgraderingen säg han förut�ättningarna
för växtföljder, jordarnas bördighet och eu
ekonomiskt jordbruk och menade all "den
kraft. som ligger i jorden, är ell idogt folks
största kapital, och dess rätta bruk den rikas
te, den säkraste källa till allrn�in välmåga".

Humusteorin gav anledning till at t se Uusl
på framtiden även utan gödsling men man
salle inte all sin tillit till naturens egen för
måga att frambringa den egyptiska bördig
heten. Man var väl medveten om behovet av
gödsel och om sa!nbanclcn mellan olika fak
torer. Eclelcranl/. hade t.ex. skrivit au krea
tursgöclscl måste tillföras efter uppodlingen.
När man väl förbäurat marken genom brän
ning skulle man "till följe därav, genom ani
maliska gödningsämnen än vidare öka pro
duktion". Sammanfattningsvis såg han tre käl
lor till fruktsamhet, "den första elen animaliska
arbetskraften, den andra naturens ständigt
fortfarande verksamhet, och den treqje de s,1
kallade gödningsämnemL� förening med dem
bägge"."1 Eller med andra ord,jordbearbeL
ning, humusbildning och gödsling.

Gödsling

Bristen på kreatursgöclscl drev pä imressct
för alternativ jordförbäuring. Kalkhaltiga
produkter som märgel och benmjöl bö1jacle
bli kända i Sverige vid denna ticl. Använd
n i ngen a\' rnärgel var emellertid avhängig
tillgången. För Experimentalfältets vidkom
mande fanns ingen god märge\jord men istäl
let kunde kreaturshen utnyt�jas.
Malda ben hade använt� redan under an
ti ken i j ordförbiittrande syfte men någon
nämnvärd kännedom i norra Europa om
benmjölets förtjänster fanns int e förrän
under 1 700-talcts slut. En storskalig använd
n i ng började i Storbrita nnien men \'arken
på kontinenten eller i Sverige kom någon
omfattande bengödsling igång. Inom Aka
demien aktualiserades frågan sedan brittiska
importörer önskat köpa svenska ben. En
första ansökan avslogs 1821 med hänvisnin�
till au ben behövdes för den svenskajorden
men några år senare be,·iUades en liknande
ansökan då ingen som helst använ dning
kommit igång.�' Akademien var ajälv tidigt
ute med � L t pro,·a benn�jöl. Ar 1823 diskute
rades :,tcrigen ut förselfrågan och man be
slutade au föranstalta prov på Experirnental
fiiltel. Resultatet av försöket blev emellertid
inte k�int förrän längt senare och i n t resset
svalnade f'ör en lid_w,
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De organ i s e rade göds l i n gsförsöken var
ganska omfattan d e . År 1 824- 1 8 2 5 bestod
försöksom rådet av 30 parceller varav en läm
nades ogöd s l a d , 1 4 gödslades p å h östen
med olika gödselämnen och reslerande 1 5
vårgödsl ades på sam ma sätt som de övriga.
Gödse l ä m n e n a var agnar av korn , kal kat
ben mj ö l , okalkat ben mj ö l , as ka av granvcd ,
släckt kalk, d rivbän kgödsel , bark från d riv
bän kar, b ru n n e n kogödsel, "tun ngods " ,
sandblandad hönsspill n i n g, svi n g ödse l , få r
gödsel , h ästgödsel och färsk kogödsel sam l
p u lver av kal kade k reatu rsben . 86

Redskapsprovning

Redskapsprovn i n garn a k u n de gå t i l l p å så
sätt att de nya j ämfördes med mera van l i ga
typer. År l 8 1 9 provades e n odl i n gs m askin,
ko nstru erad av ledamoten Carl Eh ren gra
n a L. En hel åker bearbetades men vad försö
ket ledde till, eller mot vad resul talel ställ des
fram går i n te a n n a t ä n att det fö l l vä l u t . 87
Mera vetenskapligt gick man tillväga 1 826 då
sex sve nska och u tländska p logar p rovades
mot varandra. Resul tat prese nte rades i Aka
de m i e n s handlingar som tabe l l e r m e d upp
g i fter om k raft, tidsåtgån g och arbetsstyr-

Provplöjningen den 24 oktober 1 831
Dagen var mild men en hård sydl ig vind svepte fram öve r Experimentalfältet och det regnade . På
morgonen hade en skara besökare infun n i t sig för att övervara dagens provplöj n i ng. De var fr iherre
Josua Sylvander, president i Svea hovrätt och l edamot av Akademien, Pehr Adolf Gran berg, Aka
demiens sekreterare , Sven Adol f Nodi ng, överdi rekt.ör och chef för veterinärliiroverken i Skara och
Stockholm och l edar n o t av Akademie n , Per U lrik Gussander, major och godsägare, Johan Ad olf
Carlsso n , hovkamrer, Anders Lundströ m , di r·ektör och arrendator av Bergianska trädgården s,trn t
Jo han Öhman, trädgårdsmästare och ledamot av Akad e m i e n . Från Experi m e n talfältet deltog ar
betskarlar, bokhål l aren Odelberg och föreståndareu Carl i n g. Major Gussander, reformivrare från
Gammelstilla i Gästrikland, var dage n s h uvudperson då han i egenskap av konstr uktör til l en ny
plog skulle få den bedömd på vetenskaplig grund. Avsikte n var au prakti sk, utröna h u ruvida hans
plog eller en värm landsplog, kunde på kortast tid vända en viss areal gräsvall och därmed an ses som
mest effe ktiv.
Platse11 för provplöj n i ngen var Experimentalfäl tets åker n um mer 34 som sedan 1 820 legat i vall
och var bev1 1xen med timotej . Sedan arbe tskarlarna fört fr am d ragare och redskap begav sig hela
sällskapet dit. Provet skulle gå till så att man först skulle rista fåror med 1-yälp av en hästd ragen rist
och därefter plöja med oxdragen plog. Arbetsstyr·kan var bestämd till en arbetskarl för ristHing och
två för plöj ning. Två l i ka stora tegar mättes upp varvid Gussa n cler fi ck välja föi-s t. Tiden var nu mo
gen för provet och man kan tänka sig hur deltagarna vån dades. Det hade regnat under natten och
det regn ade fo rtfarande. Den syqliga vinden började övergå i stormbyar och dagen sku l l e kom m a
a t t fresta p å , både för aktörer o c h åskådare.
Kl . 1 0 . 1 5 sane man igång med ri stn i n ge n på båda tegarna. Det visade sig e m e l l e rtid snabbt att
Gussanders häst in te var alldel es fri s k varför ristni11gen för h an s del fick avbrytas rerlan e fter 1 0
minuter varefte r pl öj n i ngen fick göras d i rekt i grässvåle n . Eftersom i n gen ristn ing skett fi ck e n
särskild arbet.s karl till e n börj a n gå efter ploge n och lägga i ordning til torna för hand, s . k. pack
ning, men det gi ck snart bätt re och kl . 1 1 .00 avbrö ts packn i n gen . Plöj n ingen avbröts kl. 1 2 . 30 och
då hade dryg t l 700 kvadratrevar av Gussanders teg bearbetats. P rovet med vanlig värm l andsplog
gick p roblemfri tt. Ri stnin gen LOg drygt en timme varefter man öve rgick til l att plöj a, delvis u tan
föregående ristn i n g . När arl)('tet avbröts kl. 1 2 .30 hade 2290 kvadratrevar bearbeta ts.
De församlade herra rn a k u n de omedelbart konstatera an arbetet gåt t m i n d re rungt och att arbe
tet blivi t bä ttre gj ort med värmlan dspl oge n . Til Lornas ULs eendc bedömdes och deras bredd upp
mättes. för Gussanders del uppmät tes de t ill l:i tum och i det an dra fal l e t t i l l 1 2 tum vilket var till
värmlandsplogens förde l . Provplöj ningens u p pm iitta resul tat kll1 1 de 11 11 räknas ut och ter sig i en
sammanfattn ing på fö ljande vis:
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Gussanders plog: areal 1 71 6 kvadratrevar

4 . 5 5 mansarbet5tirn mar

0. 1 0 hästarhet.stimmar

2 . 0 5 oxarbetstimmar

4.50 mansarbetstimmar

1 . 1 0 hästarbetsti mmar

1 .50 oxarbe tstimmar

Värm.landsfJlog: arml 2290 kvadratrevar

Resul t.at.et var således att Gussanders p l ö j n i n g presterade 350 kvad rau-evar per m a n sarbets t i m m e
respektive 824 p e r oxarbe ts t i m m e . M e d värm lands plog presterades 4 7 3 kvadra treva r p e r m ansar
betsti mme och 1 249 per oxarbe i s t i m m e . Tid tagn ingen och arealberäkningen hade på vetenskaplig
gru n d bevisat det allm;inna intrycket och det kunde n u slås fast att vänn l andsplogen var deu mest
effektiva. P rovplöj ningen var til l ända, stormen ve n och besökarna for snabbt t i l lbaka til l staden .
Kvar vi d tiltorna stod en blöt och besviken men inte uppgiven Gussa n d e r. Provet hade gå tt myck
et sämre än han väntat sig. För utom att h ä sten var sj uk visade det sig också a tt pl ogen var rostig
vil ket i n verkade menligt på t i l to rn as utseende. Delvis hade den också haft svårt a tt gri pa tag om
jorden oc h ti l l råga på allt hade anspänningss�ittet tröttat ut de två oxarna. Carling och Norling
hade drc�j t sig kvar och nu besl ö t herra rn a att, om i n te upprepa så ändå, kompl e uera det första
provet och arbe tskarl a rn a fick å terigen spä n n a för dragarna.
Gussander valde nu att använda samma arbetskraft som åtgått för värrn l a n dsplogen varpå ett nytt
prov iscensattes . Ristn i n gen geu omförcles med txperi men tal fäl te ts 1-edskap , fol k och dragare .
Därefter steg maj o r G ussander fra m, fattade sj älv tag om sin plog och styrde , , t på t ege n med hj älp
av en värm ländsk körkarl . Efter 13 upplöj da tiltor nöjde sig till sist majoren för att tillsammans med
Carling och Norl i n g i n spekLera resul tatet. Den n a gång hade plöj n i ngen gått. bättre och elen be döm
des som välgjord men dock underlägsen värmlandsplogen i det att tiltorna var mindre jäm n tjocka.
Det vete nskapliga provet h ade otvetydigt un de rkän t Gussanclers reformredskap men det oveten
skapliga omprovet hade åtm i n s t one räddat dess ära. En lång· dag var t i l l ända, vi nden hade avta
gi t och regnet u p phört. Till mi nne av den n a dag och den lyckad e provplöj n ingen s k u l l e Carli ng
sen a re föresl å att en j etong til l delades G ussanders körkarl som uppmuntran. RR

kaos storl e k . Likaså skedde 1 83 1 en omfat
ta n d e p rov p l�j n i n g med två o l i k a pl ogar
u n d e r överin seen de av fl era akademileda
möter.

Försöksodlin g

Det h a r i n te varit möjli g t att i mer �in stora
dra g avgöra vad som odlades p å ekonomiska
gru nder res p ektive p å försök , men i allmän
het bör man, som framkommit, se all odlin g
som försökso d l i n g .

SjJannmål

U n der de första åren u tgj ordes sädesslag en
av kor n , vete , speltvete , vithavre och vicker
h avre . W 1 Av n y a sorter i n to g I Ti m al ay akornet
en särst ä l l n i ng. Det var ett n aket g rön kär
n i g t sexraclsko rn från Tibe t som i n fö rts till
E u ro p a av den en gelske botanisten och l .i n 
nekän nare n J . E . Smith . Till Ex p erimental-

fä l tet kom två va rian ter 1 824, elen ena frän
Österrike och d e n andra, s.k. "Shaclow Bar
ley ", från En gland.9 ° Försöken gav g ott resul
tat och Himalayakornet b l ev med åre n nå
go t av en spec i a l i te t . D e t var a n s p rå ksl ös t
och h ä rdi g t, och ansågs l ämpligt för Norr
l a n d där det för en tid ko rn att bl i rätt all
m ä n t. Det h ade e m e llerti d ett svag t strå och
gav l i ten avkastn i n g i j ämföre l se med andra
kornsorter. D e ssuto m hade d e t e n så h ö g
p rote i n h alt a t t d e n i n te kun de använ das
som m a l tkorn .9 1
Kon u n g en visade i n t resse och be g ärde
1 830 en t u n n a utsäde oc h H us h ålln in gssäll
skapet i U ppsala köpte en halv tunna med
en undran om det fanns nå gon i n formation
om sorte n , varvid Carling lovade att sn abbt
för fa tt a e n skr i ft d ä ro m . T ia n s Om Himale
Kornet och Korn.odling i allmänhet u tko m
1 8 3 2 .9� Samtidi g t beslu tades al.l in ge l H i m a
l ay akorn m e r s k u l l e fö rs�i lj as utan s paras
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Två av p rofessor Olov Carlings kartor från försöksodlingarna 1 8 1 9. Som framgår såddes frön både i rader och i
rutor, t. ex. bönor p r1 fält nr 13, och griis och vallväxter p å fält 8 b. Kartorna motsäger den kritik som ri.ktadrs mol
att Carlings försöksverksamhet inte sku lle varit grundad på god ordning. (KSLA, G \IIII 1 8 1 9)
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som utsäde, dels för det egna behovet, dels
för distribution till de nordliga länen.9"

Sockerbetor, kålrötter; rovor och potatis

Någon svensk sockerbetsodling förekom
inte under 1 800-talcts början och sockerbru
ken var beroende av importerat råsocker
från framför allt Frankrike. Där hade en
omfattande odling av sockerbetor kommit
igång under Napoleons tid som kompensa
tion for den av engelsmännen behärskade,
och genom kontinentalblockaden avspärra
de, rörsockerhandeln. 94
Försöksodling av sockerbetor, eller vitbe
tor som de ännu kallades, bö1jade på Expe
rimentalfältet redan 1 8 1 9. Skördarna blev i
allmänhet goda och t.o . m . större än vad
Thaer angav som medclavkastning i Tysk
land. Avsikten med försöken var att bränna
betorna till brännvin men försöken blev ald
rig närmare kommenterade och verkar hel
ler inte ha fortsatt efter 1 824. 95
Potatis provocllacles sannolikt i syfte att få
fram bättre sorter med framför allt god lag
ringsförrnåga. Försöken kommenterades av
Carling i verksamhetsberättelsen I 827. Året
innan hade han också givit ut en s�irskild
skrift om potatisodling, Om potäter-odling.
Kamrer Brogren verkar h a varit den som
mest sysslade med försöken och han lycka
des få fram en ny violett sort som verkade ha
utmärkt lagringsförmåga. 96
Kålrötter och rovor hade haft en framtr�i
dande roll i det engelska jordbruket och
anses som en viktig beståndsdd i övergång
en till växclbruk. De hade en påvisbar jord
f
förbättrande efekt och rekommenderades
flitigt i i n ternationell litteratur. För brittiska
växelbruksreformatorer, t.ex. Jethro Tull,
fungerade betan som rena propagandaväx
ten. Foderbetorna ansågs ha svenskt u r
sprung och benämndes Swedish turnip, eller
bara swedes. 97 De hade redan under 1 700Lalets första hälft fått stort genomslag i det
brittiska jordbruket, kanske främst genom
den i n flytelserike statsmannen Charles
Townsends propaganda för dess roll i växt
följ den. Sambandet mellan lorden och be
tan framhölls så starkt att han kom all kallas
94

"Turnip Townsend".'18 För svenskt vidkom
mande kom emellertid ingen motsvarande
betrevolution att ske.
Kålrötter och rovor provodlades första
gången 1 824 respektive 1828. De var upp
drivna ur frön som importerats från Eng
land.9'' Morötter odlades från 1 827 och fram
åt. Liksom potatis var rotfrukterna inga nyhe
ter. Försöksodlingen gällde därför inte hu
ruvida de trivdes i klimatet utan mera ett
sökande efter goda sorter, i vilka jordar de
trivdes, vilken gödselmängd som var att re
kommendera och framför allt hur de bäst
skulle lagras. Rotfrukterna var h uvudsakl i
gen tänkta som kreatursfoder.
Försöken visar att intresset för rotfrukter
som foder fanns, men att de verkar ha över
skuggats av propaganda för andra foderväx
tcr, f ramför allt gräsfrö och baijväxter, där
intresset mer och mer kom att knytas till klö
ver. I Peter Fredrik \,\'ahlbergs Anvisning till
Svenslw Foderväxternas hiinnedom 1834-] 835
ingick inga rotfrukter även om han menade
att de spelade en stor roll. Han ansåg också
au de för�jänade en egen framställning men
kanske visar hans prioritering att han ändå
ansåg dem mindre viktiga än gräs- och balj
växter. Rotfrukternas obetydliga roll kan i
sammanhanget framstår som en tydlig skill
nad mellan utvecklingen i vårt land och ut
vecklingen i föregångslandet England.

