
LANTBRUKSAKADEMIENS EGEN HISTT/R iA

Ett självskrivet anvåindningsområde liir akademiens arkiv åir att utnyttja det fiir akademiens egen

ftirvaltningshistoria. Det kan gälla den formella organisationens innehåll, tjåinstemännens

historia, akademiledamöternas biografier, akademien som en del av statsflorvaltningsapparaten,

synen på akademiens verksamhet i press och från politiskt håll, akademiens byggnader,

bibliotekets uppbyggnad, akademiens utländska kontakter - både fiirr och nu.

Handlingar ftir sådana uppgifter finner man främst i akademiens olika protokollsviter

(serierna A I a -- A V), akademiens tidskrift (serie B II a), pressmeddelanden (serie B III),
trycktaochotrycktamatriklar(seriernaBIV,DIa--DIIcjämteKIa--KId),akademiens
inventarieftirteckningar (serie D VII b), skrivelser från Kungl. Maj:t (seriema E I a -- E I b),

inkomna skrivelser och korrespondens (seriema E II och E Itr), stadgar f?ir akademien och dess

fonder (serie F IV a), bibliotekets handlingar (F V a -- F V e), handlirrgar angående akademiens

byggnader med Enaforsholm och Barksäter (F VI a -- F VI d), utländska forskarkontakter etc

(serierna F X a -- F X c), högtidssammankomster, exkursioner, konferenser, olika arbetsorgan

(serierna F XI a -- F XI fl, räkenskaper (serierna G I aa -- G III), fotografier (K II a - K II b),

samt inte minst samlingen av pressklipp (serie ö VII).

Fågor
Akademiens äldre historia är relativt väl beskriven, inte minst av Herman Juhlin Dannfelt. Men

flera områden skulle sannolikt kunna specialstuderas, som t ex akademiens tjänstemåin och

ledamöter. Någon samlad biografi eller översikt över dessa finns inte idag.

Akademiens verksamhet har ofta varit utsatt ftir kritisk granskning från politiskt och andra

håll. Olika reaktioner på detta inom akademien skulle vara intressanta att studera, kanske sänkilt

i samband med Kungl. Lantbruksstyrelsens bildande.

Hur har akademiens roll som ftirmedlare av utländska impulser f'orändrats över tiden, är

dess innehåll och inriktning densamma.

Littemur

Anderson, Å. t gg t . Lantbruket och Lantbruksstyrelsen åren I 890- I gg0. // Statens jordbruks-

politik under 200 år: Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria. Red. Janken Myrdal.

Stockholm.

Eskeröd, A. 1956. Jordskiftena och lantbrukets utveckling 1809- 1914. //Bonden i svensk

historia: III, s I l-l16. Stockholm.

Fröier, K. 1962. Svenskt jordbruk och skogsbruk 1813-1962. //KungL Skogs- och Lantbruks-

akademien 18 13 - 19 622 Minnesskrift. Stockholm.

Högberg, S. 1961. Kungl. Patriotiska Sällskapets historia med särskild hänsyn till den

gustavianska tidens agrara re formsträvanden. Stockholm.

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 18l3-1912 samt Svenska lanthushållningen

under nittonde århundradet. Stockholm.

Moberg, H. A:son. 1989. Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel. // Kungl. Skogs-

och lantbruksakademien. Stockholm.
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AKADEMIENS LANTBRUKS- OCH FISKERIMUSEUM

Akademien erhöll tidigt en del äldre ftiremålssamlingar, bl a härrörande från den Kungl.

modellkammaren, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Christopher Polhems maskinsamling. De

kompletterades med andra samlingar, t ex den tekniskt kunnige Abraham Niclas Edelcrantz'

egna modeller. Senare tillkom Götrik von Schdeles modellsamling. Från 1838 huserade

samlingarna i akademiens huwdbyggnad på Experimentalfiiltet, de flyttades 1867 till en lokal i
Tekniska skolans då nWppftirda byggnad vid Miister Samuelsgatan 36. Samlingarna flyttades

därefter 1895 till en fastighet vid Luntmakargatan 4 ftir att 1905 komma till akademiens fiir

ändamålet särskilt uppförda museum vid Experimentalfältet, med arkitekten Erik Josephson

som upphovsman. I detta hus, fortfarande beläget invid nuvarande Stockholms universitet,

fanns museet uppståillt till 1969 då samlingama överfordes till Nordiska musect.

Under årens lopp skedde kompletteringar till museisamlingarna, bl a med maskiner som

provats på Experimentalfiiltet.

Vid Nordiska museet finns idag hela samlingen, inklusive en fiskeridel. Fönrtom den gamla

katalogen och en rad PM och andra handlingar, finns akademiens museum ftirtecknat i den

aktuella föremålskatalogen, med avfotograferingar av föremålen samt ingår i museets

föremålsdatabas. I akademiens arkiv finns många dokument som redogör ftir museets

tillkomsthistoria, ftiremålens liirvärv och tankar om loremålens praktiska användning.

I akademiens arkiv finns dessa handlingar friimst i sammankomstprotokollen (serie A I a),

förvaltningskommitt6ns protokoll (serie A II a), lantbruksavdelningens och mekaniska

avdelningens protokoll (serie A III a och A III d). Förteckningar över fiiremål som fiirvärvats

ftirekommer dels bland inkomna skrivelser (serie E II), dels bland verifikationerna (serie G III
och G VII a). En uppslagsända till de senare är huwdböckerna (serie G I aa och G IV).

