
FöR STUNDANDE SKöRDAR

TT DEN KUNGLIGA LANTBRUKSAKADEMIEN INTE

uppstod redan under 1700-talet kan synas en smula märkligl. Trots

att synen på den svenske bonden kanske inte alltid har varit så

insmickrande, insåg nog de personer som under denna tid stod i
bråischen ftir näringamas uppmuntrande att det var bonden som med

sitt eget arbete kunde f?ira landet fram mot ekonomisk utveckling.

Detta skulle ske med uppmuntran och rätt kunskaper om nya och

bättre redskap, odlingsmetoder och om växternas näringsbehov.

Men också genom en individualisering av jordägandestrukturen.Vetenskapliggörandet av

vår svenska modemäring kom att bli en central del i en av tidens viktigaste tankeströmmar - det

som kallas fysiokratismen. Denna jordbruksvänliga strömning leder som mycket annat den hiir

tiden sitt ursprung fån Frankrike, och utgör i sin tur en oskiljaktlig del av merkantilismen med

sitt intresse ör befolkningstillvåixtens fiirutsättningar.

En särskild svensk lantbruksakademi skulle ända dröja till nåista århundrade. Instiftandet

skedde 18 I 1, sannolikt på personligt initiativ av kronprins Carl Johan. Verksamheten blev

mycket starkt ftirgad av fysiokratismens ideal. Det svenska jordbrukets positioner fiirbättrades

ständigt och det var som bekant under det tidiga 1800-talet som Sverige blev en

spannmålsexporterande nation.

På 1700-talet hade i ståillet tillkommit Kungl. Svenska Vetenskapsakademien och Kungl.

Patriotiska Sällskapet, dit mycket av periodens tankegods kanaliserades. Betoningen av de

tekniska och ekonomiska sidorna hos jordbrukets fiirMllanden ledde dock snart till ett behov av

en särskild lärd institution lor jordbruket. Den ftirsta uppgiften ftir den nya akademien blev att

verka ftir tillkomsten av hushållningssällskap i samtliga låin ör sådana ännu saknades. Den

Kungl. Svenska Lantbruksakademien blev samtidigt en integrerad del av statsörvaltningens

administrationsapparat kring jordbruksfrågor, och en rad ärenden överftirdes dit från Kungl.

Maj:t ftir handläggning. En rad särpräglade personligheter samlades och blev akademiens fiirsta

uppsättning av agrar kompetens, med tonvikt pa teknik och ekonomi.

Akademien inledde omedelbart sitt arbete med att till f?iderneslandets fromma låta samla

kunskaper av vikt ftir jordbruket. Samtidigt fanns i den tidigare verksamheten också ett uttalat

intresse lor näringarna i allmänhet. Detta ledde till uppbyggnaden av ett så kallat statistiskt

arkiv, där en ör sin tid oerhört framstående person kom att prägla verksamheten. Carl Fredrik

Akrell, som blev lantmätare vid fiorton års ålder, var den statistiska avdelningens forsta

ftirvaltare och samlade med kraft in stora mängder informationer från hela riket, inklusive ett

betydande material avseende tider liire akademiens tillkomst.

I akademiens äldsta stadgar talas med visst eftertryck om vikten av detta arkivs inrättande.

Akrell var akademiens ftirste "arkivarie", en syssla som hörde till chefen ftir den statistiska

avdelningen. Det innebär inte att akademiens arkiv redan vid denna tid formades på ett for oss i
dag lättillgiingligt sätt. I stiillet Iår man anta att arkivets struktur f?irgades mer av insamlande åin

av ordnande. Diskussioner om arkivets ordning återkommer dll och david sammankomsterna.
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Det ovan sagda är i korthet bakgrunden till att den här skriften har kommit till. Så här efter

mer än I 80 års verksamhet (den ftirsta verksamheten inleddes år 18 I 3) är arkivet en spännande

samling kunskaper, rik på detaljerad information om enskilda människoöden, märkliga
jordbruksapparater och olika orter och bygder. Genom att verksamheten har varit inriktad på

hela landet ärarkivet en rilsangelägenhet.

Syftet med den här skriften är att ftirsöka rikta strålkastarljuset mot ett unikt arkivmaterial,

som ännu inte i någon överdrivet hög grad har utnyttjats av forskningen. Att så inte har varit

fallet beror delvis på att arkivet inte ftirrän 1982 blev förtecknat på ett vedertaget sätt, och att

dess innehåll därftir tidigare var svårare att överblicka. I det ftiljande kommer Kungl. Skogs-

och Lantbruksakademiens arkiv att presenteras med tre delsyften i åtanke. För det ftirsta att

beröra olika ansatser till fonkning som bör vara möjlig att göra med arkivet som utgångspunkt.

Med forskning avses här inte endast akademisk agrarhistorisk forskning, utan alla sorters

undersökningar på olika nivåer som kan bedrivas av människor med olika ftirutsättningar, men

med ett intresse ftir landsbygden och lantbruket ur ett historiskt perspektiv. För det andra att

beskriva hur man hittar i handlingarna. Genom flödesskisser över ärendenas handläggning och

genom att peka på sökinstrumenten ges en överskådlig bild av arkivets struktur. För det tredje

att översiktligt redovisa hela arkivets innehåll. Det sker dels genom ett sammandrag av den i
detta sammanhang reviderade arkivförteckningen fÅn 1982, dels genom ett sak- och

personregister som bl a återger arkivftirteckningens randanmärkningar.

Förhoppningen är att alla som på något sätt intresserar sig lor jordbruket, skogsbruket eller

landsbygden i allmänhet lättare skall Iä en överblick över vad Kungl. Skogs- och

Lantbruksakademiens arkiv kan erbjuda. Kanske kan skriften också inspirera till nya studier,

eller hjälpa till med en annorlunda perspektivisering pa pågående studier.

ARKIVET OCH FORSKAREN

Ett väl bevarat arkiv gömmer ofta spännande och ibland oanade möjligheter. Beroende på

forskarens egna utgångspunkter kan samma material ur arkivet utnyttjas på flera sätt. Det ftir
helt enkelt med sig ett annorlunda budskap beroende på vem som undersöker det. Att på en och

samma gång närma sig ett arkiv och räkna med att det skall vara möjligt att fänga alla dess

möjligheter är inte realistiskt. Här presenteras en genomgång gjord huvudsakligen med

etnologiska och ekonomisk-historiska utgångspunkter. De olika teman som tas upp skall

betraktas som exempel på ämnesområden som särskilt väl lämpar sig för studier, både med

håinsyn till materialets kvalitet och kvantitet. Förhoppningsvis kan de dåina som inspiration inlor
låisningen av den komprimerade arkivfiirteckningen, som ger en bild av hela arkivet.

En historiskt intresserad agronom, jägmästare, veterinär eller tekniker skulle sannolikt se

helt andra möjligheter i arkivet. Det sagda gäller särskilt ör de närmast foljande avsnitten i detta

kapitel, som behandlar olika ansatser till forskning som borde vara möjlig att genomftira med

akademiens arkiv som utgångspunkt. Dessa presenteras blandade med olika exempel ur
arkivmaterialet, jämftirelser med befintlig litteratur och avslutas med några litteratuneferenser

ftir dem som önskar gå vidare på egen hand. De ftiljande två avsnitten, Att hitta i arkivet och
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Arkivöversikt, syftar till att ge en bredare bild av vad arkivet faktiskt innehåller och hur man kan

ta sig fram mellan de olika delama.