Husdjursförsök

Edelcrantz hade menat au boskapsskötseln
mer än någon annan del av lanthushållning
en behövde förbättras och föreskrev att både
inhemska och utländska c\jur skulle provas,
liksom nyttan av permanent stallutfodring.
Trots byggnadsbrist och nästan obefintlig
kreatursskötsel lyckades man ändå hålla en
viss prövningsverksamhet igång under hela
perioden.
Redan 1 8 1 6 importerades några engelska
grisar som med lätthet förökade sig och från
Stuguns schäferi i .Jämtland i n köptes en
gumse och en tacka av vad man trodde vara
av isländsk ras men som visade sig h a kom
mit från Skottland. 100 Svinen och de senare

inköpta vanliga svenska fåren var i n te att
betrakta som försöksdjur men vid mitten av
182O-talet växte intresset för sådana. År 1826
infördes 1 7 isländska får; denna gång av rått
härstamning. Fåren införskaffades dock inte
för prövning utan för försälj ning.
Kanske i n itierades den förbättrade får
skötseln av Johan Theophil Nathhorst och
Gabriel Poppius, vilka var fårskötselns främ
sta förespråkare i Sverige och ledamöter av
Akademien. Natbhorst hade själv en stor
hjord med finulliga spanska s.k. Merino- el
ler Elektoralfår på godset Näs i Småland och
invaldes i Akademien 1 826, samma år som
de första fåren in köptes till fältet. 1 0 1 Aveln
med spanska finullsfår blev aldrig så fram
gångsrik i Sverige. Istället lämpade sig de
nordeuropeiska grovullsfåren båttre i lan
det. 1 02

Dishl,eyfr1r

År 1 829 in köptes fem tackor och en gurnse
av det s.k. Dish leyfåret. Detta var ett grovt
långullsfår som avlats fram av engelsmannen
Robert Bakewell och som fått sitt namn efter
ågarens farm. ioö Rasen förekom på några
enstaka herrgårdar men var för övrigt tämli
gen okånd i Sverige. Dj uren på Experimen
talfältet inköptes från Dj ursholm som vid
denna tid var en framstående rnönstergård,
organiserad av greve Gustaf Fredrik \Nirscn.
pjuren hade han inköpt i England 1827. 101
Tackorna kom att bli unnödra,- för elen un
der kommande decennier med stor omsorg
skötta och utvidgade fårhjorden på fältet.
Dj uren gav en rik ull som kunde uppgå
till en längd av över 1 1 0 crn. 105 Användning
en var dock oklar. Efter att ha prövat med
tillverkn ing av kläde och funnit resultatet
undermåligt försökte man 1 8 3 1 att. tillverka
filt eller vadmal. Till detta tycktes cijuren
vara utm�irkt lämpade och när den första
filt.en visades upp för lan tbruksavdelningen
kunde ledamöterna konstatera att ullen
lämnat "vackrare filtar än någon annan ull".
Den kontrakterade fabrikören var intresse
rad av att fortsättningsvis köpa ull och det
bestämdes au inga tackor fick avyttras innan
besättn ingen mångdubblats. Äntligen, syn-

De som /Jå Ex/1erimentaifältrl liallacles Dishleyfår var
identiska med rasen Nl'lu Leiffste1; en förädlad form
av den traditionella rasen i la ndskaprl l.eirester i
England. (Youotl 18]7)

tes det, hade man lyckats kombinera en ny
ras med en vinstrik prodnkt ion. rn6

Kashmirgetter

Uuder åren 1824-1825 diskuterades inköp
av s.k. tibetanska getter men pengar sakna
des. Akademien anhöll hos regeringen om
medel men nekades och frågan fick bero. w7
Ett genom brott skedde 1 828 då man blev
ägare till en lit.en hjord av de eftertraktade
dj uren, till ett antal av två bockar, sex getter
och två killingar. De inköptes på Dj ursholm,
elit de kommit 1 824 från Frankrike. 108
Enligt Carlings uppfattning hade de för
sta kashmirgetterna nått Europa så sent som
1 8 1 9 efter all i n L resset för dem väckts av
Napoleon under det egyptiska fälttåget. Det
verkar vara en föga trolig historik men sant
var att Wirsen var mycket tidigt ute med så
dana cijur. E fter hans död sålde arvingarna
djuren till Experimentalfältet. Oår minskade
intresset snabbt sedan de visade sig vara lika
skadliga för ungskog och plantor som svens
ka getter var. Dessutom gav de ingen mjölk
varför den enda i nkomsten för Akademien
uppkom vid eventuell försäljning. Konstate
randet kunde anses vara ett prov och när det
nu var genomfört föreslogs 1 829 att getterna
skulle avyttras till Småland med av tradition
getri ka bygder. Smålänni ngarnas i ntresse
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Carling a nsåg att Kashmi1gettn hade införts till
Frankrike sedan Napoleon imponerats av tyger som
tillverkats av lwschmiru/1 under sitt fälttåg i l,g;yfJten.
Införseln gick förmodligen till /Ht annat slit/ men ra
sen blev snabbt jJOfmlär i Fra nhrihP och spreds över
hela Huropa. (Pyndt 1912)

tycks dock ha varit litet, ty ännu året därpå
fanns getterna kvar och man beslutade sig
för att göra ett försök med nyttoproduktion.
Deras klippta päls eller "fjun" lämnades till
spinning på Norra Korrektionsanstalten i
staden men produktionskostnaden blev
mycket hög och rörsöket var därför föga
framgångsrikt. 109
Ett annat problem var att det bland
bockarna fanns "rneztiser" d.v.s. icke rasrena
dj ur. Eftersom sådana inte fick förekomma
på en försöks- och mönstergård beslöts än
en gång att omedelbart låta sälja samtliga
djur men det misslyckades även· sedan priset
sänkts. Det verkade som om ingen var intres
serad och 1 830 beslutades därför att skänka
några till hushållningssällskapen i Norrland,
om nu detta kunde anses främja rasens bibe
hållande, men det tycktes vara som förgjort
och C:i heller denna gång blev man av med
dem. Getterna själva trivdes emellertid ut
märkt och förökade sig högst betydligt. Efter
ett par försäljningar var dock antalet nere i
blott en bock, en get och killing 1833. 1 1 11

Stallutfodring

Verksarnhetsplanen stadgade även om stall
utfodringsförsök för kor som stod inomhus
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året runt men detta visade sig svårt au ge
nomföra. För det första hade man, uppod
lingen t. ill trots, omfattande betesmarker
som behövde betas. För det andra fanns inga
kor att prova metoden på och först 1 830 kom
frågan upp om huruvida man skulle inköpa
djur för ändamålet, men av kostnadsskäl be
slutade man att istället använda sig av bok
hållarens eller professorns kor.
Som foder skulle bladrika växter, främst
klöver, utnyttjas men sådana odlades bara på
prov, varför det hela slutade med att Carling
uppdrogs att planera för en utökad odling
av foderväxter. När ledamoten Eduard Non
nen 1 8 3 1 erbjöd en tjur och två kor av ut
ländsk härstamning, som han importerat till
fördelaktig tulltaxa, tackade man ja och dju
ren fördes till Experimentalfältet. Kreaturs
skötseln avstannade dock några månader
senare då man tog ett principiellt beslut att
prioritera spannmåls- och foderodling. Göd
sel ansågs fortJarande vara billigare att köpa
än att �jälv producera. 1 1 1

Trädgårdsförsök

Edelcrantz riktlinjer hade gått ut på att an
lägga plantskolor och driva upp träd och
buskar för utdelning till bl.a. allmänheten
och till kungliga planteringar. De första
plantorna skänktes, som nämnts, av honom
själv och kom från Skuggan. Gåvan bestod
bl.a. av ett fyrtiotal nordameri kan ska träd
och buskar samt krusbär och vinbär. m
Gåvor av liknande slag fortsatte med åren
att komma i en strid ström och det utländska
materialet blev påfallande stort. Kamrer
Brogren kunde ena gången skänka päron
frön från Lubeck, en annan gång 1 30 lärk
plantor och tiotalet fruktträdplantor eller
lin f rån Riga och Schlesien, hampa från
Kina och Modena, kinesiska arter av hirs
och omtyckta tyska ärter. Den svenske kon
suln i Tanger sände okända träd från Atlas
bergen och [rån Bergianska trädgården
skänkte professor Thunberg nordamerikan
ska träd och sibiriska växter,jämte frön från
perenna arter som tålde det svenska klima
tet. Ekonomiprofessor Afzclius skänkte lö-

En ny art, jasrninblom
miga vinbä1; "f?ibes
jasrninijlornm " fm:senle
rades av A kademien
1 82 1 . Oen odlades i
bl. a. !,u.nd och senare
jJå Experimental/ältel.
(KSLAT 7 82 1 )

kar, livmedikus a f Edholm man del potatis
och ax av maj s som odl ats med gott res u l tal
i U ppsala, professor Stenham mar överläm
n ade ro tsko tt till blom ste r från Medic i n ki
.r urgiska i nsti Lut e ts parterr och trädgårdsid
karen Mozin 1 4 0 vackra p l an tor av Pyru s
b a usata . Kansliråd e L Schoerbing skän kte
några stam m ar av sviskonplom mon och gre
ve De la Gardie 89 so rters fr ön f r ån spanska
träd. Från trädgårdsmästare Öhman på Ul
riksdal kom larnbro tska rö t ter och frän Aka
demisekreterare Rutström frön från en för
sin storl e k utm ärkt s m ul tronsort. I 1 3 Det var
l i nser, anis , sesam och safflor, det var moröt
ter och bomull fr ån Egypte n , tobak fr ån Sy
rie n , m aj s frän Am erika och ris frän Indien,
och mycket mer. I I 4 Utifrån dessa exempel är
det lätt all förstå att sam l i n garna öka d e år
från år men oc kså all Experimen talfål Let fick

m o tta väx Ler som m a n kanske i n te al l s öns
kade sig. Al ldeles planlösL skedde emellertid
i n Le ti llväx ten d å äve n en del egn a i n köp
gj ordes, bl .a. f r ån Tyskland . I I 5

Trädskolor
År 1 827 hade gåvor och inköp resulterat i att
trädskolorna i n n e h ö l l över 6 000 träd och
b uskar av ett aj u t tiotal i n- och utl ändska a r
ter, de flesta uppdragn a ur egna frön . Dess
utom fa n ns 1 2 000 plan tor, h uvudsakl ige n
fruktträd , i frösängar. Genom Brogre ns fö r
sorg hade detta år ytterl igare ett 0 ugotal nya
sorter tillkommit genom olika ympn i n gsme
toder. Försök gj ordes dessutom att bestryka
stam marna med kal k b l an dad lera till skydd
mot skade i nse kter. Verksamheten fortsatte
l i ka kraftfullt under de följ a n de åre n och
1 830 bestod trädskolan av o m kri ng 1 6 700
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träd, varav 4 200 frukuräd, samt 6 400 bus
kar_ 1 1 0

Humle

En särskild humlegård iordningställdes
1828 och tillkom för att man skulle kunna
genomföra praktiska försök med rotskott
från Braunschweig enligt olika metoder.
Meningarna om humleodlingens berätti
gande på Experimentalfältet var länge de
lade. Förvaltningskommitten motsatte sig
t.ex. en sådan med hänvisning till att Edel
crantz plan över huvud taget inte föreskrev
humleodling, men med direktörens tillåtel
se kom den ändå till stånd. 1 1 7 Uppgifterna
om humlegårclen är av intresse ur ett iclehis
toriskt perspektiv eftersom cle visar h u r
starkt verksam hetsplanen reglerade förehav
andena och därmed kunde fungera begrän
sande för senare tillkommande verksamhe
ter.

Mullbär

Den svenska silkesprocluktionen kan spåras
tillbaka till bl.a. Vetenskapsakademiens stif
tare Månen Triewald som odlat silkesrnaskar
vid sin malmgård på Kungsholmen fram till
sin död 1747. 1 1 8 Likaså hade Drottningholm
spelat en viktig roll för tidens romantiska
vurmanden för Kina. Där hade drottning
Lovisa Ulrika bedrivit silkesmaskodling och
siden tillverkning på 1 750-talet i den för än
damålet anlagda bebyggelsen vid Kanton .
Vid sekelskiftet I 800 hade emellertid in tres
set bö1jat svalna och det verkar som om in
sikten alltmer vaknat om art man i vårt kli
mat aldrig skulle kunna föda npp det stora
antal sidenmaskar man så hett eftertraktade.
Likväl plan terades snart mullbärsbuskar på
Experimentalfältet och snart växte intresset
igen genom en koncentrerad propaganda
och 1 830 bildades Sällsl1aj1et för brfrärnjande
av inhemsk silhesodling. Vid sidan av initiativ
tagaren, Charlotta Östberg, fanns kronprin
sessan .Joscphine och kamrer Brogren.
Grundandet skedde hos Brogren på Belle
vue. Sällskapet kom att driva en tämligen
omfattande, men föga framgångsrik, verk
samhet under flera decennier. 1 19
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Sambandet mellan silkesodlingssällskapet
och Akademien var intimt. Akademisekrete
rare Gran berg fungerade tidvis som sällska
pets sekreterare och de buskar som plan te
radcs på Bellevue ] 831 levererades från Ex
perimcntalfäl tet, l iksom elen billharv som
användes vid planteringen. Såvitt det har
kunnat utrönas verkar det emellertid som
om man på fältet vid denna tid ville göra sig
av med rnullbärsbuskarna. Kanske ansåg
Akademien au Experimentalfältet, genom
tillkomsten av sällskapet, fyll t sin mission.
Man hade visat att mullbär kunde trivas i
Stockholm och genom art stödja grundan
det av sällskapet kunde man själv gå vidare
med annan verksamhet. Trots odlingen på
Bcllevue återstod många buskar och ett för
sök att flytta dem till Akademiens fastighet i
staden rnisslyckades. 120