Museibyggnaden behandlas särskilt i serien handlingar angående lantbruksmuseet (serie

F VII c). Spridda fotografier finns i serien övriga fotografier (K II a) och en särskild svit av

porträtt av Experimentalfältets tjåinstemåin innehåller en del miljöbilder (ö XV).

Fågor
Tillsammans utgör fiiremålssamlingen och arkivets många uppgifter ett givet fonkningsf?ilt fiir

dem som är roade av föremålsforskning. Ett 'museiämne" vore att granska vilka strategier som

användes för museets uppbyggnad, syftena bakom museet, tankarna om fiiremålens

användning, eller att skriva lantbruksmuseets historia. Några av akademiens tjänstemän, t ex

Edelcrantz, hade särskilda tekniska intressen som vore spåinnande att närmare beskriva utifån

ftiremålssamlingarna.

Littemtur

Ett centralt svenskt lantbruksmuseum: Utredning i lantbruksmuseifågan fiamlagd av

Lantbruksakademiens museikommitlö./lKungL Lantbruksakademiens tidskrift 1952,

s 268-276.

Hasslöf, O. 1949. Svenska Våistkustfiskarna: Studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala

kultur. Göteborg.
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I Nord i ska m useets fo rem ålsavdelning. ]

Jirlow, R. 1951. Aldre plogaroch årder i Kungl. Lantbruksakademiens museum.

//Meddelande fån Kungl. Lantbruksakademiens tekniskaavdelning,6. Stoclholm.

Moberg, H. A:son. 1989. Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel. //Kungl. Skogs-

och Iantbruksakademien. Stocltrolm.

Resare, A. 1975. Lantbruksmuseet på Julita, dess bakgrund och planering. // Sista lasset in:

Studier tillägnade Albert Eskeröd 9 maj 1974. Nordiska museet, s 39-48. Stockholm.
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vÄxrnÄRING sFoRS KNINGEN

Intresset ftir artificiella gödningsmetoder fanns redan tidigt inom akademien. I arkivet kan en

lorsta inkörsport vara de handlingar som samlats kring salpetersjuderinäringen (serie E IX a).

Hit Sick visserligen relativt små kvantiteter kväve, men dessa gick alltså jordbruket miste om.

Under 1800-talet startade tillftirsel också av fosforgödmedel, t ex benmjöl och superfosfat. Det

sammavar fallet med Guano och Chilesalpeter.

Men den stora frågan gällde hur man skulle kunna tillgodogöra sig luftens kväve. Detta

klarade endast baljviixterna, varftir behovet av kväve till spannmål och rotfrukter var stort.

Denna strävan lyckades norrmännen Birkeland och Eyde med 1903, ö de industriellt lyckades

binda luftens kväve och överftira det i en form som växterna kunde tillgodogöra sig. Denna s k

Norgesalpeter blev grunden ftir Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstoff AlS.

Redan under de ftirsta åren ftirekom skriftväxling mellan Experimentalftiltets ftireståndare

Rhodin och Norsk Hydro, som bl a behandlade skördeutbytet av det nya gödselmedlet.

I slutet av 1920-talet var norrmännens ljusbågemetod utkonkurrerad av Haber-Boschs

ammoniakmetod. Det tyska IG Faöen blev hälftenägare i Norsk Hydro, när detta liiretag köpte

den nya metoden och produkten kallades nu Kalksalpeter Norig. I Sverige representerades

denna av firma H. Lickfett i Stockholm, som under 1930-talet anståillde agronomen Arne

Hansson. 1942 bildades Gödsel- och Kalkintressenternas Samarbetsdelegation (GKS), som

urgav tidskriften Våixtnärings-Nytt. För att öka forskningen på området bildades 1954 Stiftelsen

svensk Våixtnäringsforskning (SV), med nära knytning till akademien.

SV-stiftelsen är en egen juridisk person och har därför en egen arkivliirteckning. Från

arkivet tycks ingen information av vikt ha gallrats sedan stiftelsens tillkomst 1954. Däremot

saknar arkivet ämnesingångar. Från 1963 finns ett kronologiskt diarium (serie Cl) till
handlingarna (serien Akter EIA), som är ordnade strikt kronologiskt. Styrelseprotokollen (serie

AIA) utgör i sig ett slags ämnesreferenser till handlingarna, med kontinuerliga håinvisningar

dem emellan, men kännedom om ungeftirlig tidsperiod är ändå våisentlig for att kunna utnyttja

arkivet. Serien Årsberättelser (serie F7) ger en samlad årsvis överblick av verksamheten.

Arkivet innehåller vidare en del arbetsmaterial och utkast samt inkomna slutredogörelser med

kronologiska fiirteckningar (serie F3A och F3B).

Frågor

En spännande aspekt av ämnet växtnäring i Sverige är möjligheten till relativt snar överblick

över både forsknings- och industrisidan, eftersom de innefattades av ett relativt fätal experter på

sina l?ilt. SV-stiftelsens mycket välbevarade arkiv borde medge ett närgånget studium av många

av de centrala fågorna inom våixtnäringsfältet.

Littemnr

Hammarström, C. 1992. Handelsgödselörbrukningen i Sverige och dess effekter i ett

historiskt perspektiv. //Ekonomisk-historiska institutionen, Umeå universitet.