Ett arkiv är i sig ett slags spegelbild av verksamheten hos den som åstadkommit

handlingarnas framväxt. Under Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tillvaro harverksam-

heten ftiråindrats kmftigl vid särskilt en tidpunkt, och några ord behöver diirlor sägas allmåint om

arkivets karaktär. Som nämndes ovan var akademien från sin start en integrerad del av

statsftirvaltningen och handlade frågor fiir Kungl. Maj:ts räkning. Dettra faktum hargivetvis satt

sin prägel på arkivet och medverkat till att ge det en nationell profil. Under loppet av 1800-talet

ökade dock denna lorvaltningsdel i omfattning på ett sådant sätt att statsmakterna fann ftir gott

att den 13 december 1889 inrätta Kungl. Lantbruksstyrelsen. Denna skulle fortsättningsvis

handlägga många av de ärenden som akademien tidigare skött. Det är örklaringen till att arkivet

i dag innehåller en lång rad avslutade serier av handlingar. Det innebåir också att fortsättningen

av dessa typer av ärenden kan återfinnas i Lantbruksstyrelsens arkiv, som i dag till sina äldre

delar fiirvaras på riksarkivet. När så är fallet kommenteras det i arkivöversikten. I samband med

inrättandet av Lantbruksstyrelsen överftirdes också en del äldre material, bl a rörande

fiskeriintendentens och hans assistenters göromåI. Kvar i akademiens arkiv finns i dag mycket

litet om denna del av verksamheten. Akademien kan dåirmed betraktas som l^antbruksstyrelsens

direkta liiregångare, den senare ftir övrigt tillkommen tio år ftire Jordbruladepartementet.

Tiden fr o m 1890 har arkivet därmed en helt annorlunda karaktiir åin de {iiregaende åren.

Det nära samröret med hushållningssåillskapen åtftiljde l,antbruksstyrelsen fram till 1948. Då

kom vissa av hushållningssällskapens arbetsuppgifter att handläggas av de nybildade statliga

lantbruksnämndema. Akademiens namnbyte 1956 från Kungl. I^antbruksakademien till Kungl.

Skogs- och Lantbruksakademien, har inte avsatt samma brott i akademiens arkivbildning. Fån
1990 har akademiens arkiv fätt en ny uppläggning, som har motiverat varftir denna presentation

har avgriinsats till åren l8l3 - 1989.
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SYNEN PÄ BONDEN

SpEGLAD I BELöNINGAR rön rönrrÄNsrnut,l,A INSATSER

Främst genom landets hushållningssällskap, men i bland också på eget initiativ eller genom

enskilda personers anmodan, medverkade akademien till utdelandet av belöningar till särskilt

Iiirtjänstfulla bönder ftir allehanda slags insatser inom jordbruket. Tvärtemot vad man skulle

kunna tro avsåg denna verksamhet inte uteslutande männens insatser. Kvinnor belönades fijr
särskild flit inom den hushållsliga sfiiren, t ex textil- eller matberedning. Det är heller inte fråga

endast om jordbrukande ståndspersoner; flera olika sociala grupper är representerade.

När belöningar skulle utdelas skedde det efter ett slags remissförfarande, där

hushållningssällskapet till akademien inkom med lorslag på personer. Ett ftirslag motiverades

alltid utftirligt och ger därigenom, även om materialet delvis uppvisar stereotypa motiv,

möjligheten att skapa en bild av synen på hur en "ideal" bonde eller bondhustru bör vara

beskaffad. Förutom motiveringarna, som lämnats av ftirslagsgivarna, ftirekommer ibland

dessutom olika slags intyg, som syftar till att styrka personens lämplighet.

Handlingarna kring detta belöningsgivande återfinns dels bland de Inkomna skrivelserna

(serie E II), dels i Akademiens sammankomstprotokoll (serie A I a). Efter 1827 kan de

alfabetiska registren till de Kronologiska diarierna (serie C I) utnyttjas. Även in i vår tid delar

akademien ut belöningar på motsvarande sätt till särskilt driftiga jordbrukare (serie A I b).

Jåimör lorteckningen över belöningar (serie D VI).

Fågor

Med detta material som underlag borde det vara möjligt att både skapa ett slags kvantitativ

översikt över vad som belönades och med vilka motiveringar, och att mera i detalj studera vad

de enskilda åstadkommit. De olika intygsgivarnas och ftirslagsstiillamas identitet kan också vara

av intresse. Möjligen ger dessa en bild av en sockens sociala struktur, där ftirvisso pråisten i
detta sammanhang intar en särställning, åtminstone i kombination med en närmare studie i
kyrkobokloringen liir respektive orter.

Med kunskap om personernas sociala hemvist kan också möjligen olika "synsätt" på bonden

framtona: prästens, lantmätarens, grannens. Möjligen skulle det kunna finnas en gradskillnad i
belöningsgivandet mellan akademien och hushållningssällskapen, de senare utan åtminstone en

direkt knytning till staten. Belönas alltid samma saker av akademien och hushållnings-

sällskapen, eller speglar akademiens belöningar mer en renodlat "statlig" uppfattning om vad

som ärberömvärt.
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SOCKENBESKRIVNINGAR OCH RESEBERIiTTELSER

Etnologer och historiker har ofta utnyttjat den typ av material som med ett samlingsnamn kan

benämnas sockenbeskrivningar. Till denna grupp angränsar också olika slags reseberättelser.

Två yrkesgrupper framtonar särskilt starkt när det gäller initiativen till sockenbeskrivningarna:

prästerna och lantmätarna. Många har också skrivits av lanthushållare, d v s ofrälse ägare till
större jordbruk. Olika syften ligger bakom, men ett mycket viktigt sadant är insamlandet av

kunskaper om näringarna, särskilt jordbrukets fiirusåittningar och avkastning. Detta ligger väl i
linje med fysiokratismens syn på jordbrukets uppryckande som den viktigaste vägen till en

ekonomisk utveckling av landet.

Sockenbeskrivningarna utmärks av en relativt fyllig beskrivning av olika fiireteelserpå en

viss ort, ofta med utgångspunkt fån en frågelista. Sannolikt också av en rad textmässiga

schabloner. Pråister och lantmätare har ageftt i sin egenskap av statens lokala ämbetsmän och

"dokumenterat" en ort. Detta utesluter inte att många av detta slags beskrivningar från hela

landet (inklusive Finland) har ett ftirvånansvärt personligt språk, som på ett livfullt sätt

samtidigt ger en inblick i den enskilde ftirfattarens tankevärld. Även om det är "bygder", län

eller landskap som behandlas, utgör grundmaterialet ofta beskrivningar från socknar. Det gåiller

även de "landshövdingeberättelser" som för vissa år ingavs till akademien. Jåimftir avsnittet

nedan om jordbruksstatistik.

Akademien hade ett särskilt inflytande på sättet att skriva sockenbeskrivningar. Genom

siatistiska avdelningens chef Carl Fredrik Akrell utformades formulär och frågelistor till
sockenbeskrivningar och "landshövdingebertittelser". Ett uttalat syfte var att det skulle vara

möjligt att återge en kvantitativ bild av jordbrukets läge i riket.

Även om akademiens verksamhet inleddes ftirst l8l3 fiirekommer inte ringa mängder

material av den här typen avseende äldre tider. Sannolikt utgör de rester av den samling av

topografica som S G Hermelin under 1700-talet hopbragt, och som 1823 av Hermelins söner

överlämnades som gåvatill akademien. Det bör observerasattdelaravdennasamlingsenare
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l, tackuen,lrr'.rraf den förllepas hafva f ådt titt narrrtrl

Gitlningar oclr Alhncgens beråttel{L'r dirronr l

2. Sockue - 'ligillet, hurudant j

\" Folknrtncrn, huru ftor, året :'789; errlist liyrlioboken?

i, tdott*, Tatport', I{ålare, Nlblggnre, Hanltuårkat''i huru inånga:

* &&*tigez af Soldater eller Båtsmirn, huru ftor?

i {rr:;r;:";;*i;}#,hurucra'? nrera erer mi*dre bördig?
g. Åken, huru den ft6tes I vål eller illa ?

Mcd hvilka (åclesflag den befås? '

Huru mirnga TunnlanC af lera, fvirrtrnvlla eller fand!

DeG afkaftriing til 61 7t 8 &c. liornet, hurtr ftor?

Oidfäkerna til deG goda afkaltning eller nriGvåxt?

Hlelpernedlen emot mifsvåxten?

g, Åtgen, huru den {k6tes ?