Fjällväxter

En mer lyckosam och renodlat vetenskaplig
verksamhet var det metodiska insamlandet
av "alpina växter" som bedrevs under slutet
av 1820-talet. År 1828 presenterade Carling
en lista omfattande 1 75 fjällväxter som han
ansåg borde prövas. 1 2 1 Listan vidarebeford
rades till norrlandslänen och efter något
halvår ankom en leverans med ] 7 växter
som gåva från kyrkoherde Lars Lcvi La:sta
di us i Karesuando, som även utlovade Ocr
om Akademien så önskade. I Stockholm var
man nöjd och utlovade ett stipendium åt
Lcestadius som även fortsättningsvis kom att
leverera växter. Andra leverantörer av norr
ländska f]ällväxter var kyrkoherdarna Ullcni
us i Sorsele och Fellman i finska Utsjoki. 122
Växterna från kyrkoherde Ullcnius hade
beställt� särskilt för att användas i byte med
utländska trädgårdar. Bl.a. hade etL träd
gårdsodlingssällskap i Preussen tagit kontakt
med Akademien och 1830 inleddes ett sam
arbete dem emellan, vilket bl.a. resulterade
i au svenska och i synnerhet norrländska
växter sändes dit. Ett organiserat utländskt
kontaktnät började därmed växa fram. Från
1 828 bedrev man också bytesverksamhct
med .fardin d1's Plantes i Paris. 12:,

Experimentet med cederhottar 1 821

Vid skogs- och trädgårdsavdel n ingens samman komst den 3 1 oktobe1· 1 82 1 överlämnades en gåva
till Akadernien från konsulatssekreteraren af Wette rstedt i Tanger i Franska Nordafr ika. Gåvan u t
gj ordes av 24 s t ycken kottar från cederträd och en borr att använda för att få u t deras frö n . Den
väckte intresse bla n d ledamöterna och delades om edelbart upp mel lan Expe r i m e n t.alfältet, hov
j ägmästare Ström och p rofessor Ste n h am m ar vid Karolinska i n s ti t u tet.
Experimemalfaltet mottog n i o ko ttar och för deras förökning korn e tt experi m e n t att förans t al
tas. Det gick till på s:1dan t sätt att kottarna delades i tre grupper. I den förs ta gruppen bor rades
frön a omedel bart fram på det sätt som konsulatsse kreteraren rekommen derat. Den andra grup
pens kottar 1 1ppvärmdes innan frö n a kneps ut medan det för den tred j e gruppen prövades blöt
läggn ing i lj ummet vatten . De framtagna fröerna utsåddes i krukor innehållande olika slag av jord
blanclningar.
D e t är inte käm hur experi m e n tet med cederkottar u tföl l . Fö rrnocl l i gen föl l det i n te ut på vare
sig det ena eller andra sä tte t. Kanske kom inga groddar upp ur krukorna i n n a n dessa tömdes på
sina _jordbl a n d n i n gar och anv�incles till an nat, ty expe rimentet med cederträden återkom al d rig
mer på dago rd ningen .

Fö r tr�idg:ude n s vidko m m a n d e fi n n s fl e ra
in tressan ta frågeställningar i samspelet mel
lan den vetenskapl i ga och den kommersi el
la del e n , inte minst in tresse t för det exotis
ka, vi l ke t b ö r betecknas som ett re n odlat
vete n skapligt pro b l e m . Samspelet fu ngera
de emellertid int e alltid gott. Ett exempel �ir
att trädgårdsverksamheten i vissa fall expan
derade så snabbt att m an i n te hann med en
nödvän dig vete n skaplig ordn i n g . När t. ex.
fruktträdgårde n hade anlagts hade man u t
gåu från ett system av rade r med p lanterade
träd . Radern as a n tal var betyd l i gt färre än
antalet sorter och m a n kan tän ka sig d e tta
som exem pelvis tre rader äppel träd och två
rader päronträd. Sorterna äpplen och päron
var emellertid många fl e r och antalet växte
hela ti de n , i n te minst genom Brogre ns ido
ga ympningsverksam h e t . Fö r Carling var
d e tt a i n get p ro b l e m , ty den ordning han
skapat utgi c k från e n l ö pande n u m reri ng,
men j u längre tiden gick framstod fr u ktträd
gården som en skog av numre rade träd i
total oord n i n g. D e do mesticerade träden
stod t. ex. blandade med de vi l da. 1 2 1
Kom parativa ex p eriment gj ordes i n te i
n ågo n större u ts träckn i n g och i den mån
sådan a förekom ter de sig ganska förbryllan
de. Ovanståen de exempel får represen tera
ett sådan t. 1 25

Experimentbyggnader

Verksamh e tspl a n e n angav au man i mån av
ti l l gång skulle u p pföra förbättrade h ushålls
byggn ade r, både fö r Expe r i m e n talfältets
behov och som föredöme för an dra. Så skul
le ske ge nom a nvändning av nya eller träbe
sparan d e m aterial s o m lera, sten e l l e r trä,
liksom en efter ä n dam å l e t an passad kon
struktion , så att lägre kostnader fö ren ades
med e n l ä n gre varak tigh e t . 1 26 Avsikte n var
också att ta fr am l äm p l i ga byggn adsmaterial
fö r skoglösa respektive skogri ka t rakter.
Byggn adste k n i ke r och m e toder skulle här
vidlag j ämföras . 1 27
Ti l l stor del fnllföij des detta. Endast ett få
tal byggnader uppfördes på konven tion e l l t
sätt i ti m m e r, b l . a . Östra flygeln o c h ladu
gårdslängan från 1 82 7 . I alla andra fall u tfor
mades h usen som experi m e n tbyggnader.
Däremot gj o rdes i nga egentliga komparati
Vd vetenskap l i ga byggnadsexperimente t. Det
enda skedde 1 826 då man på förslag av kans
lern Lars von Engeström ge n o m fö rde för
sök med o l i ka reveteri ngsmetoder, bl.a. med
fårris e n l i gt en tys k m e to d , på Östra fly
geln . 1 28 Några resul tat publ ice rades i n te .

Lerhus

Ett av de mer omfattande försöken kom a tt
gäl la l e rhus . Edelcra n tz hade betonat vikten
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a,· att uppföra byggnader "som komparativa
försök med tre välk�inda men till sill relativa
,·ärde dels sig emellan, dels i förhållande till
sten- och trähus icke nog bestämda bygg
nadssäuet, vanliga lerhus, stamphus eller
pisc och hus av obränt tegel '' . 129
Bakgrunden till lerhusen återfinns i oron
i många delar av Europa under senare delen
a,· 1 700-talet för den allvarliga \'irkesbrist
som på många orter ansågs föreligga. Man
föreställde sig ibland au skogen helt enkelt
kunde ta slut. Dessutom bedömdes i Sverige
au skogen hade ett stort värde som råvara till
träkolsframställning för den inkomstbring
ande bruksindustrin. Av dessa anledningar
kom mot 1 700-talets slut ett visst experimen
terande igång med en tillhörande flitig pro
paganda för alterna tiva byggnadsmaterial.
Som en kulmen på incresset och propagan
dan för lerhus i Sverige kan utfärdandet av en
kunglig förordning 1 8 1 5 om lerhusbyggande
ses. ,ilken dock inte fick någon efterföljd.
De tre "välkända'' tekniker som Edel
crantz syftade på har emellertid i n te varit
helt lätt att förstå då deras bakgrund och
förekomst varit bristfälligt känd. !-.1ed vanli
ga lerhus avsåg Eclelcranrz elen metod som
använts av Rutger Maclean på Svanehom
under 1 790-talet. Den innebar att man blan
dade lera, sand och långhalm med hjälp av
trampande oxar. Massan togs upp med grep
i lagom stora stycken och a\' dessa byggdes
väggarna. Efter att huset ,·ar färdigbyggt läm
nades det att torka, varefter väggarna jämna
des till och kalkputsades. 1 3°
!\led stamphus, eller pise . avsågs en tek
nik med lera mellan en form av bräder. I ler
blandningen ingick växtdelar som bindema
terial, t.ex. gödsel, ris eller halm. Leran
packades eller " stampades" med långa käp
par, s.k. stötar, med en kloss i nedre änden
och metoden gav på så sätt en fast mur. Väg
garna gjordes ganska tjocka, cirka 60 cm, och
när leran torkat togs fonnbräderna bort. Var
arbetet noggrant gjort behövde väggarna
därefter bara jämnas till med kalkput� och
adärgas. 131
Obränt tegel avsåg, som namnet anger,
formgjutna tegelstenar som en bart torkats i
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luften. Därigenom slapp man kostnaden för
brännugn, ,·arvid teglet blev billigare men
också poröst och med sämre hållfasthet än
bränt tegel. Ett problem kunde dessutom
rnra att de kunde ta lång tid au tilh·erka,
beroende på väderleken. 11�
För alla lerbyggnadstekniker gällde att
väggarna måste skyddas mot väta eftersom
de läu absorberade vatten. Om ,·atten korn
i kontakt med leran löstes den helt enkelt
upp men om taken bara hölls täta ga\' alla
metoderna utmärkta väggar.
Till genomförda expcrime11 tbyggnader
räknas minst f)rra lerhus, Västra fl�·geln. ma
gasinet, rian och runda huset, ,·ara\' det sis
ta blott grundlades. Västra flygeln byggdes i
stampad lera, där främst ett hus i Enköping
tycks ha inspirerat Akademien_1:n Taket täck
tes med en metod av fYrkan tiga plattor a,·
lera och långhalm, kallat pisetegel. \fetoden
kom från Schlesien samt Ungern och taken
ansågs motstå stormar och rnra ganska
brandtåligt. Piscteglct som am·ändes på Väs
tra flygeln hade beskriYits a,· kanslirådet
Schoerbing i en av honom utgi,·en skrift, Om
sättet all uppföra hus av torkad /.ersten samt täclw
den med eldsäkra tak av ler och halmskivm; som
dock a,· ö,·erste Carl Henric Anckars,·ärcl
kritiserades för all näst intill \'ara obegriplig.
Istället utkom han själv med en ny beskriv
ning 1825, Om tahtäckningpå landsbygden jem
le Några Statseronomiska betraktelsn. där han
framhöll takets goda brandtålighet som vid
pro,· i Preussen visat sig ,·ara bättre än te
gel. l:l-1 Det "oförbränneliga" taket på Experi
mentalfältet byttes emellertid ut redan 1 8 3 1
sedan det bli,·it angripet av råttor. m
Spannmålsrnagasinet, ,·ar byggt i soltor
kad lersten, s.k. obränt tegel, under ,·anligt
lertegeltak och med gavelrösten a,· enkel
brädkonstruktion, I % Det kom aldrig att in
redas, sannolikt med anledning av att det
tidigt bö1jade visa tecken på att falla sam
man . Carling noterade att rappningen lätt
föll av den södra gaveln och ofta fick lov au
göras om. 117 Byggnaden hade sannolikt ett
alh·arligt konstruktionsfel och 1 83 1 fanns
stora sprickor som fick lov att fyllas igen,
men till ingen nytta och ett par år senare

revs byggnaden. Torkrian för säd f rån 1827
var byggd i solwrkad lersten och timmerY'
Sannolikt var bara grunden i obränt tegel.
Det runda huset kommenterades a\' Edel
cran tz på dödsbädden 182 1 . Det hade blivit
kritiserat och \'ar för många säkert obegrip
ligt till form och funktion, varför Edelcrantz
kände sig föranledd au förklara dess syfte.
Det framgår att det var ett rent experiment
hus. både till form och material. Funktionen
var sekundär och enbart av praktisk natur.
Det kunde användas till vad som helst, me
nade Edelcrantz, som boningsrum, slöjdstu
ga eller till förvaring av lantbruks produkter.
Väggarna skulle vara koncentriska och bestå
av kalkhaltigt sandbruk eller av stampad
lera, i kombination av tärningar a\· sönder
bultad lera eller jord. 13Y

Tegelhus

På fältet fanns en enkel tegelugn, vilken
kom till a1wändning för tillverkning av det
murtegel man behövde. Framför all t kan
detta ha rört murstockar men åtminstone
ett hus, boden på gårdsplanen, uppfördes i
tegel. 110 Vidare avsåg man att på prov brän
na lertegel i det fria. Hur detta i detaU skul
le gå till är oklart men Edelcrantz karaktäri
serade ''bränning av murtegel i fria luften"
som ett av Experimentalfältets viktigaste fö
retag. Sådant hade även skett på annat håll
och om bara tryckta anvisningar kunde tas
fram, borde metoden bli utmärkt i alla skog
fattiga trakter. Han föreslog därför att såväl
Akademien som hushållningssällskapen i
sådana län borde fortsätta all bränna tegel i
det fria för att "till åskådande och efterdöme
framställas··. 111 Inga uppgifter om genom
förda försök finns dock.

Flyttbara hus

År 1826 skänkte Fredrik Blom ett experi
menthus till Experimentalfältet. Det \·ar ett
mindre prefabricerat flyttbart hus, kallat
paviUongen. som bl.a. stod till ledamöternas
förfogande när de besökte fältet, ä\·en om
det omedelbart efter uppsättandet bö1jade
fungera som lager för frön. 1 12 Bloms flyttba
ra hus \·äckte vid denna tid ston intresse och

bland de mest spektakulära exemplen är
matsalen på det ännu bevarade Rosendals
slott på Södra Djurgården och Borgen på
Ladugårdsgärde, vilka till sina konstruktio
ner är sådana hus. Husen tillverkades i eu
ganska ston antal. År I 826 meddelade Blom
att han just färdigställt sitt sextionde. Flera
lär ha exporterats till England och Ryssland.
De flyttbara husen byggdes i den nedlag
da Centralverkstaden i Akademiens hus i sta
den, vilken vid denna tid hyrdes av Blom.
Husen togs därefter isär och fraktades till
sina respekti\'e byggnadsplatser. Man skall
inte fästa för stor vikt vid flyttbarheten, ty det
var knappast så au Bloms hus flyttades om
kring. När de väl, så att säga, hade slagit rot
blev de permanenta. Betydelsen av flyttbar
heten låg mer i att husen var möjliga att pre
fabricera, på ett enkelt sätt flyttas till sin
byggnadsplats och snabbt sättas samman på
i princip samma sätt som fallet är med våra
dagars prefabricerade byggnader. 14�

Hus av skiftesverk

I både avdelningsprntokoll och brandförsäk
ringsbcskrimingar omtalas byggnader i res
virke och korsvirke på Experimentalfältet.
Resvirke är egentligen e n ålderdomlig me
tod där kl urna scockar eller plankor står di
rekt i marken, eller i en syll, men kom under
1800-talet au användas som term för att be
skriva stående timmer. Korsvirke utgörs a\'
en ram i timmer som fylls med antingen ett
enkelt material. t.ex. flätat ris som stryks
med lera och kalkavfärgas, eller med soltor
kat och obränt tegel. Beskrivningarna av de
byggnader som kom till utförande på Expe
rimentalfältet talar emellertid alltid om fvll
ningar a\· bräder eller stänger.
Redan 1 8 1 7 sägs korsvirke med bräd�·ll
ning ha an\'änL5 då den gamla ladan tillbygg
des med ett tröskverk. Fem år senare skedde
nya tillbyggnader i korsvirke med fyllningar
av dels bräder, dels stänger. 144 Även ladu
gårdslängan uppges delvis ha bestått av kors
virke liksom det lilla avträdet i trädgården
öster om Östra flygeln. 145 Förmodligen kan
man <lock förbise uppgifterna om komirke,
liksom resvirke. Istället avsåg man nog vid
101

denna tid i Stockholm det som idag kallas
skiftesverk. 146
I motsats till lertekniken ,·ar skiftesverks
konstruktionen i n te någon ny metod utan
hade sedan lång tid varit allmänt förekom
mande i södra Sverige. I Mälardalen före
kom den emellertid inte alls. Många bygg
naclsläror från 1 700-talets slut hade därför
propagerat för skiftesverk och i det nya låg
att försöka introducera tekniken i hela ri
ket. 1 47 Metoden blev snabbt allmän i Mälar
dalen i samband med laga skiftets utflytt
ningar, då elen medgav att gammalt virke
kunde återanvändas i hög utsträckning. I
det avseendet var metoden, som experiment
betraktad, den mest framgångs1-ika.