Seminarieuppsats. (Stencil.) Umea.

Hansson, A. 1982. Stiftelsen Svensk Våixtnäringsforskning: En verksamhet inom Kungl.

Skogs- och Lantbruksakademiens ram. Stockholm.
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Informationsmöte rörande forskningsarbete, vartill anslag utgått från Kungl. Skogs- och

Lantbruksakademien ur medel från Stiftelsen Svensk Våixtnäringsforskning. // Kungl.

Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift: Supplement nr 6. 1961.

v Schdele, M. 1992. Sex intervjuer med växtnäringsmän: En etnologisk undersökning.

// SV 3 5/92. (Med ljudbandsbilaga. ) Stockholm.

Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhet for främjande av våixtnäringsforskning ur

industrimedel. //Kvng;L skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 1960, s.512-532.

Söderström, O. 1960. Objektiviteten vid fonkning och liirsök påvåixtnäringsområdet.

// SOU 1960:30. Stockholm.

Torssell, R. 1970. Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning under 15 år: Utveckling -

verksamhet- resultat 1955-1969: En sammanfattning på stiftelsens uppdrag. Stoclholm.

JORDBRUKSUTBILDNINGENS INSTITUTIONER
OCH FöRGRUNDSGESTALTER

Sverige fick sitt ftirsta lantbruksinstitut 1834. Vid Degebergs lantbruksinstitut i Viistergötland

bedrev Edward Nonnen både praktisk och teoretisk utbildning fiir blivande agronomer m fl.

Nonnen hade redan 1828 ftirvärvat egendomen, och erhöll från 1834 statens ekonomiska stöd

trots visst motstånd. Akademien bistod Nonnen ekonomiskt och erhöll löpande rapporter från

Degeberg. Verksamheten vid institutet upphörde 1852, och lantbruksskolan flyttades till

Klagstorp 1863. Förutom högre jordbruksutbildning hade Degeberg tillverkning i närmast

fabriksmåissig skala av jordbruksmaskiner.

Handlingar rörande Degeberg och Nonnen finns bland skrivelserna från Degeberg (serie

E VII a). Nonnens eget arkiv och fler handlingar från Degeberg ftirvaras i Skaraborgs

länsmuseum. Andra utbildningsanstalter ftirekommerbland skrivelser från lantbruksläroverken

och lantbruksinstituten (serie E VII b).

FÅgor

Akademiens närmare samröre med Degeberg, eventuella ftirhandlingar med Gabriel Poppius

(akademiens direktör och även president i kommerskollegium) kring linansiellt bistånd etc,

borde vara möjligt att belysa, liksom att skapa en bild av de tidigaste kullarna elever, deras

bakgrund osv.

Littentur

Grage, E.-B. 1990-1991. Edvard Nonnen (1804-1862)' //Svenskt Biografiskt Lexikon, band

27, s 136-140.

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien l8l3-1912 samt Svenska lanthushållningen

under nittonde århundradet. Stockholm.

Rydå, K. I 98 I . Boken och plogen: Lantbrukets skolor under 150 år. Stockholm.

Torstendahl, R. 1975. Teknologins nytta: Motiveringar lor det svenska tekniska

utbildningsvåisendets framväfi framftirda av riksdagsmän och utbildningsadministratörer

l8l0-1870. // Actauniversitatis upsaliensis. Studiahistoricaupsaliensia. 66. Uppsala.
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HÄsTMEKANISERINGENS rönursÄTTNINGAR -

INBLIcKAR I LANTBRUKSINGEnTönnnIqAS vARDAc
De statliga lantbruksingenjörerna (så kallade från år 1857) var från 1835 verksamma med att ge

tekniskt bistånd åt Sveriges lantmän i fågor rörande tiickdikning, avdikning, tonläggning eller

bevattning. Detta skedde under akademiens kontroll. Från 1890 stod de under överinseende av

Kungl. Iantbruksstyrelsen. Deras främsta uppgift var att övervaka de med statliga medel

finansierade jordbruksprojekten, särskilt vid de större jordbruken. Till akademien ingav de

årliga rapporter över sin verksamhet, som var knuten till avgråinsade geografiska distrikt. Detta

samlade material ger en nationell överblick över de särskilt betydande arbeten som blev en

ftirutsättning ftir "håistmekaniseringen" i vårt land for att tunga jordbruksmaskiner skulle kunna

framftiras över åkrar och ängar.

Lantbruksingenjöremas årsrapporter innehåller uppgifter om vem som begärt deras hjälp,

fiirrättningsorter, tidsåtgång i dagar, vilka arbeten som utliirts (planer fiir växelbruk, odling av

höglänt mark, omläggning av åkerjord genom täckdikning eller öppen avdikning, myr- eller

kämrtdikningar, sjösänkningar, ängsvattning mm) samt behandlade arealer. Till rapportema i
tabellform finns ofta en rad anmärkningar, som mer detaljerat berättar om vilka arbeten som

utftirts. Jämfiir fiiljande uppslag som visar en lantbruksingenjören Kempffs årsrapport 1867 fiir

Stockholms, Uppsala och Södermanlands län [E VI : 13.]