Orclläkerna tit deG mera eller mindre b6rdighet ?

Huru många tunnland af hårdvell, fidvall, och myrori
Huru många laG Hö fås af hvarie fortl
Om tilleilng til rnerr upoCline gifves?

lo, Eetesrnnrkut, hurtrclirrt J

I{pru myckep Bo{iiap af Ilåftar, Oxar i Kor ; Får, Getter; St i i I , 11"i" m. fodas I

lt, Skogen, hlrudanl r-51 ciler illa nrec{farenl

Af hvad flags triid cierr beftirrl -

' itvilka iiro I(ronans, eller Ailmirnningar?

Hviika {lags villdr clitrr och foglar hår finnas och huru de fhngas?

gi, Sågar, grof'eller fin-bhclige, liui'u många
'Om S,',gninqen blott tl<er til hrrsbehof ellei aflälu?

Huru månqa 'I'olfter lJråder hår fågas i

Höglln bergeu, trvilka?

Infi\nr , hvilka ?

Strhmnr, eller irar, hviika?

Hviika Fi{keflag dåruti finnas?

Om Fi{ket lr tit husbehof eller aflälu? mera eller mindre iönande'l

Om Kronofi(kerr fintras, oclr Arrerrde-surnman dårföre/

i6, Bergsbruk, hvilka? t ,^..

Åf hvem, och hvacl ilr, Brrrker blifvir anlagdt; lämt når det f:iclt privilegier'?

Åf huru rnånga ntafitgtrar, ltantrar, |piklrarnrar' m. m. dc: Lleltår?

Hammrr(kritå o.l, irliga tilh,Srkningerr, 6uru ftor?

Om grufve anledningar, kalh-ciler rnat'rnorbrotc finuasJ iirrir hr-ilkl?

lJ, @ornor, (vailt-eller 'l'ull-qvarlarl huru många?

Huru många Par ftenar af de Gdnare?

fi. prifegårdarne,lurudanrt vål eller illa bygda? gårrila eller.nr''r I

t9, prifJordet, af hnru nrånqa manterl det beft,ir? och hurutlatrti

om Capellarrerr liar lretrrm:rrr erller blolt Boftål]e?
zo, iiritnn,

Bland exemplen på äIdre mabrtal, som finns i akademiens arkiv, linns en ;ad socken-

beskrivningar ftån Hälsingland. Här är inledningen tilt landshövdingen F .{ ' Cronstedts

frågelistau$ind 17g0. IE M : 1] Beskrivningama hatpublicemts ar'-\ "1' Bn ;:us 1961'

t3.
t+
rt.

22



Expditionsbefallningsmannen 
Anderc Lohms suarpå cronstedts lrågerisa I79I rönnde Alftasocken i Hälsingland. IE IV b : IJ



kommit att överlämnas till riksarkivet respektive Kungl. biblioteket.

Flera av de sockenbeskrivningar och reseberåittelser som ingår i akademiens arkiv har också

publicerats. Jåimftir t ex Hebbes bibliografi över svensk lantbrukslitteratur. Några har också

omtryckts med tillfogade kommentarer, eller tryckts långl efter sin tillkomst. Det kan dock vara

av våisentligt intresse att jåimfiira de publicerade beskrivningarna med de otryckta versionema. I
en del fall har de ingivits till akademien utan anmodan, i bland med kommentarer av

upphovsmännen som bl a berörbakgrunden till skriftens tillkomst mer i detalj.

Sockenbeskrivningar och reseberättelser ftirekommer dels bland de Inkomira skrivelserna

(serie E II), Skrivelser från landshövdingarna (serie E [V a), Inkomna beskrivningar och

tabeller, Sverige och vissa län (serie E IV b) dels bland Inkomna reseberättelser och

tiivlingsskrifter (serie E VIII a, med register i serie E VIII b). Efter 1827 lra,ndiariets alfabetiska

register utnyttjas. Nagra beskrivningar blev också publicerade i akademiens tidskrift (serie

B II a), eller hos hushållningssällskapen. Ett slags reseberättelser l*or senare tid är de

redogörelser akademien erhållit från resestipendiater (seriema F I a -- F III bd)"

FÅgor

Sockenbeskrivningama och reseberåittelserna har sitt givna lokalhistoriska intresse. Det är ocksa

metodiskt intressant med akademiens samling av sådana skrifter genom ati de samtidigt är

uttryck ftir ett slags "centralarkivstanke", d v s att på ett och samma ställe samla en stor mängd

informationer från skilda delar av hela landet. Det ger tillftille och anledning till överblickar och

jämftirelser mellan olika landsändar och tidsperioder. Vilken slags infornation ansågs vara

intressant. Hur samlades den in. Vilka var de som bidrog med alster och hur bunda eller fria i

ftirhållande till t ex en frågelista var de. Hur bearbetades den inkomna infoimationen och hur

presenterades den. Kan "nya" fågor ställas till materialet, trots att det oftast utgör svatet på en

viss frågelista, d v s hur mycket "merinformation" innehåller det. Vad såger svaren på

frågelistor, inkomna reseberättelser och sockenbeskrivningar om upphcvsntännen, om

sakforhållanden, om samhåillet.
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Inle&fingen till bergmiistaren Anton Swaås rereskildring fran SÅrd:,jJ -r-r-i:.: : D:-ann
1795. Sannolik tillhömfie en del av de hermelinska wnlinganni ar'a-3;--31r 1r*r1'.
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. '*ql

i, ,fl

'åÅororo tilt ltppgifter hfirantte till en ,ulrmari kfinnedom aJ

Landthushfrllningens tillståndt på olika ofio i Fådernts,
landet, haitka Kongl. Landtbruks.Acatlemien finskar att
af nitiske och upplyste Landsmfln lE srg

scende på haars och. ens serskilta locat:

,. Jord-ro"ne beslaffenhet i den orf N. N. vistas; prof,
punds vigt, på de allrnälnare rlag deraf, samt de som

meddelte , i rj-

till r å e siäl-
förtjena särdelcs

uppmärfsämhet.
a. llvilta af 'dessa-jordmåncr man efter en Iängre tids erfarenhet i ort.:ri,

- anser mesr tjenlige frir ,Hvete, Råg, Korn, I{afra; äfvenså för .Errer:,

Ilönor, [ot- ,cllcr Fodcrve:ter, m. rr.
3. Afkastningen i' dessa fall, öfver hufvud, eller per medium, af hvalje' slag, jemte noga bestährmande af deu a4väntla gödselne art och quin-

titet; lassene antal och cubila innehåll.
4. Sånings-, äfvenspm mognads- och bergningstidcrae för hvardera af dessa växter.

i. Sergningisättet af jordens alster; sättet d rleras förvaranele under ta[, i" joiden-rellor-i ftii lufren. ' ' r'

6. Srqkeliga ombyten af oä<t, eller andra yäxter, på samma jord; i hvad
ordning de btilvit verletällde, rned eller'utan träde, samt ined hvad
besrärndr reiirhat, i åfseende på af&ästningen i hvarje faII.

7. lluruvida oåh med hvarl irarrgår,g ,rägou plootering af'eå kaltade llanclels-
växt€r, rlrom Lin, Ifampa, llumla, Färgväxter, m. fl. i<flas i ortcu,
för salu eller husbehof.

-E. Srukningsoättet af jorden; trätlets behandling; plöjningars eller träd'ningars

. .antal, tider, djup,'m..rn. Martens eller Skogent biäuaande eller s"'e-
<Ijande, n'ör.ocb huru, till hvad ända och rned hvad nyltar de verlstälJas.

g. Pr;oportion ernellan den årligen besädda ocH obesidrla. delerr af åkern; .-rnr

- . . och huru mycket af. triidesgärdet begagnaa, samt på bvad Eä(t.

ro. Proporrion mellan ä&er, äng och betesmarl.
rr. Ptoportion mellan dea öppua jordcns vicLd, och de nyttjarle dragarrres

..- . (hastar.s eller orars) antal,
r2. Krelturenr. utfodringssätt oclr Ladugårdens af.kastning. Om Stallutfodrilg,' i $tället f41.pet9, användgs,. oelr g1e4 bva4. fördel,
r3. Om de- [' orten varende boskapsslaggni.ltorr härt- qsh ffir.racornes Le-
' skaffenhet, vidtagne anstallter till derar förbättring.