Skogsförsök

Som ovan framgått hade Akademien aldrig
räknat med att bli ägare till en produktiv
skog och på Skeppsbroäng fick man den så
att säga på köpet. Ett fåtal skogsförsök kom
ändå att utföras och de handlade vanligen
om ""agrar" utvinning a,· andra produkter än
virke och var avsedda till att ingå i ett bonde
hushåll.
Tillsammans med Tekniska avdelningen
gjordes 1 8 1 9 försök med kolning samt till
,-crkning av tjära och träsyra för färgning
och garvning m.m. Träsyran höll god kvali
tet och befanns dessutom an\'ändbar som
ättika. Samtidigt diskuterades att bygga kol
milor som även kunde producera tjära. 14�
Det ledde emellertid inte till praktiska för
sök. År 1 824 genomfördes skogsmätning till
utrönande av växtlighet och skogsproduk
tion på försök, varvid tabeller och ritningar
utfördes. I-IY

MODELL- OCH REDSKAPS
SAMLINGEN

l stadgarna för Akademiens mekaniska av
del ning föreskrevs art denna bl.a. skulle
publicera beskrivningar av nyttiga lantbruks
redskap och maskiner samt inrätta verkstä
der för tillverkning av sådana. Akademien
drev också själv en sådan för til h-erkning av
1 02

redskap, vars nytta skulle provas genom
praktisk användning på Experimen talfäl
tet. 100 Edelcrantz hade påtalat den pedago
giska dimensionen. Det var helt klart, mena
de han, att alla utländska redskap ej lämpa
de sig i Sverige, m e n det betydde inte att de
skulle lämnas därhän. Det var Experimental
fältets ansvar att undersöka deras nytta och
genom rekommendationer propagera för
deras eventuella användning.'!\'
Akademiens verkstad skulle dessutom
fungera som en undervisningsanstalt och
därför hade den s.k. Mekaniska slwla n över
förts dit från Konstakademien. Insti t u tio
nen, som hade grundats 1 798, meddelade
undenisning i mekanikens teori, maskiners
avri tning och modellers sammansättning.
Likaså ö,·erfördes den s.k. Kungl. Modellkam
maren, omfattande ett stort antal modeller av
redskap och maskiner, vilken grundats 1 756
av spillrorna från Christoffer Pol hems Labo
ratorium Mechanicum från 1 697.
Den nya inrättningen, Kongl. Landtbruks
Academiens Mekaniska Verkstad vid Modellkam
maren i Stockholm, i dagligt tal kallad Central
verhstaden, skulle ta emot skickliga snickare
som hushållningssällskapen valt ut och sänt
till Stockholm för att lära sig hur redskap till
verkades och användes. 1 52 Verksamheten
kom igång 1 8 1 3 och låg i Akademiens bygg
nad ,id nuvarande Sergels torg. Förestånda
re ble,· instrument.- och kompassdirektören
vid Karlskrona örlogsvarv, P.A. Blom och till
direktör för skolan u tsågs dennes son, den
ovan nämnde arkitekten Fredrik Blom.
Yl.edel till eleverna u tdclades i form av sti
pendier.
Verksamheten blev i n te så framgångsrik
som man hoppats och före sin död befarade
Edelcrantz att syftet blivit förfelaL. l\'är P.A.
Blom avled 1 82 1 drog tillsättandet av ny
föreståndare ut på tiden. År 1 822 tillsattes
engelsmannen James \i\'atson som förestån
dare men han fann lokalerna undermåliga
och hamnade snart i konnikt med Akade
mien. Ar 1 825 sades han upp och verksam
heten a\'stannade. Året därpå organiserades
det hela om på så sätt att alla modeller och
redskap som inte hörde till jordbruket över-

lidelcmnlz engelska redskaf1ssamling innehöll åker
brnksrerislwp, handredskaf1 och instrument både i ori
ginal och i modeller i skala I : l 0. En av de viktigaste
redslwj1en i sa mlingen var "Srnalls plog ", konslruerad
av skotten/ames Small. Plogen blev vida spridd i Eu
ro/Ja och A rnerika och anses som urtyf1en för a lla
svängplogar. ( Wirsen 1 858)
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En äkta gP11 tle111anja nner
hade inte bara insikt och k u n 
ska/1 o mjordbrukets "rä//a "
u tövande, han va r också
konstruktör av de redskap
varmed det sk ulle bedrivas. I
Edelcra ntz sa m/i 11g
11.1 bl. a.
en dikesplog som "uppfu n n its "
av hertigen av Bndgewafer.
Den. fanns än n u kva r 1 85 0
men blev sen a re 11/ra ngemd.
(KSLAT 1 8 1 8)

Jrm

lämnades ti l l det nyi nrät tade Tekn o l ogiska
i n titutet som dessutom ÖYerto g undervis
n i n ge n i m e kan i k . Cen tralve rkstaden kom
därefter att nedläggas 1 826. 1 5 :•

Edelcran tz samling

Redskapen som tillverkades vi d Centralverk
staden och p rovades vid Ex p erimen talfältet
gj ordes til l en bö1j an efter avri tn i n ga r av de
redskap som Ed elcran tz h emfört från SLOr
bri ta n n i e n . Sam l i n gen stod u pp stäl ld p å
Skuggan o c h bes LOd 1 8 1 3 av 65 n u m m e r
\·ara\· e n trcc\j cdcl u tgj ordes a\· plogar, h a r
var, k u l tivatorer och a n d ra n y a åkerbruks
redskap. Även om sam l i n gen de facto var i
p rivat ägo kom d e n att arn·ä n d a flitigt av
Akademien och tycks redan från böljan n äs
tan haft status av d ess offi ciella sam l i ng.
Samban den var så starka att när Centralverk
staden 1 8 1 6 u tannonserade e u tj ugo tal red
skap ti ll försäU n i n g var de t . o . m . numrerade
i enlighet med Edel cran tz katalog. 1 :; 4
104

Efter Edelcrantz död inköp tes redska p en
av Akade m i e n . Carl i n gs åsi kt var att sam l i n g
en borde förvaras på Experi mentalfältet för
att både användas i mönste rj ordbruket och
på annat sätt populariseras, så au a l l m änhe
te n skulle vinna insikt om redskapens rätta
bruk och nytta . Förvaltn i n gskomm i t Len var
emell ertid av annan uppfattning och mena
de att h e l a saml i n g e n borde h å l l as i n takt
och att bara kop i o r skulle få komma til l
prak tisk användn in g . 1 ''·" Den kom därför att
p laceras i anslutn in g till Ce ntrah-erkstaden .
Efter den n as nedläggn i n g öve rfördes dock
sam l i n gen ti l l Expe ri m e n talfältet, där den
framdeles skulle fi n n as t i l l a l l m ä n t be skå
dan de. 1 ''6 Restri ktionerna för dess nyttjande
i jordbruket besto d .
Redska p en kom att magasi n e ras eller suil
las up p lite här och var. Ett nytt skj ul uppför
des vi sserl i g e n m e n det räckte i n te t i l l , va r
för redskapen i n te al l ti d ens förvarades u n
der tak. 1 57 Sam l i n gen hölls heller in te sam
man an n a t än i en förteckn i n g och blanda-

Även svrns/l(l grntlr11wnna
jorrlbrukart' betraktade sig
som uf1j1fin nare av nya jord
bruksredslwjJ. "Det handred
skap, till insarnlande av
gräsfrön, som jag uj1pjunni1
. . . " skrev Carl J >almstrrll i m
lång beslirivnin[; till dmna
fröjJlor/l(lre. (KSLAT 1827)

des ihop med övriga redskap. Nyförvärv var
under perioden 1 820-1 835 sällsynta och det
enda som tillkom var fyra plogar och några
handredskap såsom spadar från Motala red
skapsfabrik 183 1 . 1 "8 De Edelcrantzka redska
pen kom d�irför under hela perioden att
utgöra den dominerande delen av samling
en. 1 59 Innehållet i samlingen framgår av bi
laga 7 . 1 .

OLOF CARLING OCH
LANTBRUKSVETENSKAPEN

Akademiens val av magister OlofCarling till
Experimentalfältets föreståndare var i
många avseenden märkligt. Han var varkeu
jordbrukare eller naturvetenskapsman utan
docent i österländska språk vid universitetet
i Uppsala. Carling var äldsta barn i en stor
syskonskara. Hans famiij hade kommit från
Kaskö i Österbotten till Härnösand redan
före Finska kriget och fadern tjänstgjorde
som tulluppsyningsman. Efter studentexa
men flyttade Carling till Uppsala och vid 25
års ålder examinerades han 1 8 1 2 till filoso
fie magister som den främste i sin årskull. 160
Därefter tjänstgjorde han som informator
och översättare till dess att han utsågs till
föreståndare för Experimentalfältet.

Det var Carlings goda språkkunskaper
som lockat Akademien att knyta honom till
sig 1 8 1 4 då han fick uppdraget au översätta
delarna om lantbruksbokhålleri ur Albrecht
Thaers Gnmdsälze der ralionellen Landwirt
srhaft och en längre artikel i Farmers maga
zine, Outline oj a System on Book-keeping for
Farmers. Dessa, jämte kortare utdrag av två
andra verk, utgavs 1 8 1 6 med titeln Avhand
lingar orn landtbruks-bokhctlleri och innehöll
ett förord där Carling beskrev skillnaderna
i olika bokföringssysLem. Akademien fann
verket mycket gott men befarade att det
knappast skulle få någon stor spridning ef
tersom skrifter av denna beskaffenhet var
mer ämnade för den tänkande än för elen
arbetande klassen avjorclbrukare. 161 Ar 1 8 1 8
översatLe han yuerligare delar av Thaers bok
men den kom ej att tryckas. Däremot utkom
året därpå Förslag till boliföringför landtbruka
re, en översä ttning av ett franskt verk. Upp
dragen att översätta u tländska böcker skulle
med åren bli fler, bl.a. med tre tyska verk om
jordbruk. Vidare korn han att författa en
serie verksamhetsrapporter som dels tryck
tes separat, dels sammanfauades i Akade
miens Annaler, samt ett par egna skrifter; en
om potatisodling 1 826, en om morot.sodling
1 827 och en om Hirnalayakorn 1 832. Boken
om morotsodling spreds i I 00 friexemplar
10.'i

till landets hushållningssällskap och 40 ex
emplar av boken om Himalayakornet inköp
tes av vetenskapsavdelningen för liknande
ändamål. 162 Dessutom arbetade han 1825
med en bok om hampa som dock inte ut
gavs.163
För dagens läsare av Carlings artiklar
framstår de som oerhört noggrant beskri
vande och inte helt lätta att komma igenom.
En samtida likartad kritik f ramställdes 1 827
av en boktryckare som rekommenderade
Akademien att förkorta Arbeten verkställda på
Expr>ri:mentaljältet 1 826 från elva till högst två
ark, emedan läsarens in tresse annars skulle
gå förlorat. De utgavs dock i sin helhet om
100 sidor. Tillsammans omfattade alla Berät
telse om de arbeten och försök som blivit verkställ
da vid Kongl. landtbruks-academiens exfJerimen
talfält under åren 1826- 1 833 närmare I I 00
sidor. Trots allt verkar Carling under en fö!jd
av år ha haft gott vetenskapligt anseende
och i Akademiens protokoll omnämns han
för sin skicklighet och noggrannhet framför
allt i ekonomi och bokföring. 161
Till Carlings breda verksamhet hör också
hans uppfinning av Trigonografen, ett lant
mäteriinstrument, med vars �jälp man lätta
re än tidigare kunde bestämma storleken på
plana ytor på okulär väg. Trigonografen
patenterades strax före hans död men Car
ling hann aldrig att färdigställa beskrivning
en till densamma, varför den aldrig kom till
praktisk användning. 165

Professuren i lantbruk's
vetenskap

Professuren i Ian tbruksvetenskap instiftades
1 8 1 7. För denna hade Edelcrantz utarbetat
en instruktion som dock aldrig fastställdes.
Istället avsåg regeringen att återkomma med
konkretiserade villkor men inte heller så
skedde. Professuren var mest att betrakta
som en hederstitel och gav heller ingen eko
nomisk ersättning. När Carling långt senare
inträdde i vetenskapsavdelningen, begärde
han att bli avlönad som professor. Akade
mien tillstyrkte, varvid också den gamla in
sU"uktionen väcktes till liv och knöts till tjäns106

ten [ 826. Instruktionen bestod av sex punk
ter som behandlade professorns skyldighe
ter att hålla sig underrättad om vetenska
pens framsteg. Den angav tydligt att profes
sorn i avseende till de praktiska försöken
skulle hålla sig till Edelcrantz verksamhets
plan, och detta så tydligt att man hänvisade
direkt till planens tolv verksamhetspunkter
och t.o.m. angav sidorna i den första årgång
en av Akademiens Annaler. Carling tycks
emellertid knappast ha uppfattat instruktio
nen som något att rätta sig efter och skulle
längre fram inte ens kunna erinra sig dess
innehåll. 166
Instruktion för professuren i lantbruksveten
skap

- att införskaffa utliindska böcker och tidskrif
ter i ämnet
- att föranstalta praktiska försök
- att författa underrättelser till h ushållningssällskapen
- att meddela undervisning genom demon
strationer och föreläsningar
- att i mån av tid ge råd och anvisningar till
privatpersoner
- att förfaua vetenskapliga skrifter.
Som vetenskapsman var Carling oerhört
noggrann och noterade allt som kom i hans
väg. I sina verksamhetsberättelser hänvisade
han ofta till Albrecht Thaers rekommenda
tioner och tabeller. Såvitt det kan bedömas
utförde Carling alla odlingsförsök och krea
tursmätningar på samma sätt som angavs av
Thaer, fönnodligen till punkt och pricka.
Edelcrantz verksam hetsplan kunde han
nonchalera men aldrig Thaers böcker.
Den kritik som med tiden kom att riktas
mot honom gällde inte minst hans sätt att
bedriva experimenten, något som ställde ho
nom i en ofördelaktig dager och knappast
bidrog till en positiv syn på professuren i
lantbruksvetenskap. Efter hans bortgång
1 834 meddelade regeringen föijaktJigen att
man tills vidare inte ämnade tillsätta någon
ny sådan professor. 167 Visserligen hörde det
samman med tidpunkten för omorganisatio
nen av Experimentalfältet men när denna
väl var genomförd hade den vetenskapliga
inriktningen tonats ned och någon ny pro-

fess ur skulle i n te kom m a att ti l l sättas på
my cket län ge.

