
ATT HITTA I ARKIVET

De befintliga ingångarna till arkivet är begränsade. Någon ämnesingång finns inte, och det

kronologiska diariet startar f*orst 1827. Det innehåller dock ftir flera år ett alfabetiskt, årsvis

register. Den viktigaste ingången till arkivet är diarierna" Akademien har flera: ett kronologiskt

huvuddiarium (serie C I) omfattande tiden 1827 -1989, Lantbruksingenjörernas diarier (serie

C II a) ftir tiden 184 1- I 849 och som direkt hiinger samman med de inkomna skrivelserna i serie

E VI samt Speciella örvaltningskommittdns diarier (serie C II b) som särskilt tillhör serierna

E VI, E VII b, E VII c och E VIII a. Dessutom finns ett hemligt diarium med handlingar (serie

C IV) samt särskilda diarier med handlingar angående stamholländerierna (serie F IX),

handlingar angående anslag för skoglig lorskning (serie F II b) och handlingar angående

trädgården och trädgårdsskolan vid Experimentalftiltet (serie F VII d).

I princip har alla inkommande handlingar samlats i en foljd och alla utgående skrivelser i en.

Troligen vid ett senare tillftille har de inkommande handlingarna splittrats upp i flera serier,

delvis på ämnesmässiga grunder. Denna uppspaltning har däremot inte blivit rakt igenom

konsekvent genomf-ord, vilket innebär att t ex handlingar inkornna från hushållningssällskapen

lika väl kan återfinnas i den allmänna serien (E II). Eller att handlingar om stamschäferiema

också ingår i den allmänna serien (E II). Däremot är utbrytningen konsekvent, d v s i de

utbrutna serierna återfinns inga andra handlingar än de som ryms unier rubriken. Kungl. brev

finns i två serier (E I a och E I b).

Kopior av utgående skrivelser ligger samlade i en kronologisk svit t o m 1972, därefter har

de arkivlagts som korrespondens i serie E IIL
Som ett slags kronologisk ingång till ärendena kan de olika protokollsvitema tjäna (A-

seriema). Föredragningslistor fifr serierna C III a och C III b) ger en snabbare överblick, även

om protokollen ofta har marginalnoteringar som underlättar återsökning. Detta f'orutsätter dock

att ungefärlig tidpunkt lor ett sökt ärende är känd. I brist på andra ämnesingångar än de årliga

alfabetiska registren till diariema, är det möjligt att utnyttja akademiens tidskrift och dess

ämnesregister (serie B II a). Många av de viktigare inkomna handlingama trycktes nämligen i
tidskriften i sin helhet. Register till akademiens tidskrift f?irekommer ftir hela perioden 1813-

1989. Perioden 1933- 1942 har dock recensioner utelämnats. Och perioden 1953-1972 saknas

Sven Holmströms årligen återkommande redogörelser fiir det svenska jordbruket: "Produktion

och ekonomiskutveckling i jordbruket t o m [år]". Den senaste perioden, 1973-1989 ftireligger

endast i form av kopior av respektive tidskriftnummers innehållslorteckning i obearbetat skick.

Jämfor ftirteckningen över i akademiens tidskrift lorekommande rubriker nedan. Det ger en

fingervisning om hur tidskriften kan utnyttjas for återsökning även i arkivet.

Vissa serier har egna register, t ex matriklar över akademiledamöter (serie D I a och D I b).

Förvaltningskommittdns protokoll har ett kortregister (serie D VIII). Reseberättelser och en

smärre del av tävlingsskrifterna har ett kronologiskt register (serie E VIII b) liksom handlingar

angående stamschäferierna (serie F VIII). Speditionshandlingar rörande lantbruksutställningar

(serie F XII b) har ett alfabetiskt utställanegister. Experimentalfältets huvudböcker (serie G IV)
har alfabetiska register. Andra serier har kronologiska forteckningar, det gäller koncepten till
utgående skrivelser (serie B I), skrivelserna från Kungl. Maj:t (seriema E I a och E I b). Andra
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serier, åter, är fysiskt ordnade så att de i sig själva utgör ett slags register, t ex länsvis ordning

(serierna E fV c, E V, E IX c), elleralfabetiskordning (seriernaF Ia, F Ib, F IIIa, F Itrbd,

FVe).
Flödesskissen sist i denna skrift (sidan L42) visar mycket schematiskt var inkomna

handlingar arkivlagts, om de registrerats i något av diarierna och hur de utgående skrivelserna

hanterats. Observera de särskilda diariema ovan. Sökning i flera serier är ofta nödvåindig på

gnrnd av arkivläggningen.