34.-Quantitet'af gildsel-produ&ion irndor olila förhällaudep, Brul af artifi-
t .l

l
I

I

'n

I
-1

-,"dsh;i

Fågelista till sockenbakivningar liirfattad av den statistiska avdelningens fiircsåndarc

&rI Fredrik AkeII 1814. Tryckt exemplar sm ut#nts tiil ftinplisa sagesmiin i landet.

IE II : 3.]

27

t



t5,.Stogarncr titlstå4d; medål emot deras aftagande, bller till befortl'.an pf
. deres ttefnad. Anstalter till odjurs utrotarrde; verkan .deraf.

r6..Storrä Erossar .eller kärr i orren, som.i anseende tili siti läge ellc.r: öfri-
' ga beskaffenhet, skulle meil forclel kurrha ocllas. Ntidiga ,rrä,1"1 och mö-

jeliga ulvägar tlerrill. Tillgång på ,btännrorf; särtet pch kostnatlen vi<l
upptagningen.

r?. Landlqrpnna-industriens tillstånd i orten; Fiskä och .andra bin:iringar;
_ _ _ yinter"slögder. Brän nvi nsb ränningeng 

^.behandJin 
gsqit! plffrd al[mogen ;:dsgs4!- sammanhang med, e,ller verkan uppå jorrlbrulej. 

;

13. ii'nglrnee etötsel 'samt bördighet och tillsrå,nd i .atl*ått"t. Anstalreg
till derae förbättr:ing,. {un9- ,upplöjnipg, ,{i}qiup, yartnande, m.. IT,
Odlade gräsrlag cller foderväxter.-

;
1
:

:

rg. Beskaffeuheten af de .i .ortgn gnera .xllmänt b_ruleliga
. rtrifning pä nyare .uppfundne .verkeliga förbärtringar.
eo. Tillståndet af Landtmanna-byggnader ,i.ort€nr ryed hvgrt

ses anqärlningsvärdt, Erfarcnhet om krhus-byggna{er,
ters begagnande.

äterredskap; be.

dervid kan an.

.Mekaniska Lrzf-

fcir afsätt-
vägar', bro-

tr
T

!
i er, Om lätthct eller rvårighet för lnre comnunicationen i orten,

ningen af landtminna-produdtcr; om sjöfarrens lättande; 9m
ar, panale-rr .m. .m..

??. Om orteqt }lip,at pbh pbysisle.läge, frögländt eller pantt; ,rådanrle vin-
dar; vrnliBQ illäggninga-tides .om hqsten, sami leLiossnings- och isloss-

. nirlgctiden,om våren. Fqetll gradelne af värma och /öld i allrnänhe-t,

rg. Den ltrbetsnde'Klpsrens iil;;; arbershåg och .qriri, poraliska kultur,
nuvarende under.visnings-tillfällenr .l4. fr.

14. Uppgifl,.af personer bland Allmoggn,, som ,utrqiirlt sig genoå uppfipr- 
ni"g1gåfva, gretanis.k falle.nh'et-,etler-,sicig<le-irirlusiri, ; 

-.

l[. O* Alloinningagner rillst{nd och värrl; om frairrgången 3f. Snskiften,
om deras .hinder eller svåriglre,ter, 6amt bitfills vfp{e,,1erkan .pä 

od.lipg
och välmåga, r

16. Om .olile.aätt att rlisponera.sin jord; bruk sed.eget fotk, lorpare; h+lf-
teqbrqk, arrende, tn. m.; .villkoren i 'sistnämndc fallr' i afseende pi
lidslängd, ränta, 6amt andra öfverene&ommeteer. t t' ' '.:'

ll. pagspgnp!.ngen i orten; erfarenlrels-lesgltat, fill bestämmantle af nödig
, tid,'dagsverts-antal, eller }ooll.ad på beting, för vissa'landtrrranna-arbe-

ten, Fåsom plöjning, dikning, gräfuing, stängning, bcfgning:. tirrring,
' ^tn-tirningr tegelslånigg, m. m. I

a'

I

Ir'a

lFi;---

STOCKI{OLM, fryckt hos Direct, Ifrxnrr.A. Nois*r.nöM, .r9t4,

Akrells arbete md att låta beskiva Sverige fficken fiir wken avffitte fleta svar. Niista sida

ett utdng ur ekonomidirckören facob Petensns kda rörutde ViIInds hiind i Skane 18 I 5.

IE IV a: I.] ffiffi publicendes även i Handlingaraf Christianstads liins kungl.

hushållningssällskap, 1819, häfte 5, s 63-129 (diirmed felaktispginednd.
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FOLKLIG UPPFINNINGSRIKEDOM

Förutom att akademien lät belöna särskilda enskilda lortjänster med guldmedaljer eller jetonger

eller pengar, gick en inte ftiraktlig tid åt till utlysandet av tävlingar i skilda ämnen som bl a

presenterades i upprop i akademiens tidskrift (serie B II a) samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Med denna metod har till akademiens arkiv samlats en stor mängd spännande handlingar

som framlor allt detaljerat berättar om olika slags fantastiska jordbruksmaskiner, odlingsid6er,

byggnader, skogsskötsel, bokftiringsmetoder, jordklyvning eller sättet att bäst låta värdera

fastigheter, metoder att tillverka olika produkter som matvaror eller bränslen. Tävlingarnas

teman avspeglar att jordbrukets omvandling under det tidiga 1800-talet inte endast handlade om

uppodling av ny mark, utan också om att finna på nya metoder att göra saker och ting - såväl

inom det praktiska jordbruksarbetet som t ex bokföring eller varuproduktion. Allt med

jordbrukets ökande avkastning i sikte.

Tävlingsteman bestämdes av akademien själv eller på ftirslag från hushållningssällskapen

eller enskilda. På så sätt speglar de även vad som ansågs vara värdefullt att ftirbättra. Bidragen

ingavs till akademien inom bestämda tidsramar, anonymt men med upphovsmannens namn och

hemort i ett med lack ftirslutet kuvert. Varje bidrag hade ingivits under ett "motto", ofta en

latinsk sentens, vilket i de fallen sannolikt döljer pråister eller andra lärde bakom. Det vore en

viktig forskningsuppgift att närmare granska och kvantifiera uppgifter från detta material, även

om det till viss'del fordrar våld mot arkivhandlingama i de fall de ftirslutna namnkuverten inte

tidigare har brutits. Dessväre har en del av de identitetsavslöjande kuverten avlägsnats fiir att,

H )..n ,;"- )t a^(/ot;"o
7a
I'H

A-tezz ,'r-å(tt Jt o,n-'o))ro')n 1 c*4

./^
/1'a46cnå vn ((

Iiimiimligast synas genom lan ellerallmiinnaunderctödbönbefriimjas". Anonyrn forfattare.

IE II : 3, 1822.]
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som det heter i akademiens sammankomstprotokoll, "förvaras av sekreteraren". Dessa

tiivlingsbidrag lär få förbli evigt anonyma, om de inte kan spåras t ex via akademiens eller

hushållningssällskapens tryckta skrifter.