9J, o r o t f f b t f c l lt

Lantbruksundervisning

T börj an av 1 8 00-talet fanns i ngen organ i se
rad l a n tbruksutbildn in g i Sverige m en i riks
dage n verkade gen tleman naj o rdbru karna
inom adelsstån det för att praktiska Ian t
b ru ksskol or sku l l e gru n das i va�j e län . rnH
Nå g ra h ushålln i n g ssällska p , L e x . i Skara
borg och Örebro , h ade som nämnts försökt
driva ut.bild nings- och försö ks gårdar m e n
miss l y c kats . Som bekant föreslog Mac l e an
beträffande farm e rn a i L u n d e tt utbild
ningsi n s titut för södra Sverige. Det var dock
inte fråga om någon vetenskapli g utbildning
så som falle t var på Thaers Mö g lin , där stu
denter frå n Berl i n un ive rs i t e t omväxl a n d e
studerade under delar a v s i n utb i l d nin gstid.
Det han dlade ege n tli gen mer om att h öj a
den p raktiska k u n skapsn ivån på lantbruks
befälen .
År 1 828 föresl ogs i en riksdagsmotion att
det skulle i nr ä t tas ett u tbi l d n i n gsi nsti tu t ef
ter mönster från Mögl i n på Experimentalfäl
tet, m e n den avslogs. 1 6i 1 Två år s e n are åte r
kom äm n e t då landsh övding Rå l a m b före
slog att Akade m i e n borde ta p å si g att utbil
da rättare och gårdsdrän g ar p å Ex p eri m en
ta lfäl t.e l. En av a n l ed ninga r n a va r au h a n
ansåg det svån a t t fi n n a goda ämnen till s{L
d a n a befattningar i Sto c k h o l m s trakt e n var
för en läroans tal t skulle be hövas. Akade
mien avstyrkte eftersom man anså g det vara
.o m öj l i g t att ge n o m föra förslage t i brist på
både byggn ade r och ekonomiska mede l .
Man var även orolig att närh e ten till stadens
al l a k ro gar och andra lockelser s k u l l e i nver
ka menligt på elevernas vandel. Därför, me
n ade man, borde sådan a utbildnin gsanstal
ter istäl l e t förl äggas till landso rten . 1 70
Rålambs förslag väck tes med anledning av
a lt Akademien utlyst frågan om lan tbruksut
bild nin g som e tt pri sämne, g ällande h u r en
undervisn in gsanstalt för lanth ushål lare skul
le vara organ iserad och h ur u ndervisn ingen
skulle bedrivas i relati on till an nan undervis
nin g , fr ämst vid u niversiteten. Det b e h a n d
lade därmed en utbi ldn i n g som liknade den

ffion

00)

iorfo f

$ 0 11 9 1 . <5 ni eu fl' a l! a n b t 6 r u f s , 12! c a o e m i r n G
Q: r p e r i m e n t a r f n I t .

@5 t O C f () 0 I 111 ,
l!l e rn (). !))/. 16 r e b & e r g ,
, S, 7.

Titelsidan till Carlings bok oin inorotsodling 1 827.
vid t. ex. Mö g l i n . Det enda försl ag som in
läm n ades ko m från den ovan näm nde j.Th.
N a th h o rsl, som sj älv besökt Mö gl i n någ ra år
tidi g are, och var nära nog en kopieri n g av
de tta ins t i t u ts u tbildnin g . Fö rsla g et ledde
inte till något vidare age r a n d e från Akade
m iens sida .
En som däremot tog sikte på att real ise ra
frå gan var den tyskfö d d e E d u ard Nonnen,
1 804- 1 862 , som verkade so m j o rdbru kare
p å Degeberg i Västergö tl an d , och som pla
n e rade att där i nrätta ett privat lantb ru ksin
s t i tut. Han h ade s j älv vis tats s o m el ev p å
Möglin och stod i kontakt med andra i n te r
n a ti o n e l l a l a n tb r u ksrefo r m a torer, främst.
brittiska, och p å De g eber g h ade han också
en skotsk inspektor, Alexander Ski n n e r.
Non n e n väckte u pp märksam het och Akade
mien betecknade hans s trävan som eu verk
li g t !"ramste g . Lan dets fö rsta lan tbruksinsti
tut k u n de redan 1 8 34 gr un das på Dege
berg. 1 7 1
1 07

I samband med diskussionerna kring un
dervisningen väcktes också frågor huruvida
Carling \'ar skyldig att meddela undervis
n i n g eller ej . Edelcrantz \'erksamhetsplan
innefattade inget sådant men däremot fanns
direkti\' i professorsinstruktionen. Carling
hade dock aldrig ägnat någon större tid till
att ,·are sig visa samlingar eller verksamheter.
Det rycks heller in te ha framförts några öns
kemål om undervisning. Vad som däremot
nu bö1jade diskuteras yar beho,·et au visa
samlingarna av frön, växter och redskap för
allmänheten, men eftersom inga fungeran
de utställningslokaler fanns kunde inga or
ganiserade visningar ske. Carling ansåg ock
så att brist på tid förhindrade honom att
ö,·erhun1d ägna sig åt sådant . i synnerhet då
det inte fanns något i verksamhetsplanen
som ålade honom detta. Att instruktionen
talade ett annat språk ville han inte vidkän
nas. Akademien krävde å andra sidan att
han fogade sig till instruktionens direktiv
och 1 83 1 tvingades han lägga fram en plan
för en kommande utbildning. Denna skulle
ske som praktiska föreläsningar på onsdagar
under tre sommarmånader 1 83 1 . En notis
infördes i bl.a. Arkifför Hushållningen och
Xäringarne om att de som önskade närvara
skulle anmäla sig till Carling. 171 Intresset
verkar dock ha varit litet för inga fler uppgif
ter om föreläsningar finns. En längre kurs
gavs emellertid under sommaren 1 832 för
ett antal lantmäterielever men någon fort
sättning föijde ej , då hela verksamheten blev
föremål för omorganisation. Carlings under
visningsplan tedde sig som fö!jer: m
Praktiska fareläs11i11gar i /a11th11shål/11i11g vid K1111gl.
La11tbr11ksakademie11s Experimentalfält
Läran 0111 jordn1ånens besLånds
Agronomi
delar. fysiska cgeu,kapcr, klass
ning och vär<lering.
1 .,iran 0111 gödsel och näringsäm
.\p-ik11//ur
nen, akcrjordcns förbättrande
!Jordbruks/ära)
ochjordem röjande och bearbet
ning
Läran 0111 sädd, plantering, ans
\'äxtku//111·
ning och skörd.
Boskapsskölse/
Grundsatser för parning och på
läggning. Skötsel och bcgagnan-
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Medel, arbetskraft och förslag till
hur dessa krafter ordnas, leds
och används.

1 arbetet med omorganisationen framställ
des flera gånger krav på all organisera ut
bildning på fältet och 1833 föreslogs slutli
gen att man där skulle börja utbilda rälla
re.171 Förslaget var föga ambitiöst och gick
bara ut på all man skulle anställa ogifta
drängar som elever. Undervisning skulle ges
av trädgårdsmäsraren och professorn, ha
både praktiskt och teoretiskt innehåll och
läggas på sådana tider att alla kunde delta.
Vid anställningstidens utgång skulle drängar
na anses vara utbildade rättare.
Carling var kritisk. Kommittens förslag
om att unga och ogifta drängar skulle kunna
danas av undervisningen avfärdade han
med att man därmed skulle dri,·a fältet med
oerfarna gossar som inte var dugliga för
jordbruksarbete. varför man ändå till stor
kostnad skulle tvingas anställa arbetsvana
karlar. Det blev för dyrt. Han var också över
tygad om all storstadens lockelser skulle för
leda gossarna till slarv och onykterhet. En
rättares främsta styrka var praktisk kunskap
och sådan erhölls bara av hårt arbete, aldrig
a,· en gnutta teoretisk undervisning då och
då. Kommillens förslag skulle komma att
i nnebära att man skapade ett "institut för
ytlighet"·. Man måste hålla i minnet. menade
han, att när en ljänare med otillräcklig kun
skap tror sig vara herre blir situationen riska
bel, ty ''A little learning is a dangerous thing".
Akademien skulle komma att riskera sitt ryk
te. Om en godsägare anställde en dålig rät
tare från Experimentalfältet skulle det strax
heta: "Han är en oduga, kommen från Lant
bruksakademien". 175
Carling hävdade också att det var omöjligt
att på egen hand kunna undervisa elever i
lantbruks,·etenskap. Instruktionens åliggan
den Yar honom redan övermäktiga och
drängarna skulle inte ha någon tid över för
skolbänken. Lambruksvetenskapen var ett
stort ämne, inget man kunde krä\'a av en
ensam människa att fullständigt behärska.
Det fanns ''sannolikt på hela jordklotet ing
en ekonom som ensam kan ge grundlig
under\'isning i denna vetenskap". även om
en sådan vore försedd med "auditorium, la
boratorium, produktsamlingar. instrument

och andra apparater", av vilka han själ\' inte
hade något. 1 7° Förslaget var främmande för
fältets ändamål, lika skadligt för drängarna
som för fältet och oförenligt med profes
sorns befattning, menade han. 1 77
Trots Carlings kritik anga\'s i den nya ord
ningen 1834 att man fortsättnings,·is skulle
anställa enban flitiga, nyktra och raska
drängar samt att de efter fem års anställning
skulle ha rätt au erhålla etl betyg som kunde
anses halificera dem till anställningar som
räuare eller "husbonde-dräng"". 1 '' Det kan
förefalla som om Akademien saknade intres
se för regelrätt utbildning - att anställa fliti
ga, nyktra och raska arbetare \'arju en själ\'
klarhet för alla arbetsgivare - men så skall
beslutet ej uppfattas. Att man istället Yalde
denna utYäg berodde på rädslan all man i
brist på kreatur. undervisningslokalcr och
lärare, inte kunde erbjuda fullgod undervis
ning. Därför tonades dess status ner till all
knappast innebära någonting annat än Ya<l
vanliga drängar kunde erbjudas på ,·ilket
_jordbruk som helst. Kanske Yar man också
rädd för all Carling skulle få rätt. ty någon
mer reglerad utbildning hörde aldrig mer
tala om sig. Däremot kom trädgårdsdrängar
na att ges möjlighet till en mer aYancerad
utbildning.

Lan tbruksbibliotek

Carling byggde med tiden upp en mer eller
mindre privat boksamling som genom flera
donationer kom att växa till ett omfattande
Jantbruks\·etenskapligt bibliotek. De största
enskilda delen utgjordes a,· ledamoten Carl
Ehrengranats donation från 1826, omfattan
de närmare 80 verk. Fr.o.m. 1830 kom sam
lingen dessutom att utvidgas med dubbletter
från Akademiens boksamling.
Carling behandlade biblioteket som sin
eget. Han både köpte böcker för egna med
el och uppbar anslag under flera år för bok
inköp som dock aldrig redoYisades. Det
fanns ej heller noterat i hans bokkatalog vil
ka böcker han själv ägde och ,·ilka som kun
de anses tillhöra Akademien. Efter hans död
gick del därför inte att utröna vad som till
hörde ,· cm. Akademien kom dock ö,·erens

med dödsboet om all få plocka ut böcker ur
samlingen till ett fastställt värde. 179

Carling som person

Det har under arbetets gång framkommit
samtida uualanden om Carling och hans
förhållande till omgirningen. Att han till en
början skulle ha ,·arit omstridd verkar inte
troligt. Istället ger han intryck a\' en ofön-it
lig �jänsteman som i hög grad såg till sill ar
bete i första hand, men också till sina arbe
tares Yäl och Ye. 18" Oförmågan au i tid få
fram kostnadsförslag, bokslut och verksam
hetsberättelser talar emellertid också för en
trög personlighet. När motgångarna blev för
många ble,· Carling sj uk och under hans två
sista år uteble,· han allt oftare från de sam
mankomster i alla de avdelningar och kom
mittcer han \'ar satt att leda.
Kanske kan man ana etl drag a,· maktlys
ten het hos honom och e n lust att lägga allt
fler verksamhet för sina fötter, dock utan för
måga all utörn makten till omgivningens be
låtenhet. Han lyckades snabbr få en starkare
position i Akademien än någon annan hade
haft. Med häm·isning till professuren inval
des han 1 826 som adjungerad ledamot i ,·e
tenskapsavdelningen, men där kom han
också öga mot öga med sina starkaste kriti
ker. Han kom här all konfronteras med a,·
clelningens fön·altare, den i n ternationellt
framstående kemisten JönsJacob Berzelius.
vilken minst sagt intog en nedsättande atti
tyd till honom. 181 När frågan uppkom 1827
huruvida man skulle anställa en bibl ioteka
rie för Akademiens bibliotek anmälde Car
ling genast sitt i ntresse även för denna upp
gift, men nu hade omgivningen fåu nog och
ansökan avslogs. 1"2
Carling kunde emellertid också ta strid
med sina motståndare. Med trädgårdsmästa
re Hultin drevs problemen till sin spets. Car
ling retade allt oftare upp sig på Jlultins
uppträdande och när denne företog träd
planteringar utan hans ,·ctskap brast humö
ret. Till s\·ar fick han blou eu kyligt konsta
terande av den upproriske trädgårdsmästa
ren au "Jag lyder ej professorn, Granberg
109

har mest au säga", och syftade här\'icllag på
Carlings \'ärste antagonist, akademisekrete
raren Pehr Adolf Gran berg. Carling ville
säga upp Hultin, bl.a. av skäl all denne ar
renderade en annan trädgård inne i staden
och därmed konkurrerade med Akade
mien, men för detta vann han inget gehör.
Problemen berodde del\'is på an Hultin inte
hörsammade hans beslut, något som han
ansåg vara exempel på olydnad. Hultin kun
de lämna sitt arbete och förs,·inna en hel
dag utan tillstånd och inte ens bry sig om att
reclo\'isa de uppgifter som Carling begärt.
Men greve Mörner ställde sig nu på Hultins
sida. \'ad var då hans egen roll numera, kla
gade Carling, hade han Ö\'erhu\'ucl ansvar
för arbetsfolket? Hade man förvägrat ho
nom husbonclcrätten? Till slut fick han sin
,·iija igenom och Hultin ersattes 1833 av en
ny trädgårdsmästare. 1 �3
Den polemiska striden i bö1jan av 1820-ta
let med hmjägmästare Ström ställer heller
inte Carling i fördelaktig dager. Det var inte
bara Akademiens agrara skogssyn som han
konsek\'ent förde fram , utan ä,·en sin egen
kusin Carl Christian Böcker. Denne. som var
sekreterare i det finska hushållningssällska
pet, hade lämnat i n ett eget förslag till en
svensk skogsh ushållningsplan där skogen
sågs som en i ntegrerad del i lanthushåll
n ingen, ,·ilket låg i linje med Akademiens
och Carlings uppfattning. Hans starka stöd
för kusinens förslag visade sig dessvärre vila
på s,·ag grund. Per Eliasson har menat att
både Carling och Böcker missförstod Ströms
a\'sikt och därmed framstod som dilettanter
gentemot ho".iägmästaren. 1 "
Carling gav för samtiden en ganska egen
sinnigt intryck och framstod med tiden som
direkt olämplig för sin uppgift. Han ansågs
inåt\-änd och obenägen att meddela sig med
omgivningen. Det medförde att han sällan
rådfrågade andra. Akademisekreteraren
Granberg ansåg att Carling inte föijde med
i ut,·ecklingen. Det ansåg ocksa Berzelius
förtrogne, Carl Palmsteclt, som menade att
Carling t.o.m. var direkt olämplig för att
leda ett rationellt lantbruk. Det antyddes
också t,·i\'el om Carlings intelligens och han

l lO

kom att dra på sig öknamnet "professor Pur
jo" . 1s;
Man bör dock hålla i minnet att omdöme
na är från elen tid då Carlings makt \'ar på
väg att brytas genom något som i det när
maste kan betecknas som en klappjakt. Efter
hans död skre,· också Akademiens direktör,
greve Mörner, att Akademien i Carling förlo
rat ''en av sina uti lantbruksvetenskapens
teori mest kunniga och mest arbetsamma le
damöter". lR& I detta ligger måhända kärnan
i Carlings natur. Han var lika lämplig för teo
retisk vetenskap som olämplig au driva ett
praktisktjordbruk. Så länge klimatet var för
delaktigt för vetenskap fungerade allt till
belåtenhet men när ekonomiska krav ställ
des på \'erksamheten fungerade ingenting.
Som pri,·atperson har Carling beskri,its som
rätt beskedlig och djupt religiös med ett
godsinnat al lvar och som en person som
med grundlig lärdom hade lätt för att en
tusiasmera omgivningen för antik kultur. 187
Professorn i lantbruksvetenskap, Olof Car
ling, a\'lecl i februari 1834 i en ålder av 46 år,
efterlämnande moder och två systrar. 188