I akademiens arkiv finns dessa årsrapporter i bland skrivelserna fån lantbruksingenjörerna

(serie E VI). En översikt över lantbruksingenjörsinstitutets historia har dessutom skänkts till

akademien (serie ö VIII). Se även Kungl. Iantbruksstyrelsen, Agrikulturtekniska byråns arkiv,

Tekniska avdelningen, seriema D XXIV Kortregister över lonättningsakter och ritningar till
torrläggningsftiretag 1841-1933, D XXV Förteckningar över beviljade statsbidrag och lån till

torrläggningsft)retag med anteckning om beslut l88l-1933, D XXVI Liggare över beviljade

statsbidrag och lån ("sockenliggare") l84l-1933 samt F I Promemorior angående lån ur

odlingslånefonden I 884- I 892.

Frågor

Med lantbruksingenjöremas rapporter till grund borde en relativt detaljerad bild våixa fram över

de arbeten som var en örutsättning lor "håistmekaniseringen" vid de större jordbnrken. Att

närmare granska vilka som anlitade deras specialisthjälp borde ha sitt givna intresse.

Komparationer mellan olika landsändar och tidsperioder kan göras.

Littenwr

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien l813-1912 samt Svenska lanthushållningen

under nittonde århundradet. Stockholm.

Landtbrukets främjandegenom statsfibrvaltningen. l-4. 1890-1909. Stockholm.

Sveriges Landtbruksforvaltning: En sptematiskt ordnad samling af gällande fiirfattningar

angående landtbruket. I -8. t 890- I 9 I 2. Stockholm.

Torstendahl, R. & Pettersson, O. 1992. Forskning om tjåinstemannagrupperna: Tjänstemåinnens

yrken, arbetsvillkor och organisationer i ett historiskt penpektiv. //Iiänstemannarörelsens

Arkiv och Museum. Stockholm.
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Undertecltna,l får hiirnreiL anlålla onr biträde *rrlå. -t;-'--:*t--/ ilauats till niist'

4-.

Lantbrulrsingenjörema rekvirendes av de som önskade frbiträde med något, fifui akademiens

forualtningskommittö. Här rekvirens nmme Kempff, som avgav årsnppotten på fotegående

uppslag, år 1872 av iinkefriheninnan Liljencrutu p Ahlby gard, söder om Stockholm-

IE W: 18.]

\
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FISKE I STATSPERSPEKTIV

Under några decennier på 1800-talet fanns vid akademien underställda fiskeritillsynsmåin eller

fiskeriintendenter med assistenter, som hade i uppgift att ha en övergripande blick över

fiskerinäringen, särskilt pa våistkusten. Lantbruksakademiens verksamhet innefattade alltså även

vattenbruksområdet. Denna gren av verksamheten överftirdes 1890 till den nybildade Kungl.

Lantbruksstyrelsen. I samband med deth påftirdes den nya myndigheten en hel del handlingar,

som har sitt ursprung fran akademiens verksamhet.

Endast en mindre del handlingar finns kvar i akademien rörande fisket, särskilt i serierna

E VI och E IX d. Jfr även Fiskeriintendentens arkiv vid Göteborgs landsarkiv.

Vidare loreligger materialet alltså på Riksarkivet i Kungl. Lantbruksstyrelsens, fiskeri-

byåns arkiv, i serierna:

C I a Fiskeriintendentens diarier 1870-1889, E I a Kungl. brev och departementsskrivelser

1867-1882, E III Länskungörelser gällande fiskeristadgar 1855-1889, E fV Låinsstyrelsens

resolutionergällande flottningar l85l-1889, E VMeddelanden från utrikesdepartementet 1886-

1889, E VIII a Fiskeriintendentens korrespondens 1864-1889, E IX a Berättelser,

fiskeritjåinstemännen 1862-1889, E IX d Dagböcker och resplaner fnån fiskeritjänstemiin 1866-

l889,FlbRapporter,fiskeodlingsanstalternal869-l8S9,FIcRapporter,journaleroch
dagböcker rörande lax, laxöring och sik 1857-1889, F II a Insjöbeskrivningar 1880-1889, F fV
In- och utftirsel av fiskeriprodukter 1872-1884, F VI Loggböcker, väderleksobservationer,

stormvarningar 1880-1889, F VII ba Fiskeriundersökningar, fiskeribiologiska 1873-1889,

F VII bc Fiskeriundersökningar, fiskodling hushållningssällskapen 1860-1889, F VII bd

Fiskeriundersökningar, anteckningar av fiskeritjänstemän l819-1889, F VII be Fiskodling,

laxfiske, kräftfiske 1876-1889, F VIII a Statens fiskodlingsanstalt, Borenshult 1889,

F XVIII övriga ämnesordnade handlingar 1860- 1889, F XIX a Utställningar avseende fisket

1866-1889, F XIX b Tryck rörande utställningar l86l-188'9, H I a Fiskeristatistik, laxfiske

1860- 1889, H I b Fiskeristatistik, olika slag av fisken 1868- 1889 samt i serie H tr Insjöstatistik

187 l- I 889.

Frägor

Materialet om fiskerinäringen borde ge inblickar i liskerinäringens organisationsväsen,

möjliggöra en statistisk överblick över näringens utveckling, både kvantitativt och kvalitativt.

Vidare borde det vara möjligt att lä en uppfattning om t ex miljöfiirändringar utifån de ofta

relativt detaljerade redogörelserna om skilda fi skevatten.