Vid akademiens sammankomster (serie A I a) behandlades de olika tiivlingsbidragen efter en

remissomgång hos respektive avdelning som yttrat sig i en promemoria och där jämfört

bidragens kvalitet (serierna A III a -- A,III g) samt sammanställt ett yttrande. Förutom själva

tiivlingshandlingama (som finns i serie E tr), till vilka bilagls ritningar eller skisser när det giiller

maskiner, finns alltså relativt lätt tillgängligt sammanställningar av akademiens egna

stiillningstaganden. Det är dock troligen så att de till tiivlingshandingama bifogade ritningama åir

gjorda kopior, och att ytterligare en version kan finnas i hushållningssällskapens arkiv, vilket

bör beaktas vid mer ingående studier som kanske fordrar större exakthet i detaljer. En

forteckningöversamtligabehandladetävlingsämnen l813-lg12finnsiJuhlinDannfelt(1913),

bilaga 13. Prisfrågor fortsatte att stiillas åtminstone fram till andra världskriget, om än i betydligt

blygsammare omfattning. över tiden speglas därftir jordbrukets omvandling.

Frågor

Tidigare forskning har samlats kring kvantitativt material som t ex bouppteckningar och olika

floremålssamlingar. Detaljkunskaper om bakgrundstankar borde vara relevant liir all etnologisk

forskning som studerar redskap och lokala variationer.

Tävlingsskrifterna borde även kunna ge ytterligare informationer. Vad har man ansett vara

viktigt att förbättra inom jordbruket. Ges motiveringar till olika förslag. Vilka är

upphovsmännen och deras sociala hemvist. Vilka resurser har de ftireslagna uppfinningama

fordrat. Har detta i så fall begränsat innovationsbenägenheten till de högre samhällsklassema

med större ekonomiska tillgångar, eller är det så att maskinerna befinner sig på olika tekniska

nivåer beroende på vem som är upphovsman.

Är innovationema resultatet av låisefrukter i lärda skrifter eller kommer de sig fråimst av egen

erfarenhet. Är det möjligt att se spår av "kända" maskiner, som mera är resultatet av

professionella hantverkares eller innovatörers arbete, och att då i stället se på vilka sätt

maskinerna har anpassats till olika lokala eller personliga behov. Kan materialet med andra ord

ge en ny relief åt den eviga fragan om vilka grupper i samhället som är innovativa: böndema

själva eller de högre stånden.
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Inkomnatiivringsbidng behandrada forct i en pM vid akademiens orika avdelningar. Här giiller
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Pehnsons ria Rir spnnmålstorkning I g3 7.
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Hebbe, P. M. & Björkbom, C. 1945. Den svenska lantbrukslitteraturen II: Fån l80l till 1850.

Kungl. I^antbruksakademien. Stockholm.

Jirlow, R. 1970. Die Geschichte des schwedischen Pfluges. //Nordiska museets handlingar,

72. Stockholm.

Köll, A.-M. 1983. Tradition och reform i våistra Södermanlands jordbruk 1810-1890: Agrar

teknik i kapitalismens inledningsskede. // Actauniversitatis stockholmiensis: Stoclholm

Studies in Economic History: 7. Stoc*holm.

Peterson, G. 1989. Jordbrukets omvandling i våistra Östergötland 1810-1890. // Actz

univenitatis stoclholmiensis: Stockholm Studies in Economic History: 12. Stoclholm.

Sundberg, G. 1987. Lars Persson i Södra Sandsjö och hans guldmedalj. //Kronobergsboken

1987: Kronobergs liins Hembygdsfiirbund och Smålands museum, s229-235.

BORGERLIG UPPFINNING SRIKEDOM

Bland tiivlingshandlingarna finns också bidrag som kan unkiljas som "borgerliga" i ftirhållande

till de som fiirfattats av bondeklassens medlemmar, som kan kallas "folkliga". Liksom är fallet

med sockenbeskrivningama är det påtagligt att prästerna här spelar en viktig roll. Liksom

bönderna var de ju verksamma inom jordbruket, om än på andra villkor. Pråisterna synes i hög

grad ha intresserat sig for jordbrukets boköringsfrågor, värdering av fastigheter etc. Men de

fiirekommer sannolikt även bland de olika tekniska uppfinningamas upphovsmän. Priisternas

omedelbara vinning av en stigande jordbruksavkastning låg i ftirhöjda tionden.

Vad gäller handlingamas placering i arkivet, se avsnittet om Folklig uppfinningsrikedom

ovan.

Fågor
Vilken roll har pråisterna spelat på lokalplanet när det gäller tekniska innovationer. Går det att

spåra eventuell påverkan från t ex lärda skrifter - är pråisternas innovationer främst resultatet av

låisefrukter eller egen, praktisk erfarenhet. Framkommer några motiveringar till maskinemas

utformning. Vilken "självbild" ger upphovsmännen. Förekommer egna kontrasteringar

gentemot böndernas uppfi nningar.

Vilken bild av innovationers spridning ger materialet i sin helhet, lagt sida vid sida. Hur ser

den bilden ut i jämliirelse med t ex bouppteckningars bild av redskapsspridningen.

Littentur

Berg, G. 1932. "Stundande skördar mödornas Iön.": Rationellt jordbruk på det gamla

bysamhällets tid.,/ Fataburen 1 932, s 10 1- l 1 6.

Bergström, C. 1991. Lantprtisten: Priistens funktion i det agrara samhället 1720-1800: Oland-

Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. // Nordiska museets handlingar. I 10. Stockholm.

Ek, S. B. 1973. Högkonjunkturer, innovationer och den folkliga kulturen. //Institutet ftir

folklivsfonkning. Stockholm.

Eskeröd, A. 1952. Carl Georg Stjernsviird och Engeltofta: En skisr, kring en

jordbruksreformator och hans verk. // Fataburen 1952, s 43-56.
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TEKNIK FöR IORDBRUKET -

KUNSKAPER FöR TIDIG SVENSK VERKSTADSINDUSTRI

Den tekniska kompetens som tidigt knöts till akademien med syftet att understödja jordbrukets

praktiska arbete genom tillverkning av maskiner och redskap, både i full skala och i form av

modeller, sammanfaller till stora delar med den tidiga svenska verkstadsindustrins. Det innebiir

att i akademiens arkiv finns handlingar som beskriver deras tidigaste verksamhet, vid

Centralverkstaden och vid Experimentalliiltet. För att nämna de mest kåinda: Abraham Niclas

Edelcrantz, Fredrik och Peter Andreas Blom, J W Gerss samt den från England inhämtade

Samuel Owen.

Den tidigaste tekniska utbildningen kan ocksa sporadiskt ftiljas, t ex genom de årsberåittelser

från Mekaniska skolan med elevf?irteckningar som ingavs till den mekaniska avdelningen.

Industrihistoriskt intressantahandlingar fijrekommer i Akademiens sammankomstprotokoll

(serie A I a) , Mekaniska avdelningens protokoll (serie A Itr d) , Akademiens tidskrift (serie

B II a), Inkomna slaivelser (serie E II), Handlingar och råikenskaper rörande Experimentalfiiltet

(serierna FVIIba, GIaa, GIab, GIII,. GfV, GV, GVI, GVIIa, GVIIb, GVIII,
ö XXX). Tekniska beskrivningar ftirekommer dessutom ofta i Akademiens tidskrift (B tr a).

(ir/r*= /,1r/

,'//o /' ,4,

Centralverkstadens Rirehavanden behandlades vid akademiens sammankomster och vid den

M ekaniska avd el ningen.

IA I a: 1, 6 mars 1813.]

Fågor
Personbiografiskt intressanta sammanställningar torde vara möjliga att göra kring det ftir

industrihistorien relevanta persongalleriet. Genom Akademiens sammankomstprotokoll och

särskilt Mekaniska avdelningens protokoll bör det framgå varifrån uppslag håimtats och hur

id6er kunde knytas samman med skickliga hantverkare.

Tankar om redskapens och maskinernas användning - saml rndet mellan fysiokratismens

ideal och akademiens tonvikt vid praktisk utövning.
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Littenur
Celsing, D. 1991. På tröskeln till industrialismen. //Y'arlJohan: Konst, inredningar och

teknik i empirens Sverige. Änbok ftir Statens konstmuseer 37. Stockholm.

Jansson, J.-O. 1990. Arbetsorganisationen vid Motalaverkstad 1822-1843: Den engelska

tiden. // Acta universitatis stockholmiensis: Stockholm Studies in Economic History: 13.