Kritiken mot Experimental
fältets skötsel

Redan i ,·erksamhetsberättelsen 1 824 fram
går au kritik fanns beträffande fältets utse
ende. Akademien höll med om all det sak
nades ordning och regelmässighet för både
mönstergårcl och försöksgård men att det
fanns tYå skäl till detta. Det ena ,·ar au an
läggningen \'ar ny, man hade ännu inte bli
,·it färdig med anläggningsarbetena, det
andra rnr att man led brist på pengar, efter
som nyodling och byggande drog stora kost
nader. Man led fortfarande av att erforderli
ga byggnader saknades, både för kreaturs
skötsel och för förvaring av ,·äxter. 1 �9
Snart kom kiitiken från såväl Akademiens
ledamöter som från utomstående. Den eko
nomiska skötseln och bokföringsrutinerna
ansågs undermåliga, det saknades ekono
misk framförhållning, boksluten \'ar obe
gripliga och ständigt försenade. Jordbruket
sköttes inte på ett sätt som man kunde för-

vänta sig av en mönstergård och experimen
ten var fåtaliga och genererade inga resultat.
År från år stegrades kri Liken för a u fram
emot 1 830 leda till förslag om omfattande
förändringar och framför allt drabbade den
Carling personligen.
Det är välkänt hur 1820-talet omfattades
av en allmän lågkoruunktur i det europeiska
jordbruket, beroende på överproduktion
och prisfall på spannmål. Till detta brukar
man koppla den samtida nedgången för
lantbruksvetenskapen i hela Europa. Som
bekant nedlades det brittiska The Board of
Agriculture och i vårL land märktes det bl.a.
i att Centralverkstaden nedlades och att hus
håll ni ngssällskapens ve1·ksamhet tynade
bort. U tterström har förklarat det hela med
all institutionernas i n neboende svagheter
�järt trädde i dagen när personskiften inträf�
fade, statsanslagen sinade och 1 820-talcts
prisfall dämpade storjordbrukarnas experi
mentlust och investeringsbenägenhet. 1911
Juhlin Dannfelt framställer 1820-talet på
Experimentalfältets som en stagnationsperi
od efter de första intensiva åren. Uppodling
en och byggnadsverksamheten flöt lång
samt, kostnaderna var stora och avkastning
en obetydlig. Försöksverksamheten lämnade
inga p:1tagliga resultat och bokföringen var
i oordning. Han framställer det som om
sam tiden betraktade allt det ta som följder av
Carlings bristande personliga kapacitet. 1 9 1
Det ligger kanske en del i detta men man bör
också lägga till andra aspekter. f efterhand
kan man tvärtom konstatera att verksamhe
ten på fältet egentligen inte var mindre, och
ej heller av lägre kvalitet, under 1820-talet än
vad den var ijämfördse med såväl de föregå
ende uppbyggnadsåren som det efterföljan
de påstådda uppgångsdecenniet. Tvärtom
kan det hävdas att Experimentalfältet under
Carlings envisa ledning, i själva verket var en
de få institutionella verksamheter som över
h uvud taget överlevde 1820-talet.

En shandal i Julllwmligaste lägervall

Ett av angreppen kom 1825 då ovan nämn
de överste Anckarsvärd utkom med en liten
skrift om takpannetillverkning som emeller-

tid också i n nehöll också en svidande kritik
av Experimentalfältet. Attacken bö1jade med
ett konstaterande att det varit konungen
personligen som med välgörande avsikter
instiftat Akademien men att syftena blivit
alldeles förfelade. Ännu efter dess tolvåriga
verksamhet hade inget gjorts som bidragit
till jordbrukets förbättring i landet. Experi
mentalfältet, som han besökt en sommardag
1 823, beskrevs på följande sätt. 192
"som en skandal redan vid det minst odlade
hushållsvettets flyktigaste prövning. Den enk
laste torpare finner här inget annat än ett lant
bruk i sin fullkomligaste lägervall och en främ
ling inser genast dess brister och lämnar ge
nast de mest oblida omdömen över de admi
nistrativa åtgärderna i lantbrnket och brist på
tankeupplysning som ligger till grund för dess
skötsel." 19�
Anckarsvärd menade att man av ett experi
mentalfält kunde fordra att det skulle lägga
fram bevis på för- och nackdelar med olika
hushållningsmetodcr, brukningssätt, sädes
slag, gödselmedel etc. på det att en osäker
jordbrukare skulle finna de faktiska bevisen
för växclbrukets överlägsenhet. Till gn111d
för verksamheten borde åtminstone en plan
för odlingarna finnas. Han upplystes om all
en sådan hade gjorts av Edelcrantz men att
ingenting av denna återspeglades på fältet.
"Istället finner man blott osa111man hängande
upptagor avjord som skördat� efte1- omständig
heterna, illa dikade marker och obearbetade
trädor bevuxna med tistel. Redskapen är usla
och rester av avbrutna verksamheter har läm
nats på skräpiga backar. I-lär finns påbörjade
men aldrig färdigställda expnimentbyggnader
som nu är tillspillogivna."''"
Uppräkningen fortsatte i en nästan hatisk
ton där inget undgick Anckarsvärds våld
samma kritik av den lejda arbetskraften, den
dåliga höavkastningen, bristen på husdjurs-
avel och skogens totala avsaknad av skötsel.
Emellertid var det inte bara Experimental-
fältet som ådrog sig hans kritik, ulan även
Modellkammaren och Centralverkstaden.
Det var helt enkelt skötseln av Akademien
som han ville kritisera. Det var i själva orga111

nisationen som felen begicks och inte av
enskilda personer som var satta att sköta
verksamheten. Därmed gick en person som
Carling formellt fri, men denne satt i cen
trum a,· Akademiens organisation och kun
de i n te uppfattas som annat än högst per
sonligt ansYarig.
Kritiken diskuterades inom Akademien
men resulterade i n te in någon officiell kom
men tar. Greve Mörner ansåg att det vore
under dess värdighet att bemöta den. 1 \'" En
anledning var måhända att Anckarsvärd
ständigt låg i konflikt med sina politiska
motståndare och allmänt var känd för över
drirna u tfall. Emellertid förekom en intern
debatt där Mörner till en början alltid stod
upp till Carlings försvar och menade att en
jordbrukare inte kunde ta till sig nyheter
utifrån utseendet på fältet utan bara av resul
tatet a,· dess verksamhet. Där någon finner
ordning och syfte finner en annan ingen
ting, menade Mörner, som för egen del fann
förklaringar till det mesta. Anledningen till
att man inte hade egen personal utan stän
digt fick leja värmlänningar med egna dra
gare, berodde på avsaknaden av ladugård.
Au Experimen talfältet inte hade ett mera
tilltalande utseende berodde på att man
ÖYertagit ett obebyggt och ouppodlat fält
och ständigt varit upptagen med anlägg
ningsarbeten. Hade man satsat på utseendet
skulle man tvingats tillgripa sin fond eller
sätta sig i skuld och därmed framstått som
mindre ,·etande, eller som en lanthushållare
vilken genom försöksodlingar och byggande
inte får någon utkomst utan enbart förl ust
av egen besittning.
\'iss kritik kunde dock Mörner hålla med
om. ''äxelbruk borde ha införts för länge
sedan och försöksresultaten borde ha redo
visats bätffe. Att den taktäckningsmetod som
pro,·ats på fältet aldrig blivit offentliggjord,
vilken var det direkta föremålet för Anck
arsvärds skrift, kunde Mörner inte ta ansvar
för, då försöket gjorts innan han kommit till
Akademien. Till detta hade dock Carling en
förklaring och meddelade all han för egen
del för länge sedan föreslagit en avhandling
i frågan men in Le fått något stöd . Till Car112

lings försvar påpekade Mörner 1827, att
denne "nu lika som förelidit år lämnat en fullständig och genom uppgifternas sanning
och noggrann h e t intressant beskrivning"
men att varken betydande prövningsresultat
eller stora skördar från Experimentalfältet
kunde förväntas så länge anläggningen var
ofullkomlig och av liten omfattning. 1 ''"
Fältet fick även några år senare negativ
publicitet då en tidning skrev om dåliga för
hållanden och framför allt kritiserade träd
gårdens skötsel och oreda. Carling försökte
härvidlag komma undan kritiken genom att
dölja fakta. Han förnekade t.ex. riktigheten
av en del sanningsenliga uppgifter. ;'Ju var
läget kritiskt men ändå verkade ingen kun
na komma åt honom, varför man anklagade
honom för att gömma sig bakom sin organi
sation. Oron för fältets skötsel spreds och på
sommaren 1 829 besöktes det a\' flera riks
dagsmän, vilka mangrant kunde konstatera
ett dåligt åkerbruk. 1 Y7 Avsaknaden a,· plane
ring togs ä\'en upp av förvaltaren i hushåll
n ings- och slöjdavdelningen, Gustafr.Iagnus
Schwartz, som efterlyste en årlig vcrksam
hetsplan, ett förslag som märkligt nog inte
vann något gehör hos Mörncr, som istället
var av den åsikten, att en plan visserligen
kunde vara till fördel, men obehö\'lig så
länge försöken inte kostade någonting ex
tra. 1 98 Ändå var det förmodligen denna dis
kussion som ledde till att ordentliga verk
sarnhetsberättelser började författas och
fr.o.m. 1 827 trycktes.

Obegriplig italiensk bokföring

Under Experimen talfältets första år hade
bokföringen varit ganska enkel och skötts av
mekaniska avdelningens förvaltare, Gerss. 1 99
Sedan Carling övertagit ansvaret Ö\'ergick
han till sitt eget, för ändamålet konstruera
de, nya "italienska" bokföringssystem som
grundades på de utländska föredömen han
tidigare Ö\'ersau, främst från Albrecht Thaer,
och som så framgångsrikt u tnyt�ades i Tysk
land. Principerna hade han presen cerat i
Akademiens Annaler 1 8 19.
Carlings bokföringssystem innebar ett to
talt brott mot äldre bokföringstradi tion.

Den nya italienska metoden var i själva ver
ket ursprunget till dagens vedertagna bokfö
ringsmetod, den s.k. dubbla bokföringen,
och i detta avseende var Carling långt före
sin lid. Redan 1 820 började dock omgiv
ningen tvivla på den italienska metoden och
Akademien gav Carling i uppdrag all tillsam
mans med några ledamöter utarbeta en enk
lare metod, men ingenting hände. 201i Bok
föringssystemet var förmodligen inte enkelt
att fö�ja, hur genialt del än var konstruerar.
Visserligen propagerade Carling för lällhel,
ordning och sammanhang men metoden i
sig byggde på omfattande bokföring bestå
ende av en huvudbok, verifikationer, dags
verkslängder, arbetsjournal, kassabok, me
morial och motböcker som samtiden hade
svårt att förstå. 2')1
År 1 8 1 9 hade Carling begärt att en bok
hållare skulle anställas medan han �jälv bara
skulle attestera kvitton. 202 Den nyanställde
bokhållaren, Meyer, visade sig emellertid
inte klara av boksluten och när han slutade
1 82 1 hade han, som nämnts, inte lyckats fär
digställa något. Efterträdaren Odelberg fick
därmed dubbelt arbete tills eftersläpningen
hämtats in. Först 1 824 presenterades de för
åren 1 8 1 9-1822 men revisorerna var omed
görliga och gav varken Meyer eller Odelberg
godkänt. Boksluten fortsatte att dröja och
låg alltid tre år efter. När ledamöter klagade
kunde Carling vara nonchalant och så sent
som 1 828 hänvisa t illbaka till något Meyer
underlåtit att göra tio år tidigare eller till att
Odelberg någon gång varit �juk under 1824.
År 1 827 efterlystes återigen en förenklad
räkenskapsmetod. 203 Året därpå meddelade
revisorerna att räkenskaperna var omöjliga
att revidera och underkände hela metoden.
Det blev det sista slaget mol den dubbla bok
föringen, ty nu krävdes att bokföringen bor
de göras "efter riktiga metoder". Carling
protesterade och Mörner ingrep till hans
försvar. Resullatel blev all Carling uppdrogs
att tillsammans med Akademiens kamrer,
Erland Ström, överlägga om bokföringen,
oberoende av revisorernas kritik. Men upp
draget var ändå tydligt. De var tvungna att
utarbeta en kortast möjlig metod för lant-

bruksbokhålleriet på Experimentalfältet.
Akademien bidrog med renskrivningshjälp
för all en gång för alla lösa eftersläpningen,
varefter den slutligen kunde i nhämtas 1 8 3 1 .
Redan åreL därpå låg m a n emellertid efter
igen. 204 Det var tillsynes hopplöst att i tid få
fram redovisningarna och situationen be
fanns omöjlig. Kritiken sköt fart. Stenen var
satt i rullning.
Carling kunde i längden i n te stå emot
och presenterade slutligen en enklare me
tod i form av en tabell. Kamrer Ström döm
de genast ut den som "bristfällig" och bad
om a l t få träffa bokhållare Odelberg utan
Carlings närvaro för att reda ut vissa frågor,
men det vägrade Carling att finna sig i. 20-'
l bö1jan av 1 830 begärde Carling en an
slagssumma för året om 2 500 rdr utan att re
dovisa de planerade kostnaderna. Ledamö
terna påpekade att man redan tidigare bett
om ell kostnadsförslag och då inget sådant
presenterats bordlades frågan. Värre var att
ajälva principerna för anslaget ifrågasattes.
Carlings åsikt var att lantbruksavdelningens
förslag alltid skulle gälla och att det för för
val tningskommitten bara var att expediera
ärendet. För detta fick han visst stöd, m e n
Mörner menade att Akademien i s i n helhet
var ansvarig för fältet, inte bara lantbruksav
delningen. Det var första gången som Mör
ner gick emot Carling som därmed förlora
de sin sista bundsförvant. Förvaltningen
blev nu en enda röra och det resulterade i
att inget anslag betalades ut. Istället tvinga
des Carling inkomma med nya ansökningar
om smärre utbetalningar från fall till fall. 206
Därmed hade han i princip förlorat ansvaret
för verksamheten till förvallningskommiuen.
Av alla dem som attackerade Carling
framstår några, vars angrepp var mer för
ödande. Det var dels revisorerna, dels några
ledamöter. De förra var Carl PalmstedL och
kammarrådet Per Velin, och de senare aka
demisekreterare Per Granberg och veten
skapsavdelningens föredragande,JönsJacob
Berzelius, den sistnämnde dessutom nära
vän till Palmstedt. Personer ur denna grupp
skulle också fortsättningsvis få stort inflytan
de på verksamheten, bl.a. Velin som skulle
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komma au bli fältets formelle chef. Gran
berg ga,· aldrig upp - in te ens efter Carlings
död - sill hat till honom. Många år senare
skulle han återknyta till de tidigare "missför
hållandena".
Experimen talfältet var emellenid inte det
enda av Akademiens problem. Kritik fälldes
samtidigt mot dess säu att sköta sitt bibliotek
och mot en allmän oordning i huset inne i
staden. T syfte au bevaka orndrdnaden av
dess tillhörigheter och all se till att gänste
männen utförde sina ålägganden hade tre
särskilda inspektörer tillsatts 1827. 207
Ctö,·er kritiken mot skötseln var måhän
da också själva verksamheten pa Experimen
talfältet svår att förstå sig på. \1äna Helena
Reenstierna, elen berömda Arstafrun, besök
te fältet vid två tillfällen. Om det första i juni
1 828 skre,· hon i sin dagbok att hon där såg
många hundra olika träd och blommor från
hela jordklotet och au bon av Carling fick
några frön till brun majs som inte kunde
jäsa och således var oam-änclbar till bakning.
Efter besöket 1 8 3 1 skrc,· hon au hon seu
många träd, blommor och ,·äxter utan att
förstå någonting. 208

OMORGANISATIONERNA

1 830-1 834

Cnder 1 830-talets första år gjordes !lera för
sök till förändring. Arbetsgrupper och kom
mitteer föreslog alltifrån au Carling skulle
inkomma med årliga förslag till ,·erksam
hctsplan, au ledamöterna skulle beredas
möjlighet all yura sig ö,·er förslaget, att en
ny instruktion för fältets personal - inklusi
,·e lantbruksprofessorn - skulle upprättas till
en omorganisation av hela ,·erksamheten.�09
Diskussionerna �ir av i ntresse för synen på
experimemell verksamhet och processen är
,·ärd att fö\ja mer ingående.