Littemtur

Hasslöf, O. 1949. (1985). Svenska Våistkustfiskarna: Studier i en yrkesgrupps näringsliv och

sociala kultur. Göteborg. (Faksimilupplaga utg. av Bohusläns museum och Bohusläns

hembygdsftirbund, skrifter nr 18, Uddevalla.)

Landtbrukets främjande genom statsftirvaltningen. l-4. 1890-1909. Stockholm.

Sveriges Landtbruksflorvaltning: En systematiskt ordnad samling af giillande ftirfattningar

angående landtbruket. I -8. I 890- I 9 I 2. Stockholm.
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KONTROLLVÄSENDE

Även om man brukar säga att bonden särskiljs i sitt yrkesutövande av sitt beroende av väder och

vind, i sig okontrollerbara ftirhållanden, finns det naturligtvis många sätt på vilka människan

sökt skaffa sig ett inflytande över slumpens skördar. Forskning om nya växtslag, en ökad

fiirståelse av de kemiska ftirutsättningama ör konstgiord gödning och avel till ur produktions-

synpunkt bättre lämpande djur är bara några exempel. Organisatoriskt tar sig denna strävan

uttryck bl a i olika kontrollanstalter, som har till uppgift att väga, mäta, jämftira och även

forska.

De kemiska stationerna, som fiir jordbrukets räkning bidrog till en viktig del av kontrollen

inom jordbruksnäringen vad gäller t ex jordkvaliteter, foder och utsäde, tillkom med början

1877 i Skara, Kalmar, Halmstad och Våisterås. Året därpå i örebro, 1883 i Jönköping och

Härnösand samt 1898 i Visby. Förutom de här nåimnda statsunderstödda kontrollstationerna,

svarade bl a hushållningssällskapen ftir sådan verksamhet. Frökontrollen var egentligen en

något litet äldre och sänkild gren av verksamheten, senare ofta organisatoriskt fiirenad med den

kemiska kontrollen. Först kom frökontrollen till Nydala i Halland 1876.

Från början fanns ett övergripande ansvar för verksamheten hos Kungl. Lantbruks-

akademien. Från 1890 övergick detta till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Fram till denna tid finns

alltsa möjligheter att i akademiens arkiv fä en nationell överblick över verksamheten, särskilt

genom serien E VII c, som bl a innehåller de kemiska stationernas och frökontrollanstalternas

årliga redogörelser.

Frågor

I den mån de kemiska stationemas egna arkiv inte bevarats kan här finnas åtminstone en del

informationer, som speglar verksamheten ned till testresultatnivå, som bör ha ett intresse vid

beräkningarav avkastning o s v. Det framkommer ocksåvilka jordbrukare som tidigl utnyttjade

kontrollens möjligheter.

Littentur

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen

under nittonde århundradet. Stockholm.

Landtbrukets främjandegenom statsforvaltningen. l-4. 1890-1909. Stockholm.

Sveriges Landtbruksflorvaltning: En systematiskt ordnad samling af gällande liirfattningar

angående landtbruket. I -8. I 890- I 9 I 2. Stockholm.
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AKADEMIENS MEDDELARE

En fråga av stort källkdtiskt och metodiskt intresse är vilka de egentligen var, som utgiorde

akademiens meddelare i olika spörsmål, d v s de som skrev till akademien med uppgifter om

olika ftilt inom akademiens intresseområden. Detta kunde ske spontant eller som svarpå fråge-

listor eller tiivlingsupprop, och meddelarnas texter kunde senare bli publicerade av akademien

eller i hushallningssällskapens skrifter. Manga har också ftirblivit opublicerade.

Några av dem hade en mer intim anknytning till akademien, som ledamöter eller

korresponderande ledamöter, andra nåddes av akademiens ständiga ftirfrågningarvia tidskriften

(annalema) eller t ex Post- och Inrikes Tidningar. Vilka slag av jord- och skogsbrukare

representerar dessa. Var de uteslutande större jordägare, självägande lantbrukare eller

arendatorer, eller saknade de rent av i hög utsträckning en direkt kontakt med jordbruket. I
vilken utsträckning har de obesuttna haft kontakter med akademien. En närmare uppfattning om

dessa frågor är av avgörande betydelse ftir bedömningen av kiillvärdet hos det rika material,

som akademien samlat. Personliga erfarenheter av jordbruk bör rimligen leda till ett högre

kiillvärde lor det material, där sagesmännen uttalar sig i specifika näringsfnågor.

Akademiens tidskrift i serie B II a är ett omfattande utgångsmaterial, som har flera

systematiska register. Vad gäller dem som varit knutna som ledamöter till akademien, finns de

grundläggandeuppgifternaompersonerblaiseriernaDla-DIc.I)essamatriklarinnehåller

även hänvisningar till texter örfattade av dem som finns publicerade t ex i akademiens tidskrift.

Jfr ftir övrigt med Hebbes lantbruksbibliografi, som ger en samlande bild av personernas

samlade ftirfattarskap inom jordbruksområdet for tiden fram till 1850.

!. Afhandlingar.

Iörftik till Svar på Kongl. Landtbruks.Academi.
cns Prisfråga: "Hvad fördclar till upplys.
oiirg eller rättetfc för framtiden i affeende på .
fåning, bärgning m. m. kunna dragas af dco
erfarenhet de fle0e Rikcts prävinfer af för.
Iidna årcts (r8t2) för Jordbrukct {kadliga
väderleks be(kaffenhet erhållit; af P. König. l6t.