Stockholm.

Lundberg, C. 1975. Kongl. Landtbruks-AcademiensMekaniskaVerkstad 1813-1825.

//Fataburen 1975, s 67-78.

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

och lantbruksakademien. Stockholm.

HUSDJURSAVELNS FRÄMTANDE

Försöken att ftirbättra det svenska jordbrukets ftirhållanden och avkastning på olika f?ilt avsatte

inte bara arbeten på det tekniska och ekonomiska omådet. Försök giordes ocksa t ex med att

liirändra och ftirädla den svenska husdjursstammen. 1844 beslöt staten att inrätta speciella

avelscentra, så kallade stamholländerier ör nötkreatur och stamschäferier ftir fär. Denna

verksamhet blev dock inte lyckad, avkastningen blev dålig och olika djunjukdomar öljde med

importen av olika djurraser, varfiir den upphörde redan 1873 med undantag av Alnarps

hollåinderi lor korthomsrasen som fungerade ett litet stycke in på 1900-talet.

I akademiens arkiv finns två arkivserier, F VIII avseende stamschäferierna och F IX
avseende stamholländerierna, som akademien hade överinseende över. Vidare behandlas

ärenden i Akademiens sammankomstprotokoll (serie A I a). Föregående uppslag visar L.

Hofman Bangs reserapport från besök vid stamschäferiema 1852 [F VIII : 31.

Jfr även Sveriges Allmänna Fjäderf?iavelsfiirenings arkiv!

FÅgor

Vilken bild av denna parentetiska verksamhet ger de till akademien ingivna rapporterna och

korrespondensen. Vilken roll intog akademien.

Littemtur

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

under nittonde århundradet. Stockholm.

LANTBRUKETS BYGGNADER

Det tekniska intresset innefattade även lantbrukets byggnader. Det speglas både i inkomna

tåivlingsskrifter och i diskussioner och inlägg i akademiens tidskrift. Tidskriften innehåller en

rad renritade ritningar och planskisser över olika slags ekonomibyggnader. Arkivets

tävlingshandlingar är ofta vackert kolorerade, och har detaljerade beskrivningar av

byggnadernas tiinkta funktion.

Inkomna tiivlingshandlingar finns i Inkomna skrivelser (serie E II) och Akademiens tidskrift

(serie B II a).
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Tablå över en ftihusbyggnad, publicend i Kongl. Svenska Landtbruks-Academiens Annaler

1813 IB II a: 1].

Fågor
Vilka bilder och "ritningar" av ekonomibyggnader spreds av akademien. Hur såg

bakgrundsresonemangen ut, togs hiinsyn till redskaps- och maskinutvecklingen enbart, eller

även t ex håinsyn till djuren och människorna. Varifån kom influensema.

Littentur
Svala, C. 1993. Från ladu-gard till djur-stall: Ekonomibyggnader under 250 är.,/ Skogs- och

lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek 4. Stoclholm.

Svala, C. 1990. Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld l810-1888. //Institutionen fiir

Iantbrukets Byggnadsteknik Sveriges lantbrukzuniversitet: Ståd & Land: 89 1990.

Uppsala.

Werne, F. 1993. Böndernas Bygge: Traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige.

Höganiis.
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EXPERIMENTALFÄLTET OCH MODELLSAMLINGEN

Akademiens ftirste direktör, Abraham Niclas Edelcrantz, fick ett stort inflytande över den

tidigaste verksamheten bl a genom att sannolikt vara upphovsman till akademiens stadgar. För

honom låg tyngdpunkten i den unga akademiens uppgifter helt på det praktiska. Det gåillde att

genom framtagandet av nya och bättre redskap och maskiner, nya växtöljder, nya växtsorter

och med kunskaper om våixtnäringens betydelse skapa nya metoder ftir jordbruket. Det skulle i
fiinta hand ske på två sätt, dels genom inrättandet av en Centralverkstad fiir tillverkning av

olika jordbruksredskap, dels genom anläggandet av det som skulle kallas Akademiens

Experimentalftilt vid Skeppsbroäng nära Frescati, norr om Stockholm. Först genom

omvandlandet av teoretiska kunskaper till praktiska ftirsök kunde något värdefullt delges det

svenska jordbruket.

I ett slags försvarsskrift ftir Experimentalfältet uttrycker Edelcrantz på sin dödsbädd några

"Strödda tankar om Kongl. Landtbruks Akademiens praktiska ftiremål och dess Experimental

FäIt", som sannolikt har nedtecknats av sekreteraren Rutström. Edelcrantz säger: "Det

förnämsta af dessa föremål i allmänhet är, att samla och pröfva dels egen, dels andras

erfarenhet. Akademiens ftirnämsta medel dertill ligger uti dess Experimental Fält, och

Modellkammaren samt dessas rätta användande. [...] Att upphäfva Experimental Fältets

bestämmelse och inrättning vore att upphäfva sjelfva Akademien, eller att reducera denna

Stiftelse till en vanlig ekonomisk Societet. Det vore göra densamma oftirtjent pa Höge Stiftares

och Regeringens kraftiga Beskydd samt Svenska Jordbrukares uppmärksamhet." [Kungl.
biblioteket, handskriftsamlingen, X 389. l

Trots ekonomiska svårigheter och stundom motsatta viljor inom akademien fortgick arbetet

vid Experimentalfältet, som kom att bli en av akademiens viktigaste insatser ftir jordbrukets

främjande. Marken tillskrevs akademien 1814 och experimentverksamheten fortgick till 1963

när marken och byggnaderna kom att övergå till annan användning i samband med Stockholms

universitets tillkomst.

Verksamheten bedrevs som en avdelning till 1834, när den delades i en lantbruksavdelning

och en avdelning Iör trädgårdsskötsel. 1864 tillftirdes det kemiska laboratoriet som tidigare

huserat i staden varigenom den agrikulturkemiska avdelningen bildades. 1886 tillkom ännu en

avdelning, den växtfysiologiska. Senare, år 1905, ombildades alla avdelningar med undantag

av trädgårdsavdelningen till en Centralanstalt för fiirsöksväsendet på jordbruksomådet. I
samband med detta tilkom även avdelningar för husdjursskötsel, mejerihushållning och

bakteriologi.

I akademiens arkiv finns mycket material till beskrivning av Experimentalftiltes verksamhet.

I sig skulle det vara en betydande uppgift att skriva dess historia. Eftersom arkivet synes vara

ogallrat i hög grad, vore det möjligt att uppnå en hög deltaljeringsgrad beträffande

Experimentalf?iltets uppbyggnad, funktion och utveckling. Handlingar forekommer i
Akademiens sammankomstprotokoll (serie A I a), Mekaniska avdelningens protokoll (serie

A III d), Akademiens tidskrift (serie B II a), Inkomna skrivelser (serie E II). Särskilda serier

som gällerExperimentalfältet är FVIIba, G I ffi, G I ab, G III, G IV, GV, GVI, GVIIa,
G VII b, G VIII, ö XXTX.
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I akademiens museum samlades modeller och fullskaliga maskiner och redskap. Jåimfiir

avsnittet nedan om Akademiens Lantbruks- och fiskerimuseum. De ingår numera i Nordiska

museets samlingar, dit de överliirdes 1969. Vid Nordiska museet finns dels den gamla

katalogen kvar, dels också en nyskriven foremålskatalog med fotografier av öremålen. Där är

det möjligl att söka t ex efter olika t1ryer av maskiner. Tillsammans med arkivets uppgifter borde

det vara möjligt att göra undersökningar av enskilda maskintyper, särskilda maskinsamlingar

inom museet, och göra jämftirande studier mellan fiiremålen och de erfarenheter som

akademiens folk tyckte sig kunna lä ut av dem.

Fågor
Hur samlades kunskaper om nyheter på jordbruksområdet och hur omvandlades de till praktisk

prövning vid Experimentalf?iltet. Varifrån inftirskaffades nödvändigt material och behövliga

modeller ftir nya maskiner. Hur utnyttjades de modeller som tillverkades, kanske som

ftirebilder för maskiner i full skala att tillverkas vid hushållningssällskapen. Fanns andra

användningsområden.