1 830 års organisations

kommitte

Fön·altnings- och kassakommiuen uppdrog
1 830 åt en särskild kommitte att föreslå nya
rutiner för Experimentalfältet. Den bestod
1 1 -1

av sex ledamöter under ledning a,· hoHätt�
presidentenjohan afBillbergh, l 776--1850.210
Fortfarande uppfattades Edelcrantz verk
samhetsplan och instruktionen för lanL
bruksprofessorn som grundläggande. \'erk
samheten jämfördes med dessa och kritise
racles i de fall elen på någon punkt an·ek.
Kommiuen sammanträdde i j uli pa Experi
mentalfältet där man undersökte förhållan
dena och under senhösten lämnade man sitt
betänkande.� 1 1
Ägorna befanns vara i dåligt skick. Fram
för allt ,·ar ängarna så mossbelupna au de
i n te borde visas upp för besökare, särskilt
som övriga ängar på Dj urgården ansågs
mycket bättre. Därför borde ängsskötseln
förbättras, både med avseende pa bete och
slåtter. För m önstergården föreslogs växel
bruk. Ladugården skulle användas för tio
kor och personalen tilldelas mjölk istället för
att själva hålla kreatur. Sex heltidsanställda
statclrängar föreslogs ersäua de nuYarande
två och de åtta säsongsanställda ,·ärm län
ningarna. För försäljning av produkter före
slogs att aktuella priskuranter skulle tryckas.
Demonstrationsredskap skulle ,·isas upp för
allmänheten i större omfattning. Som situa
tionen n u ,·ar fanns professorn ime alltid till
hands. eller hade inte tid. när besökare kom.
Deua kunde avl'tjälpas om en aY drängarna
fungerade som rättare. Fältet föreslogs slutli
gen b�·ggas färdigt enligt elen ursprungliga
planen.
Beträffande försöksgården fann kommit
Len an a\' alla ,·etenskapliga försök som blivit
gjorda hade yuerst få blivit kända, ens inom
Akademien, och Carling uppmanades att
rekonstruera alla försök gjorda sedan 1 8 1 6
och upprätta en föneckning ö,·er dem. \'icla
re skulle han, i enlighet med iustruktionen,
årligen inkomma med förslag på näst.kom
mande års experiment för godkän nande.
Man föreslog också att en kana skulle trvck
as . på ,·ilken man fortlöpande skulle doku
mentera ,·äxtslag och försök.
A, kommittens rapport kan man konsta
tera att ,·ad som föreslogs för mönstergår
den Yar egendomens iordningställande i
a,·seende till mark och bebyggelse. Dessut-

om behövdes bättre planering, starkare kon
troll, införande av växel bruk, kreaturssköt
sel, anställande av fast arbetsstyrka under en
arbetsledare, samt bättre utåtriktad verksam
het i form av uppvisning och spridning av
nya växter och redskap.
Mörner tvivlade på förslaget, framför allt
beträffande försöken. Visserligen höll han
med om att resultaten borde ha offentlig
gjorts bäure men antog att mc\jligheterna
var små au få fram några fler. Det som be
funnits värdefullt hade redan blivit tryckt
och fanns till försäij ning i boklådorna, me
nade han. Dessutom hade det tillsänts alla
hushål lningssällskap. Vad mer kunde man
göra? Något större in tresse av själva försö
kens utförande var inte att vänta, ej heller
kanske önskv�irt, med tanke på fältets perife
ra läge och ofördelaktiga utseende.
Att ängarna var sämre än andra på Dju r
gården var fel, clet hade greven �Filv konsta
terat under många promenacler. I-Ian var
misstänksam mot att anställa fler drängar
och ansåg som Carling att närheten till sta
den skulle locka till osedligt leverne, men
kunde man köpa in Grindstugan och stänga
krogen kunde det kanske ändå vara att före
dra. En rättare ansåg han vara absolut nöd
vändig. Au en sådan inte funniu; sedan Grå
bergs dagar berodde på att varken Carling
eller Odelberg ansett att det behövdes. Han
ställde sig också positiv till ordnade av fung
erande kreatursskötscl och menade att ladt1gården byggts för detta änclam�1l. Att så ändå
inte blivit fallet berodde inte på Akademiens
ointresse utan på brist på djur av god ras.
Mörner ville inte att hans inlägg skulle upp
fattas som kritik mot kommitten, utan som en
nyansering och förklaring till en del problem,
men det blev ett stöd för Carling som kunde
fortsätta efter eget gottfinnande. Vid denna tid
beslutade sig emellertid allt fler ledamöter för
att försöka få bort honom som föreståndare? 11

1 832 års organisationskommitte

På våren 1 832 tillsaues ny kommitte. Den
direkta orsaken var att Carling begärt ett
driftsanslag på 2 000 rclr, vilket uppfattades

som allclcles för stort.m Eftersom inga av
förslagen från 1 830 hade blivit verkställda,
beslutades au ta nya tag. Uppdraget gick till
lantbruksavclelningen. I elen nya kommitten
ingick fem av dess ledamöter, även denna
gång under af Bill bergs ledning. Uppdraget
var främst att reglera verksamhetens admi
nistration och att föreslå en bättre hushåll
ning. Dessutom skulle man undersöka möj
ligheterna att få till stånd en sådan utbild
ningsanstalt som landshövding Rålamb före
slagit samt lösa dispyterna mellan profes
sorn och trädgårdsmästaren. 2 1 1
På senhösten presenterades ett förslag.
Kommitten konstaterade att instruktion sak
nades för förval tningen liksom en hushåll
ningsplan, återknöt till 1830 års utredning
och föreslog au växel bruk skulle införas vid
sidan av det befintliga systemet, att all lämp
lig ängsmark skulle förvandlas till åker, öv1ig
gräsbärande mark nyt0as som naturlig äng,
trädgården skötas enligt fastställd plan,
trädskolorna inventeras och byggnaderna
värderas. Beträffande dragare och kreatur
föreslog man att l re hästar och två oxar skul
le hållas, au de engelska fåren skulle behål
las till ett antal av minst tio, att getterna i
brist på betesmark skulle säijas samt all åtta
kor och en �jur skulle hållas och mjölk skt1l
le utdelas till personalen.
Årsanslaget skulle fixeras till en viss sum
ma. Från att tidigare ha erhållit omkring
2 000 rdr per år inklusive byggnadskostna
der föreslogs anslaget begränsas till blott 500
rdr genom att från årliga kostnader om
2 000 rdr dra bort. en kalkylerad avkastning
på 1 500 rclr. Därutöver förslogs 500 rclr re
serveras för årliga byggnadskostnader. Det
mesta handlade således om mönstergårclens
skötsel och ekonomi. Föreståndaren skulle
ha ansvar för egendom och personal, och
tillse att inkomster bekostade utgifter. Redo
visningen skulle bara behöva bestå av kassa
räkningar i debet och k;eclit.
Personalen föreslogs utgöras av en rätta
re, tillika trädgårdsmästare, fyra ogifta stat
drängar och en ogift dcja som vid sidan av
mjölkningen skulle hushålla åt drängarna.
För rättaren skulle en instruktion upprätta115

des. Anledningen till att drängarna skulle
vara ogifta var, som ovan framkommit, bo
stadsbristen och synen på dem som elever.
Schismen mellan professorn och trädgårds
mästaren ansågs bli löst genom en instruk
tion tör elen sistnämnde.
Det in tressantaste med utredningen var
synen på Experimentalfältet som ide. Kom
mitten gav uuryck för något helt nytt i det
att man menade att Edelcrantz verksamhets
plan numera helt saknade relevans. Den var
mer att betrakta som tankar kring Drou
ningholms utnytrjande och innehöll mest
allmänna fraser, menade man. Även synen
på försöksverksamheten var ny. Visserligen
angavs egentligen bara au experiment inte
fick göras utan godkännande av respeklive
avdelning, men i förslaget om kreatur fram
kommer att försöksgårclen skulle underord
nas mönstergården. Argumentet att förse
personalen med mjölk var nämligen au göra
på det sätt "som brukligt är på alla egendo
mar", fältet tick inte bara bli en plats för rön
och försök.m

Carlings invändningar

Carling författade en lång i nlaga där han
försvarade sig själv och verksamheten . 2 1 6
Beträffande egendomens dåliga skick mena
de han att det inte bara handlade om d:11iga
nawrförutsättningar. En försöksgård kunde
aldrig uppvisa samma utseende som ett van
ligt jordbruk då den var en annan sorts in
rättning. Han beklagade att inga experiment
resultat kommit från trycket under de senas
te två åren men menade att det inte var hans
fel. På punkt efter punkt försökte han slå
sönder utredningens argument. Som exem
pel ansåg han de ekonomiska beräkningar
na felaktiga. Edelcrantz hade en gång beräk
nat det årliga behovet till 3 000 rdr och se
dan dess hade mer än tio år gått. I J ur kunde
nu korn m i tten föreslå 500 rdr? En ladu
gårdsdrift skulle bli fullständigt olönsam och
en instruktion för trädgårdsmästaren skulle
bara göra denne uppstudsig.
I kritiken framgår vad Carling ansåg att
en försöksgård skulle vara. Han framhöll att
vetenskapen aldrig kunde underordnas ell
l 16

ordinärt lantbruk, den medgav helt enkelt
inget utrymme för "det vanliga". "Vad över
hela riket brukas blir ingen norm för dem
som går en obanad väg" . skrev han och hän
visade, beLräffa nde kommiuens, vad han
tyckte undermåliga ladugårdsförslag, till
Thaers beräkningar och Jonas Alströmers
med flera svenskars praktiskt genomförda
utfodringsförsök. Experimenten fick i n Le
begränsas av den vanliga hushållningen, ty
de var inte till för fältets framgång utan för
ett vidare sammanhang. De var oumbärliga
för vetenskapliga ändamål och förslaget om
begränsningar av årsanslaget var ett dråpslag
mot de vetenskapliga ambitionerna. Själv
såg han sig som verenskapsman, i n te som
lantbruksbefäl eller lärare.
Det var i denna inlaga som Carling kritise
racle förslaget att utbilda drängar till räuare
och visar h u r i n konsekvent förslaget var.
Carling menade att Experimen Lalfältel skul
le omfatta mönstergård, försöksgårcl och
pedagogiska samlingar, inte vara en under
visningsanstalt. Ett experimentalfält var i ng
et lantbruksinstitut. Hans invändningar var
befogade och försvårade ell bes I ut. J lant
bruksavdelningen fanns också meningsskilj
aktigheter och två grupperingar uppstod
kring dj urhållningen, antalet statdrängar
och huruvida trädgårdsmästaren skulle
fungera som rättare.

Kommittens förslag

På våren 1833 antog lan tbruksavclelningcn
kommittens förslag men det stötte på mot
stånd i förvaltningskommitten där Mörner
ånyo företrädde en syn som delvis liknade
Carlings. Efter åtskillig diskussion, där f1era
ledamöter reserverade sig, gick der igenom.
De flesta av Carlings reservationer hade
nonchalerats och f1era av förslagen i 1830
års utredning hade åLerkommit. I korthet
innebar det att lantbruks- respektive skogs
och tr�idgårdsavdclningen skulle utarbeta
föreskrifter för fallets skötsel, alt persona
lens kor skulle ersättas av egna cijur, att för
valtaren skulle ansvara för trädgårdsmästa
rens och statdrängarnas anställning, att
drängarna fick en skolning som kunde krä-

vas för a tt de sku l le kunna sl uta som rättare ,
att bokföringen skulle göras utifrån framtag
n a form ul är och s l u tl i gen att e n ram fast
ställdes för ett fast årsanslag. 2 1 7
När man läser d e t sl u tl i ga förslage t kan
man förvånas över försiktigheten däri . Av så
många h ä tska o rd mot skötsel n , drasti ska
försl ag och h o t om hela verksam hetens av
veckl i n g, so m förekom m i t u n de r de s i sta
åre n , m ä rktes kn appast n ågon ting. Man
kunde ha förvän tat sig mycket mer och för
slage t t i l l fredstäl l de hel l e r i nge n . In om för'
valtn i n gsko m m i tte n var man i n te n�j d .
Framfö r a l l t ansågs au utre d n i n gen i n te
h ade lagt fram någon hushållnings plan , vil
ket varit dess u p pdrag, ej heller berört kri ti
ken m o t trädskol a n s plan te rin gar och in te
föreslagi t några föränd ringar beträffa n d e
Carl i n gs tvivel aktiga rol l all - vi d si dan om
alt leda fä l tet - också vara föredragande i tre
akademiavdelningar. 2 1 8 En av de m issbelåt
n a var lan dshövdi ng Adlersparre, vars kritik
mot fältet och u t redninge n var skarp. Han
anklagade Akad e m i e n för au i n te uppfyl l a
åtagan det m e d fä l tet o c h m e nade a t t d e t
mellan 1 8 1 6 o c h 1 83 1 kostat Akad e m i e n
o e rh örda sum m o r s o m i n te s tod i någon
parite t till vad som d�ir gj o rts.
Til l s i t t Cö rsvar an förde ko m m i tten au
uppdrage t ege n t l i gen bara bestått av två frå
gor, att mins ka utgifterna och att beräkna ett
fast årsanslag. Man hade kän t sig b u n den av
rådan de system , där två avdelningar besluta
de i alla frågor rö rande skötsel n , och h ade
därför i n te k un n a t gå l än gre än vad man
gj o rt. Ad lerspa rres e konom iska b e räkn i n g
var dessutom felakt i g . Kostn a d e rn a v a r in te
64 000 rdr som den n e påstått u tan 42 5 00
rdr. Kommitten ansåg att u ppodl i n ge n varit
framgångsrik och gjord til l låg kostnad. Från
att h a övertag i t en stenbu n d e n med grov
skog bevuxen vil d mark, en kärnn osse med
dyngdy, steniga ekbac kar, en äng som i n te i
stort gav m e r än hälften av d e t fast.ställ da
ar rendet och en förfallen lad a , h ade Akade
mi en byggt upp en gård med alla nödvä n d i
ga byggnade r samt åke r och h ögavkastan de
än ga r, för vi l ket b l o tt 7 200 rd r åtgått till
u p p od l i ng. 2 1 9 U tredarnas försvar i n n ebar
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dock i n te att de var nöj d a. Tvänom ansåg de
att mer kunde göras och de föreslog att hela
frågan skulle förbehållslöst utredas en gång
ti l l. Förvaltningskom m i uen tog fasta på det
ta och beslu tade att ti l lsätta en ny och större
kornm iue som full ständ igt sku l l e utreda fäl
tets framtid.
Ka nske kunde m an an klaga p rofessor
Carl i n g för att effe ktivt h a b l o ckerat kom
mittecrnas arbe te . Ändå gavs han e n m e r
eller mindre adj ungerad roll även i den nya.
Ri sken för att också den sku l l e s l å fast status
quo måste ha vari t påtaglig. Kritikernas oro
var säk e rt befogad . Pal m sted t m e n ade att
det ve rkade som om " i n gen vågade vidröra
det murk n a trädet, av fru ktan all bli blind av
det mask�jöl, som vid ett allvarsamt tag skall
dam ma u t och förb l i nda d e skum ögda". 220
117
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Den nya kommiLten, Komrnitterande för regle