Om fröfättningcns egen(kap att utmergta jorder.
Öfvcrfättning af J. tserzelius. . . tTA.

6. Svmlh .iardhruL,s.erforenhet, Rön och Förfah.

Berättclle orn fättet och följderna af trädesjor.' dens anr,änrlanrle till v$xeLfädc hos unrter-
tecknad vid Ekensbclm i Södermapland, jeri.
tc plan till ett btftändigt Girculations.bruk,
vid en derftärlcs gjord uppodling i af Friherrc
Knut Kurck. . t.!6:

Anmärkniogar vid föregående Bcråttelfc; af P.
E. Skjöldcbrand. tgg.

Ytterligcre Anmä;kningar vid Bcrättålfen ou Cir-
culations.brukct på Ekeosholm.; af B, f'.
Rothoff. t . , . .2tT.

Eör.

Rön om nyttan af Potat.odling och af dcnna rot.
frukts användandc till Brännvinsbräooing; af

'i'rihcrre C. G. Sc.bwerin. '. . . z8r.t

l. Korta [Indrråtte{er i Hushåttsd,nlflsn,

Om fortgångea af Inftitutet för Lin.ctrltur och

förärlling vid Gårdsby. . 285.

SkogsIkötfcl i. Wcftcrgöthland. '
Utdrag af ett ifrån Hblr Häraäshöfdingen P. J.'

Fifcherftröm inkommit Menrorial: om
bruket af få kallad Halljord. . . . t88-

8. Belkrifning på nyttiga Rec{åap.

Be{krifoing uppå Sal mon s Sädes.renfare. . 2go.
Bcfkrifniog uppå dco lii kallade lilla Cultivaton, 296.

tsclkrifoing öfver cn Engcllk Plog, med 2:ne rör-
ligar'ändbrädeo. . .298.

$. Prumier och Prisönmen.

Kongt. Landtbruks.Academiens Omdömmc öfver
, inkomna Svar olh Uppgifter i anledoing af

' de utfatta Prisämnena. . . . 3oO.
Tilllggniog. . . .3og.

Tillkomno Lcrlanrötcr af Kcingl. Laudtbruks.Ace.

. dcmica. t r . .Jt2.

- 
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På ft)regående sida: Kongl. Svenska Landtbntk-Academiens Annaler 1815, innehållsfiirteck-

ningen. IB II a : 3.] Om skribentema var knutna till akademien, Iinns en del information om

dem i akademiens matriklar. Se t ex B F Rothoff i matrikeln ouan ID I a : 3.]

Fågor

Med utgångspunkt t ex i akademiens tidskrift (annalerna), de icke anonyma tävlingsskrifterna

eller frågelistsvaren, borde ett urval av sagesmännen eller meddelarna granskas med hänsyn till
yrkesverksamhet, klasstillhörighet, ftirmögenhetsskikt, sociala relationer, utbildning, de egna

jordbruksftiretagens storlek o s v. Förutom materialet i akademiens arkiv, fär här uppgifter

samlas ur kyrkoboköringen och t ex bouppteckningar. Detta material ftiruaras i allmänhet vid

landsarkiven, men finns också i hög grad tillgängligt på mikrofilm eller mikrofiche, som kan

lånas till önskad ort.

Resultatet av en sådan undersökning skulle kunna relateras till akademiens utsagda mål med

kunskapsinsamlingen vid skilda tidpunkter. Vad kan sägas om akademiens medvetna strategier

fiir uppbyggnaden av ett kunskapsinsamlande personligt nätverk, som innefattar hela Sverige.

Hur resonerade akademiens personal om sina meddelare. Hur värderade de olika kunskaper

och kompetenser, eller saknade de uppgifter om detta.

Linenur
Hebbe, P. M. & Björkbom, C. 1945. Den svenska lantbrukslitteraturen II: Från l80l till 1850.

Kungl. Lantbruksakademien. Stockholm.

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien

under nittonde århundradet. Stockholm.

Perlinge, A. 1993. Kriamän bland liemän: En

Lantbruksakademien 1815. // Ärsskrift 1993.

örsnåis Hembygdsgård.

18 13- 19 12 samt Svenska lanthushållningen

tidig meddelare i Oppmanna till Kungl.

Oppmanna-Vånga Hembygdsörening och
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HUSHÅL LNrNG s sÄrr s rapnr.t

De enskilda hushållningssällskapen i landet studeras givetvis bäst genom sina egna arkiv.

Akademiens arkiv är dock användbart på flera sätt, även om intresset gäller ett enskilt

hushållningssällskap. Det saknas ännu en nationell överblick över hushållningssällskapens

arkiv: vad som bevarats, var de fiirvaras och om de är tillgängliga. På några punkter kan säkert

akademiens arkiv komplettera och delvis fylla i luckor som kan ftirekomma hos

hushållningssällskapen.

Akademiens välförsedda bibliotek innehåller i princip kompletta sviter av samtliga

hushållningssällskaps egna tidskrifter, vilka tillsammans med arkivets innehåll kan anvåindas liir
en relativt lättillgänglig nationell överblick. Dessutom finns jubileumsskrifterna ftir samtliga

hushållningssällskap. Akademiens arkiv innehåller betydande mängder korrespondens med

hushållningssällskapen. En viktig serie är E V, men eftersom dessa kontakter genomsyrade

mycket av akademiens verksamhet, finns handlingar i ett mycket stort antal serier, inte minst de

allmänna serierna B I och E II.