Fördes tankarna bakom maskinernas konstruktion fram explicit, togs någon ekonomisk

hänsyn, var de tiinkta ftir användning vid någon särkild t1p av jordbruk, större gärdar eller även

mindre.

Littentur

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

under nittonde århundradet. Stockholm.

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

och I-antbruksakademien. Stockholm.

SOCKENMAGASINEN OCH IORDBRUKSKREDITER

Fågor som behandlar jordbrukets ekonomi och institutionella kreditlorhållanden ftirekommer i
en del olika sammanhang. Akademiens tidskrift innehåller en rad artiklar som behandlar

särskilda teman, några av tävlingsskrifterna har teman som tar upp värderings- och

finansierings- liksom bokfiiringsfrågor. Akademien bedrev en egen utlåningsverksamhet liir
finansiering av t ex sjösänkningsftiretag eller jordbruksutbildningsinstitut, och under ett tiotal år

hade akademien det övergripande greppet om sockenmagasinens låneverksamhet i hela landet,

innan det överördes till respektive länsstyrelse. Akademien var också remissinstans i samband

med beviljandet av de statliga odlingslån som riksbanken utanordnade. Vidare behandlas

ekonomifrågor i en del av sockenbeskrivningarna som svar på delvis andra frågor, t ex om

enski ftets verkningar.

Akademiens intresse ftir jordbrukens ekonomi hade som utgångspunkt att söka bidra till en

utveckling av den ofta bristf?illiga bokftiringen vid t ex godsen eller andra större jordbruk. Där

saknades ofta möjligheter till en överblick av produktionskostnader och t o m aktuellt resultat.

Genom det material som i detta sammanhang samlades in bör det vara möjligt att skapa en bild
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av de ideal som akademiens tjänstemän ville forespråka, att se de källor som utnyttjades, både

svenska och utländska. I det senare fallet är även de översättningar som akademien lät bekosta

av olika verk av intresse.

Intresset för jordbruksfastigheters värdering sammanhänger delvis med

grundlorutsättningarna ftir en utveckling av en institutionell kreditmarknad, som är effektiv fiir
jordbrukets behov. Flera tävlingsskrifter ingavs, men knappast någon ansågs uppfylla de

förväntningar akademien ställt. Vid tlden för akademiens tillkomst fanns ingen egentlig

irtstitutionell kreditmarknad anpassad till jordbruket. Denna tid dominerade ännu den privata

reverslånemarknaden. Mot den bakgrunden kan möjligen akademiens engagemang hos enskilda

bönder med krediter ftir bl a sjösänkning vara intressant att ftilja, även om dess omfattning torde

ha varit begråinsad.

För en tioårsperiod kan spannmålsmagasinens verksamhet överblickas rätt väl genom de

tabell-sammanståillningar och grunduppgifter som inkom till akademien i enlighet med ett

Kungl. brev av den 30 juni 1832. Uppgifterna har delvis utnyttjats av Karl Åmark i dennes

avhandling, men han byggde på de avslaifter och sammanställningar av uppgiftenn som ingar i
Statskontorets arkiv ( forvarat på riksarkivet).

Material rörande bokförings- och värderingsfrågor förekommer bland inkomna

tävlingsskrifter (serie E II). Tillhörande resonemang inom akademien kring dessa samt

uppgifter om beviljade krediter forekommer i akademiens sammankomstprotokoll (serie A I a).

De senare behandlades även av räkenskapsavdelningen (serie A III g).

Sockenmagasinen behandlas dels i den allmåinna serien Inkomna skrivelser (serie E tr), dels

i specialserien med Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen (serie E IV c). Länsvisa

sammandrag av sockenmagasinens verksamhet meddelas även från landshövdingarna i deras

berättelser (serie E IV a). Samlade uppgifter om pågående kreditengagemang fnån akademiens

sida framkommer ur huvudböckerna (serie G I aa och G I ab).

översättningar av utländsk litteratur behandlas vid akademiens sammankomster (serie A I a)

och äldre litteraturinköp jämte en del tankar om motiven bakom biblioteket finns bland

handlingar angående biblioteket (serie F V a och F V b).

För modernare tider förekommer i arkivet efter Lantbruksakademiens ekonomiska

forskningskommittd bl a en rad driftsstudier för stora och medelstora gårdar

(Lantbruksakademiens ekonomiska forskningskommitt6, serie F I). Modern ftiretagsledning

inom jordbruket behandlas i en del av akademiens arbetsorgan (serie F XI e).
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Fågor
Det borde vara möjligt att bilda sig en rätt god uppfattning om de ideal akademien ftirmedlade

kring jordbrukens bokftiring, deras ursprung och motiveringar. Arbetsområdet visar på

akademiens intresse inte bara ftir redskapsteknikens eller nyodlingens betydelse, utan även fiir
olika "institutionella" ftidindringars betydelse ftir jordbrukets utveckling.

Attityder till jordbrukets skuldsättning, s5men på krediter, tankar om hur jordbruksftiretagen

bäst skall finansieras borde framkomma, vilket kunde ha sitt intresse genom att akademien

spelade en väsentlig roll för det svenska jordbruket genom sin kunskapsspridning. Vilka
ftirhållningssätt sp reds genom akademiens ti dskri ft.

I sin egenskap av ett slags föregångare till sparbanksrörelsen vore närmare studier av

sockenmagasinsrörelsen intressanta. Uinge var sockenmagasinens spannmålsutlåning det enda

institutionella kreditalternativet som fanns på sockennivå, om man undantar kyrkokassan och

fattigkassan. Uppgifter om sockenmagasins bildande, initiativtagare, omfattning etc borde i
kombination med en studie av en sockens sociala och ekonomiska struktur kunna säga oss

något om vilka de var som i socknama bedrev verksamheten. Trots flera kungliga påbud 1700-

talet igenom, fick rörelsen inget större genombrott ftirrän mot slutet av 1700-talet och början av

1800-talet. Sammanföll den grupp bönder som intresserade sig fiir sockenmagasinen med

"sockenbankirema", de som svarade ftir våisentliga delar av den privata kreditmarknaden, eller

var de konkurrerande grupper. Vilken roll fick sockenmagasinen i ftirhållande till den privata

kreditsektorn, som den t ex speglas genom bouppteckningar. I den mån sockenmagasinens

egna arkiv forkommit, och därmed saknas i respektive sockens kyrkoarkiv (hos landsarkiven),

kan akademiens material ha ett stort värde, Iiirutom genom den nationella överblick materialet

medger.

Littenar
Adamson, R. 1987. Något om godsräkenskaper i riksarkivet och vad de kan ge forskare.

// Arkivvetenskapliga studier: 6 , s 1l-18. Stockholm.

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

Bergström, C. 1991. Lantpråisten: Pråistens funktion i detagrarasamhället 1720-1800: Oland-

Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. // Nordiska museets handlingac I 10. Stockholm.

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

under nittonde århundradet. Stockholm.

Söderberg, J. 1993. Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750-1870: En regional analys.

// Actauniversitatis stockholmiensis: Stockholm Studies in economic history: 18.

Stockholm.

Ämark, K. 1915. Spannmålshandel ochspannmålspolitiki Sverige 1719-1830. Stockholm.

STATISTISKA UPPGIFTER OM JORDBRUKET

Att fänga jordbrukets lorhållanden fiir att omvandla dessa till en statistisk överblick var en viktig

del av akademiens uppgifter. Det skedde inte sällan genom insamlandet av ett relativt brett

underlag, i bland i annan regi än akademiens och då överlämnat till akademien ftir behandling
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fran Kungl. Maj:t. Hit hör bl a landshövdingeberiittelser ör vissa år (serie E IV a), diverse

inkomna beskrivningar och tabeller (serie E M), uppgifter om sockenmagasinen (serie E IV c)

men också skrivelser fån hushållningssåillskapen (serie E V) samt uppgifter om fisket (serie

E IX d). Till underlag ftir statistiska bearbetningar ligger också inkomna sockenbeskrivningar,

som var resultatet av från akademien utsåinda frågelistor.