ring av hushållningen jJå Kungt. Lantbruksaha
rlerniens Experimentalfält, lyftes upp på ett

högre plan än de tidigare och kom att ledas
av Mörner. I övrigt utgjordes den av akade
misekreteraren Granberg, ledamöternaJo
sua Sylvander, president i Svea hovrätt, och
Per Gustaf Velin, kammarråd, samt av tre
utomstående personer, Anders Lundström,
direktör för Bergianska trädgården, friherre
Cederstöm och överstelöj tnant Hellström.
Uppdraget var att förbehållslöst föreslå nya
grunder för förvaltningen "så att Akade
miens ändamål och lan tbruksvetenskapcns
framsteg befordras både genom jordbruk
och experiment". 221
För att kunna planera en ny verksamhet
behövdes först och f rämst en ordentlig kar
ta över fältet, då den gamla från 1 8 1 8 var
inaktuell. för uppmätningen kontraktera
des förste lantmätaren Abraham Vilhelm
Iggbcrg men karteringen drog ut på tiden
och kartan förelåg inte förrän mot årets slut
varför arbetet försenades. Carlings roll be
stod i att han skulle föreslå en ny hushåll
ningsplan med växel bruk, en syssla som han
sannolikt inte drev med någon högre priori
tet.222 Han var heller inte frisk.
Frågan om fältets framtid kom att debat
teras i Stockholms Aftonblad. Landshövding
Adlersparrc gick där till våldsamt angrepp
och beskrev för allmänheten fältets orediga
utseende och Carlings inkompetens. Försö
ken ansågs småaktiga och löjeväckande, t.cx.
med flytande g11rksängar i dammen, och
Carling ansågs över huvud taget omedgör
lig. Möjligen kunde han vara lämplig för
stillasittande arbete, inte minst med anled
ning av hans sj ukliga tillstånd, men det var
inte Akademiens roll att utgöra någon pcn
sionsanstalt. Därför borde Carling omedel
bart lösgöras från sin uppgirt och Oytta från
faltct.ttö
I ett försök att försvara sig replikerade
Carling med en lång, men för frågan helt
innehållslös artikel, där han mest ställde det
Goda emot det Onda. Man plockar inga vin
druvor från törne, eller ens fikon från tistlar,
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menade han.n4 Men ingen begrep vad som
åsyftades och motståndarna kunde inte an
nat än skaka på h uvudet åt de mångordiga
obegripligheterna i professorns retorik. Ef
ter sitt misslyckade försvar deltog Carling ej
mer i förvaltningskommittens arbete, delvis
beroende på sjuklighet men kanske främst
på grund av det ökade motståndet som där
fanns mot honom. Någon ny hushållnings
plan kom inte till stånd och från nyåret 1834
låg arbetet praktiskt taget nere, med anled
ning av hans allt svårare ajukdorn. Inte för
rän efter Carlings död i februari sköt det fart
igen, ironiskt nog beroende på att han ej
hunnit lägga fram något eget förslag, varvid
kommitten fick friare händer.
Kommitten fick n u ett interimistiskt an
svar för Experimentalfältets skötsel. Framför
allt korn kammarrådet Velin att få ston infly
tande som Akademiens ombud. Som sådant
kom han i praktiken att fungera som ny före
ståndare. Kommitten fick stor insyn i det
praktiska arbetet. Direktör Lundström, som
tycks ha varit elen drivande kraften i kommit
ten, besökte i maj 1834 det fält han var i färd
med att förändra. Det var första gången han
över huvud taget såg Experimentalfältet och
det kan , såvida fallet varit detsamma med
tidigare komrnitteleclamöter, ses som karak
täristiskt för deras bristande kunskap om
den verksamhet de var satta att förändra.
Han konstaterade att vårbruket syntes va,-a
välgjort. I Iögar avjordblandningar och göd
sel låg upplagda i väntan på sådd. Han be
dömde vilka ängar som var möjliga att odla
upp och gav konkreta förslag till förändring
ar. Bl.a. ville han anställa Ocr statclrängar.m

Det slutliga förslaget

I juli 1834 kom ett första förslag om föränd
rad skötsel. Kommitten nämnde inlednings
vis en defi n i tion , eller en "ide", av ett expe
rimentalfait kring vilken man enats. Utifrån
denna angavs syftet.ttb
"Jordbruksrnetoder, växclbruk, trädgårdsod
ling och arbetssätt vid fältet, bör uppbringas
till möjligaste fullkomlighet, för a11 dymedclst
bli en eftersyn saml an dessutom genom an
ställda rön med kultivering av mindre kända,

men för fäderneslandet nyttiga växter, tillförlit
liga resultat må vinnas till utspridande och
anviindancle i praktisk väg."
Den nya definitionen av ett experimentalfält
blev att det endast skulle vara "en mönstergård
där praktiskaförsöksodlingar av mer eller mindre
okända nylloväxter skulle göras." Försöken
underordnades således mönste�jordbruket.
Någon egen försöksgård nämndes ej . De sto
ra skillnaderna mot Edelcrantz verksamhets
plan blev nu att inget nämndes om kompa
rativa försök av något slag. Den vetenskap
liga verksam het en blev starkt begränsad.
Lundström pläderade visserligen för väx
el bruk men, i likhet med Carling, menade
han att syftet med fältet inte var att likt van
liga egendomar nå största m�jliga avkast
ning. I så fall hade det varit lätt att finna för
slag, men här har man en dubbel roll. Ända
målet var att fältet skulle ses som "en modell,
varefter äkerbruhet lmnde ta sin riktning i hela
Sverige ", även om lokala förhållanden skifta
de. Växelbruket var visserligen en överläg
sen ocllingsform och på Experimentalfältet
kunde säkert det mesta odlas upp, besås och
skördas, men så var inte fallet överallt. Det
fanns många stridande åsikter om vilket
odlingssystem som passade bäst på olika or
ter, menade han, men föreslog växelbruk på
stora delar av fältet. Lundströms plan förut
satte ytterligare uppodling, varvid 35 ha
skulle delas upp i ytor om fem ha vardera.
Genom �juårig rotation skulle 20 h a alltid
ligga i vall, tio bära säd och fem ligga i träda
enligt följande:
Rotationsplan för 35 ha åker

År
I
2
il
4
5
6
7

Gröda
Havre
Triicla
Höstråg (eller vårsådd med korn) med
insådd
Vall
Vall
Vall
Vall

Den ekonomiska beräkningen visa<le att
jordbruket skulle kunna gå ihop med en
omsättning på knappt 4 900 rdr. En plan på
ladugårdsdrift togs fram av elen nye förvalta-

ren i lantbruksavdelningen, professorn i
veterinärmedicin, Anders Retzius, I 7961 860, som gick ut på en besättning med 36
kor av "mjölkrik bergsras" och en tjur. Dju
ren skulle användas i utfodringsförsök och
avelstjuren betjäna grannskapet. Det var
emellertid inte Akademien som skulle stå
för driften utan ladugården skulle arrende
ras ut mot vissa villkor. Om så skedde förvän
tades jordbruket och trädgården omsätta
4 200 rclr. En alternativ beräkning för 1 70
får i egen drift förväntades omsätta ungefär
detsamma.
En ny chef för fältet skulle utses och hål
las ansvarig inför Akademien i sin helhet.
Något mångvälde ville Lundström i n te se
och därför borde trädgårdsmästaren avske
das. Däremot behövdes en rättare. E n slöjd
stuga och en srnedja borde byggas för att ge
drängarna skolning i träslöjd och smide.
Begränsade man sig till att bara anställa duk
tiga bondsöner kunde några års �jänst vid
fältet säkert göra dem till dugliga rättare,
även om de inte erhöll någon teoretisk un
dervisning, menade han.w Förslaget disku
terades i berörda avdelningar. Chefens an
svar inför Akademien oroade många efter
som de enskilda avdelningarna därmed
skulle fä minskat inflytande. Likaså ansågs
kreatursfrågan svårlöst.
I början av 1 835 förelåg slutligen ett för
slag som kom att stödjas av förvaltningskom
mi tten och antas vid Akademiens allmänna
sammankomst. Det innebar att praktiskt ta
get all odlingsbar _jord skulle utnyttjas för
växelbruk, ängsmarkerna kultiveras for att
sedan återgå till permanenta vallar och träd
gården begränsas till ett avski l t litet område.
Nya byggnader beslutades enligt tidigare
förslag. Beträffande kreatursskötseln konsta
terades at.t sådan var självklar om fältet drevs
av enskild person, men så var ej fallet. Ej
heller kunde Akademien, enligt vare sig
stadgar eller upplåtelsebrev, arrendera u t
ladugården. Själva syftet med att hålla krea
tur var dessutom att förädla raser, inte att
bedriva mjölkprocluktion. Därför föreslogs
blott sju statkor av god ras. Däremot borde
fårstammen, som vid denna tid omfattade
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nio tackor, omedelbart utökas med tolv tack
or och på sikt omfatta 1 50-200 djur.
Personalen skulle bestå av en inspektor,
en trädgårdsmästare, en fördräng och tre
statdrängar. Visserligen omfauade fältet, i
jämförelse med en vanlig egendom, blott ett
halvt hemman och borde utifrån detta inte
kräva någon inspektor, men här var fallet
annorlunda. Om drängarna var ogifta eller
gifta skulle inte spela någon roll. Det viktiga
var att deras löner var högre än på andra
gårdar. De skulle inte lida armod utan lock
as att stanna kvar till dess att deras kunska
per motsvarade ett lantbruksbefäls.
För att säkerställa elen ekonomiska kon
trollen beslutades att en ledamot i lantbruks
avdelningen skulle arvoderas som ombud på
fältet. Denne skulle vaka över allt, från att
föreslå årliga odlingsplaner till minsta inköp
av säd och jordfrukter. En visserligen besvär
lig och tidsödande befattning men nog så
behövlig. Slutligen bestämdes att inspektorn
skulle ansvara för redovisningen enligt en
enkel och fastställd mall. Experimentalfältet
skulle bli vad det var ämnat Lill: "ett exempel av
utmärkt jordbruk och efterdömliga företag, i vad

för övrigt till lantmannaniiringen hör". 228

Sammanfattning

Mönstergården avsågs skötas på det nya eng
elska sättet, vilket innebar växelbruk med
f
nya ef ektivare järnredskap. Men eftersom
man fick bö,ja med att själv odla upp mar
kerna kom inget fungerande jordbruk till
stånd på många år. Efter tio år hade man
emellertid skapat närmare 25 ha öppen och
igenlagd åker men något växelbruk hade
ännu i n te blivit infört.
Brukningssänet och utsädets kvantitet vi
sar tydligt att verksamheten inte var inriktad
på ett kommersielltjordbruk. Allt var istället
en kvalificerad försöksverksamhel. Aven om
denna kunde verka outvecklad finns det ing
e t som tyder på att Akademiens ledamöter
eller andra i samhället, till en bö1jan skulle
ha uppfattat den vetenskapliga nivån som
låg. Ej heller förekom tryck på att utJöra fler
experiment eller på annat sätt höja den ve1 20

tenskapliga nivån. Det var Edelcrantz verk
samhetsplan som gällde och elen följdes till
punkt och pricka.
Det finns många tecken på att professor
Carling verkligen bedrev något nytt. Hans
bokföring, hans syn på specialiserad arbeL5kraft, hans metoder för törsöksodling och
hans nitiska dokumentatio11 är exempel på
ett renodlat vetenskapligt förhåll11ingssäll
till jordbrukel.
Genom perioden löpte också en pedago
gisk ådra. Eclelcrantz hade tydligt påtalat den
pedagogiska dimensionen. Det var helt klart,
menade han, att t.ex. alla utländska redskap
ej lämpade sig i Sverige, men det betydde
i11te au de skulle lämnas därhän. Det var
Experimentalfältets ansvar au undersöka
deras nytta och genom rekommendationer
propagera för deras eventuella användning.
Snart nog kom ändå försöksverksamhe
ten att kritiseras och uppfattas som slumpar�
tad. Framför allt drabbade den Carling och
det som man inte förstod sig på, t.ex. nya
moderna bokföringsrutiner. Kritikerna me
nade att det mesta var obegripligt och att
Eclelcrantz verksamhetsplan inte följdes. Det
togs som intäkt för att omorganisera verk
samheten.
Det fanns en diameu·al motsättning mel
lan många akademiledamöters och Carlings
syn på syftet med Experimentalfältet. Den
visar på en klimatsvängning i samhället be
träffande lantbruksvetenskapens nytta och
frihet. Ledamöternas intresse var att få fältet
ordentligt uppodlat och bättre bebyggt, till
eftersyn för andra, något som ur deras syn
vinkel betydde att Experimentalfältets främ
sta roll var som mömtergård med ett ordi
närt lantbruk som kunde generera pengar.
Visst skulle prov och experiment göras, de
var viktiga, men bara i sådan omfattning
som var ekonomiskt försvarbar.
Carling, å sin sida, ville inte alls h a någon
dominerande produktion utan hellre utöka
de fältförsök. Vad som skulle odlas och vilka
dj ur som skulle hållas var beroende av det
vetenskapliga behovet att pröva sig fram. Att
övergå till växelbruk innebar inget prövande
utan verkställande av något gott mau redan

kände till. Alltså var nyttan av sådant liten
och inget som ett experimen talfält skulle
ägna sig åt. Detsamma gällde egen ladu
gårdsdrift, liksom att binda sig vid en fast
arbetsstyrka.
Lika starkt som Carling kämpade för sina
svårbegripliga försök, lika starkt källlpade
han för vetenskapens frihet och framåtskri
dande. Den skulle få behålla rätten att ej
behöva generera pengar. Den skulle få tillå
tas att kosta. Vinsten var långsiktig och ä1T1nad till samhällets gagn och nytta, inte till
Akadellliens kassakista. Denna idealistiska
och generösa syn utgick från Edclcrantz tju
go år gamla verksamhetsplan och Carling
h�ivdade in i döden dess riktighet. Generellt
betydde det att han såg Experimentalfältets

främsta roll som forsöksgård och argumen
ten var många gånger övertygande. Leda
möterna strävade, enligt Carlings sätt att se,
mol en kolll mersiell produktion som inte
�jänade vetenskapen, men för en sådan ren
odlad vetenskapssyn fanns numera inget
in tresse och för vetenskapsmän som Olof"
Carling fanns inte längre någon plats.
Genom Carlings bortgång 1834 började
kraften i den gamla tidens lan tbruksveten
skap att ebba ut. Visserligen fortsatte försö
ken på ungefär samma sätt men n u ville
man främst tjäna pengar, och försöken skul
le bidra till detta. Med vår tids språkbruk
tappade man helt enkelt in tresset för den
teoretiska grundforskningen till förlllån för
en praktisk tillämpad forskning.
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