Fågor
En värdefull uppgift vore att sammanställa information om samtliga hushållningssällskaps

arkiv, och att relatera till akademiens arkiv. En konsekvent genomftird undersökning av arkiven

hos hushållningssåillskapen skulle underlätta framtidens utnyttjande av detta viktiga material.

Liftentur

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen

under nittonde århundradet. Stockholm.

Kempe, E. L923. Studier angående de svenska hushållningssällskapen. Stockholm.

Landsbygd i förvandling 1991: Gotländsk odling och bebyggelse under 1800-talet:

Minnesskrift till Gotlands Läns Hushållningssällskaps 2O0-årsjubileum.

// Bebyggelsehistorisk tidskrift, 21, 199 l.
Stattin, J. 1980. Hushållningssällskapen och agrarsamhällets ftirändring - utveckling och

verksamhet under 1800-talets forsta hälft. // Acta universitatis upsaliensis. Studia historica

upsaliensia. I 13. Uppsala.
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Gustaf Linds npport fiån ExperimentalfäItets trädgårdsavdelning 1906 tedogöt bI a Rir

blomningstidema for olika slag av fiukter. IF Vn d : I.] N?ista sida inleds med ett utdng ur

brättelsen ftån smmaår
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rmincÅRDSBRUKET vrD EXpERTMENTALFÄLTET

Trädgårdsbruket är en relativt undanskymd del av lantbrukets historia. .zinda torde den genom

alla tider ha haft en stor ekonomisk betydelse. Vid Experimentalf?iltet bedrev akademien

undervisning och försök på trädgårdsområdet. Trädgårdsskolans verksamhet fanns på

Experimentalf?iltet fram till 1963, då den liirstatligades och liirlades till Nonköping.

Inom akademien behandlades dessa fragor i skogs- och trädgardsavdeningen (serie A Itr b),

med handlingar bl a i serien F VII d. Jfr även serie ö X)flI.

Fågor
Genom t ex de årliga redogörelserna kan en central del av trädgårdsutbildningens historia

sammanställas. Utvecklingen och lorsöken med t ex nya fruktsorter kan ftiljas relativt väI. I
vilken mån inlordes nya sorterpå detta sätt till Sverige.

Littentur

Gunnarsson, A. 1992. Fruktträden och paradiset: om fruktträden som betydelsebärare.

// Stad& Land, Moviuryinstitutionen lor landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet,

105/1992. Alnarp.

Halldor, H. 1935. Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling.

Stockholm.

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen

under nittonde århundradet. Stockholm.

Liljewall, B. 1989. En allmogefamiljs agerande i en tid av ftiråindring. //RIG 1989:2, s 37-57.

HISTORIENS INDIVIDER I IORD. OCH SKOGSBRUK

På arkivteoretiska grunder placeras den typ av material som saknar direkt samband med en

arkivbildares egen verksamhet, som det övriga arkivet är ett resultat av, i egna serier under

huvudrubriken "ö" - övriga handlingar. Det kan gälla gåvor av skilda slag, någon enskild

tjänstemans handlingar som anses ha en egen identitet och där kan man i bland även finna

handlingar vars ursprung är oklart. Akademiens arkiv utgör inget undantag. Här ftirekommer en

hel del handlingar, som till sitt omfäng kanske inte är så stort, men som ändå kan ha sitt intresse

i råitt sammanhang eller ör en person med något speciellt intresse.

8l



Det fiirekommer också att vissa arkivbildningar anses sa självstiindiga att de år presenteras i
egna arkivftirteckningar, som "delarkiv" till en arkivbildare. Till akademiens arkiv har knutits

ftiljande arkivbildare: Lantbruksakademiens ekonomiska forskningskommitt6 (se ovan),

Svenska Allmogehems Jordbrukarfond (Stiftelsen Hem i Sverige) samt Sveriges Allmåinna

Fjäderfiiavelsftirening. Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning utgör en egen arkivbildare (se

ovan). Jiimftir arkivöversikterna nedan.

Bland akademiens "oväntade" handlingar finns t ex spridda gårdsräkenskaper, enskildas

dagböcker och räkenskaper (serie ö I), en stor pressklippsamling rörande mejerihanteringen

samlad av Gustaf Liljhagen (serie ö XI), Paul Hellströms "memoarer" (serie ö XII), en

samling maskinfotografier av Sven Alwerud (ö XVD, en stor bildsamling av Göran Knutsson

vid Uppsala läns hushållningssällskap (öXVUI), intervjuutskrifter från en dokumentation av

skogsarbete i Värmland 1945-1980 av Klas Ramberg (ö XIX), arrendatorn A Fr öhlins

dagböcker och räkenskaper från Äkerby vid Näsby gård i Täby norr om Stockholm (ö XX),

kronojägaren Arvid Lindströms dagböcker (ö XXI), delar av Nils Wohlins arbetsmaterial till
en studie av jordarvslagstiftningen (öXXV), avskrifter av Carl och Herman Juhlin Dannfelts

"minnen" (ö XXX och ö XXI) samt Lantbruksklubben i Stockholm (ö XXXII).