En del sammanställningar synes också ha inkommit men inte omedelbart utnyttjats, t ex

skrivelser från lantbruksingenjörerna (serie E VI), skrivelser från kemiska stationer och

frökontrollanstalter (serie E VII c), inkomna utredningar rörande skogsbärens fiirekomst (serie

E IX c). Vissa statistiska sammanställningargjorda av akademien skulle publiceras i Post- och

Inrikes Tidningar (Inrikes Tidningar; Stockholms Post- och Inrikes Tidningar; Sveriges

statstidning som den också har kallats under skilda tidsperioder).

Frågor

Det statistiska underlag som fiireligger jämte publicerade uppgifter i akademiens tidskrift (serie

B II a), borde vara ett intressant kompletterande material till andra, större sviter av

jordbruksstatistik ftir skilda tider. Möjligen har det till akademien inkomna materialet ett

Iiirhållandevis högre kvalitati\rt värde, beroende på sin delvis berättande karaktiir.

Eventuellt kunde det vidare ha ett intresse att systematiskt jämföra skilda uppgifter i
landshövdingeberättelserna med hushållningssällskapens beråittelser ftir att finna likheter, eller

tendensiösa skillnader mellan statlig och enskild rapportering från landsorten. Iåt vara att flera

sällskap hade landshövdingen till ordftirande. Flertalet av de till akademien ingivna beråittelserna

från hushållningssällskapen torde återfinnas tryckta i respektive sällskaps handlingar.

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

Utterström, G. 1953. Landshövdingamas berättelser om länets tillstånd under 1700- och 1800-

talen. //Meddelanden från svenska riksarkivet ftir år 1953, s 68-106.
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PERSONBIOGRAFIER OCH INDIVIDEN
SOM ARKIVBIBLIOGRAFISK UPPSLAGSÄNDA

Med akademiens galleri av personer verksamma inte bara som experter på jordbruksomådet,

utan i många fall inom andra t ex tekniska eller vetenskapliga verksamheter, lämnas genom

matrikelmaterial en del upplysningar av biografiskt intresse. Ofta ftirekommer även

avbildningar, pressklipp och annat som samlats kring ledamöter och tjåinstemän.

Det faktum att många av dessa pemoner ofta var verksamma pa andra f?ilt, gör att material av

deras hand kan lorekomma på andra håll, i andra arkiv eller samlingar av handlingar. Svenskt

Biografiskt Lexikon innehåller flera artiklar, där hänvisningar till olika institutioner lämnas.

Eftersom detta material, vare sig det gäller manuskript, brev eller annat, kan ha relevans även

fiir akademien bör kännedomen om enskilda personers biografi utnyttjas som en uppslagsbok

till ytterligare material.

I akademiens arkiv finns det personbiografiska materialet relativt väl samlat i några serier

(DIa--DIIesamtKIa--KId),ävenomettenhetligtregistersaknas.Eningång,ftirutom

ledamotsnummer, är det register som finns bland matriklar över svenska och utländska

akademiledamöter (serie D I a, volymerna l-2 och 5). Personmatriklarna ger hänvisningar till
andra handlingar i akademiens arkiv.

,f.,v.
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Med bl a de olika protokollen kan löns lacob Benelius' verksmhet inom akademien foljas i
detalj och belysa en sida av dennes verksamhet som ofta Rirbises.fA I a : 1, 28 januari 1814.]

Frågor

Att närmare utreda t ex Jöns Jacob Berzelius' roll inom akademien torde ha sitt givna intresse.

Det faktum att han under en lång rad årvar Vetenskapsavdelningens öreståndare undanskuggas

ofia helt av hans roll inom t ex Kungl. Vetenskapsakademien.

Andra personligheter av speciellt intresse i akademiens tidigaste persongalleri är: Carl

Fredrik Akrell, föreståndare ftir den statistiska avdelningen, Abraham Niclas Edelcrantz,

akademiens fiirste direktör, Edward Nonnen, grundaren av Sveriges fiinta lantbruksinstitut och

Per Adolf Granberg, akademiens andra sekreterare som med sin enda hand skrev åtskilliga av

akademiens protokoll med sin tydliga piktur, var en "kiinslofull rimmare", envis och skarp i sin

roll inom ftirvaltningskommitt6n och ovän med sin chef, direktören Poppius (som ftir övrigt var

Berzelius' svärfar).

=F

5t



Något senare figurerar inom akademien Theodor Odelberg, uppvuxen på Enskede gård

söder om Stockholm och senare landets ftirste jordbruksminister, och Herman Nilsson-Ehle,

en intemationellt ryktbar ärftlighetsforskare och botanist.

Littentur
Asker, B. 1992. Theodor Odelberg ( 1847- 1938). // Svenskt Biografiskt Lexikon, band 28, s

26-29. Stockholm.

Corin, C.-F. 1949. Abraham Niclas Edelcrantz (17 54-1821). // Svenskt Biografiskt Lexikon,

band 12, s 54-68. Stockholm.

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

27, s 136-140. Stockholm.

Hagberg,A. 1990-I99l.NilsHermanNilsson-Ehle(IE73-1949).//SvensktBiografiskt

Lexikon, band27 , s 4l-47. Stockholm.

Munthe, L. W:son. 1917-1918. Carl FredrikAkrell (I779-1868).//SvensktBiografiskt

Lexikon, band l, s 347-356. Stockholm.

Svanberg, O. 1948. Berzelius'verksamhet inom Kungl. Lantbruksakademien och ftir
jordbruksvetenskapens utveckling. // Kungl. Lantbruksakademiens tidskrift 1948, s 327 -

332.

Sylvan, N. 1 967- l 969. Per Adolf Granberg ( 1 7 70- 1 84 1 ). // Svenskt Biografiskt Lexikon,

band 17, s2L7-222. Stockholm.
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1Ir. J:rrta. 1-Ir. l}'isurerr.
Hr. C, v. Rosenstcin. Ilr. Ilc,ir:ius.

Ifr.'l'harn. flr. Iilorrnarr.
}ir. Skjirldebrand. lJr'. 'Ihunbcl'g.
}fr. Il;rp1re. nå,.or.,r,J\ IIr. Liljcbla<1.
IIr'. I'rih, Silfverscliöld, llr. llabenius. rt.t'tunr..u./,
}fr. Srjernsvärd. llr. af D.trelli,
llr, Kuylenstjernr. llr. [rih. llappe.
Ifr. Nordrrall. TIr. I'arnrn. !2,r>7 2,,2 ,-.. ,, o1, ,

Ifr. Adlersparre,

C o rrt t ;t ;ltt tlct n t r I i: f ,ul ;t tt tit t' r .

I'fr', iJlrrnir-rs. lIr'. Irrilr. Lirl'l.cusliöld.
IIr. liure. f'It. (ltefve C. S. Ilijrner
I-h'. I)illrrer. IIr. (]rt:fr.c v. Rosen.
I'L'. Fr),rell, I{r.. Irri1, v. Sclrrverirr.
l-Ir. Gahrr af Colquhoun" !L.. G,refve v, Schrverin-
1lr. Grarrschorrg. Ifr. Sytvander.
IIr. Gyllenhaal. IIr. Tersrrredcu.
Ifr. I-fertzmau. Hr. Tiscll.
Ifr. af Klinrebelg. Ifr. Virgin.
}fr, Frilr. Leu[useul ]fr. v. IVahrendorf. h-r'i2ta2,,r,4
flr. Ljung.

, ,l)lr--*o.A . ./crQ.t J,o-,okn - -.

-t

, "2, *..1'r,.

/'/14)rr,r2;
Den trycka näruarolistan vid alcademiens liimta ffinmankomst den 28 jnuad I I 13.

IAIa: I.]
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