Ftågor

Dagbiicker från enskilda jordbrukare har alltid ett stort värde ftir detaljerade närstudier fian olika

aspekter. A Fr öhlins brukade gården Åkerby nr I under Niisby gård, dil tillhörig direktören vid

Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm Carl Robert Lamm. Dagboken behandlar

genornförda jord- och skogsbruksarbeten vid Äkerby och Niisby, auktionsbesök, skörde-

uppgifter, arbetsresor, husftirhör, skogsarbete, maskinreparationer, stadsresor, sjukdom, slakt,

besök till kvamen och veterinären etc. Noteringarna är, som ofta är fallet i den här typen av

material, mycket lakoniska och omfattar en dag per rad. Men en hel del går ändå att utläsa och

att tolka fram ur dagboken. Närheten till Stockholm ger den en speciell karaktåir. Volymen

innefattar även en räkenskapsbok, sannolikt fån Nåisby gård.

Av intresse är också de noteringar om lin- och ullproduktionen vid Vänersnäs och

Friimmestads gardar örda kring 1800-tales mitt (serie ö I).
Stort dokumentärt värde har också de två bildsamlingar som Göran Knutsson och Sven

Alwerud samlat, bl a med många bilder som visar 190O-talets stora maskinella forändringar

inom jordbnrket. Tyvär är den skriftliga dokumentationen till bildema knapphiindig.

Klas Rambergs intervjuundersökning om skogsarbete i Värmland har avsatt ett stort

utskrivet intervjumaterial omfattande ca 2.500 sidor fån 48 informanter. Originalljudbanden har

deponerats på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Intervjuarbetet inleddes 1988 och har

en särskild inriktning på skogsbrukets ftirändring och villkor. Intervjuerna föregicks av en

enkätundersökning. Alla intervjuer bandades och har sedan ordagrant skrivits ut med

normaliserad svenska. Detta omfattande källmaterial belyser en mycket viktig period av vår

svenska samtidshistoria, speglat i skogsbrukets tekniska ftirändringar. Att hela materialet har

skrivits ut ftirhöjer dess tillgiinglighet.
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Littentur
Adamson, R. 1987. Något om godsräkenskaper i riksarkivet och vad de kan ge forskare.

// Arkiwetenskapliga studier: 6, s l1-18. Stockholm.

Alla de dagar som är livet: Bondedagböcker om arbete, resor och umgänge under 1800-talet.

1991. Red. Janken Myrdal. Nordiska museet. Stockholm.

Andersson, K. & Clemensson, P. 1990. Hembygdsforska!: Steg ftir steg. Stockholm.

Cnattingius , A. 1877. öfversigt af svenska skogslitteraturen. Stockholm.

Larsson, B. L992. Svenska bondedagböcker: Ett nationalregister. Nordiska museet.

Stockholm.

Malmström, H. & C. 1959. Om den svenska skogslitteraturen ftire år 1900, hur den

örekommer och hur den bibliografiskt ftirtecknats. Stockholm.

Ramberg, K. 1991. Värmländskt skogsbruk 1945-1980: En intervjudokumentation och

metoddiskussion. //Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien: Rapport: 54. Stockholm.

Skogsbrukets tekniska utveckling under 100 år. 1992. // Skrifter om skogs- och

lantbrukshistoria. Red. Anders Perlinge. Nordiska museet. Stockholm.
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Liknande noteringar finns for någn



SKOGEN SOM RESURS

Akademiens artetsområde innefattar med de areella näringama inte enbart snävt jordbruket, utan

även fisket och skogsbruket som framkommit i det ftiregående. Akademiens andra avdelning -

Skogs- och trädgårdsavdelningen - behandlade frågor om skogen.

De ftirsta hundra årens prisfrågor och premieämnen upptar 7 punkter, under vilka skogen

står i fokus. De kunde behandla premier för inhängnad av själwuxen skog till skydd mot

betande djur ( l8 14), plantering av pil, sälg eller poppel ( l8 l4), tillverkning av vin, cider eller

annan dryck av svensk frukt eller björk- eller lönnlake (1814), plantering av ekollon på

inhägnad jord ( 18 I 7), utländska trädslag som ger snabbare återväxt och/eller dugligare virke åin

de inhemska trädslagen (1820), skadeinsekter på löv- och barrskogsbestånd och kända

motmedel (lS2S) samt sådd av barrskog i mindre skogrika trakter (1842). Men skogen fanns

med även i de mer allmåinna topografiska frågelistorna (se sidan 27 f).

Inkomna tävlingsskrifter finns i serierna E II och E VIII a. I avdelningens protokoll

diskuterades de insända skrifterna (serie A III b).

Fågor
En överblick över akademiens syn på skogen som samhällelig resurs kunde skapas. Vilka

problem fokuserades. Sker det några ftirskjutningar i akademiens intresse. Kan någon särskild

debatt ftiljas t ex om synen på importerade trädslag, en fråga som åinnu harbr?innande aktualitet.

Littenfrrr

Skogsbrukets tekniska utveckling under

100 år. 1992. // Skrifter om skogs- och

lantbrukshistoria. Red. Anders Perlinge.

Nordiska museet. Stockholm.

Sörlin, S. 1988. Framtidslandet: Debatten

om Norrland och naturresursema under

det industriella genombrottet. // Kungl.

Skyteanska Samfundets Handlingar 33.

Stockholm.

Skogs- och trädgårds-

avdel ni ngens p rot okol I
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