De olika diariema ger ftirutom uppgift om att en handling har inkommit eller sänts iväg ofta

en hänvisning till dels datum ftir föredragning vid akademiens sammankomster eller i dess

ftirvaltningskommittd, dels ibland antydningar om var handlingen har arkivlagts. T ex innebär

anmärkningen "Till kamreren" att handlingen finns bland verifikationerna (serie G III). Andra

handlingarhar överftirts "Till biblioteket" eller helt enkelt "Till handlingama" (serie E II).

Exempel p rubriker i akademiens tidskift

Akademiens ärenden (Premier och Prisämnen. Byggnadskonst

Sammankomster. Årsberättelser. )

Experimentalf?ilt Fiske och fiskodling

Husdjursavel Husdjurs utfodring

Hushållningssällskap Huslig ekonomi. Hemslöjd

Jordf-orbättring och gödsling Kemi

Kemisk teknologi Kreditvåisen

Kungliga brev och åimbetsskrivelser Lantbruksekonomi

Lantbruksftirsök l-antbruksmöten och utsällningar

lanthushållning, allmåin Lanthushållning å särskilda orter

Mjölktrushållning Nationalekonomi. Handel

Nyodling och bearbetning Ogråis

Redskap. Jordens bearbetning Reseberiittelser

Rättsviisen Skadliga och nyttiga djur

Skifte och Iantmäteri Skogshushållning

Statistik och ortsbeskrivning Torrläggning och bevattning

Trädgårdsskötsel Undervisning

Veterinärvåisen Viixodling

Dat ori s eri ng av akad em i e ns t i d sk ri fts regi s te r

Betydelsen av akademiens tidskrift som ett slags ingång eller nyckel till arkivet har niimnts

ovan. Vid akademien pagår ett omfattande arbete med att datorisera registren över tidskriftens

innehåll. Detta kommer att medge ytterligare möjligheter ör åtenökning även av arkivets

material.
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R[GISTt:rr 1Sl3-l9l!.

\\'-.tIILSTEI)T, L. J., Irr'ösorter" som - - anses liinrpliga till odling
i Sverige

IronssELL. AI;H., Onr de nordiska fröslagens egenskaper
NTLSS0\, N. II.t., Iian det brukliga sättet att nredelst klöfverple-

palatorn behandla klöfverlrOet 
- allses vltra nyt-

tigt -IiossÅ\lEIr. C. .I., Acklimatisation af räxter
Nttssot, N. II.l., Flvad liir oss de sena-ste tio irrcns erfar.enhct

betriiffande \'äxtårternårs fOrlidling?
IL\tttt.\ti, St.. Nr'igla iakttagelser riilantle rödklöfvelns gr.olrarlret...
,Tt'ul,tr I).trxl'ltl,'t'. FI.. Nyalc undersi)kningrrr.orn lrårdskniiglreten

lros brrl.jviixter... ... ..

lll\t)tit,L, Ätit'lluli, Om elclitrokultur'.............
,lt'ttt.tx D.\x\t'Et,t, I[., \-:ixtför'iitllingens utveckling i senaste ritl ...

b. Fabriksvåxter.

Ii. l-rref angåentlc hunrlelrlanteringens befr',iinrjande i 1iket ...............
Unrlertl. betiinkantle angiende mcdel till hurnleodlingens bcij'iinr-

jande ...........
L'tdlag af Landlingar. r'i)r'ande den vid Gårdsbl' siite.sgård öppnade

liiloanstalt flir allnogen i linvextens odling ... ...
littllag af en beliittelic rrm dc utvägar'. sonr i (lu'lstad-" liin blifi'it

lidtagnc till linkulturens belbldran delstiides år 1812 . .....
IIr:trll. S.. Om en hurnleplantering vid Svartsjö kungsgård
Ilot,Ltllttt;r L., Frilsök att odla vallmo och Pressa olja af dess frtn
Orn fortgången af institutet för linkulttrl och förädling vid Grirdsbv
ll,rsI.;\tiLlD, r\I.. ]leliittelse om Grildsby institut ftil linkultul och

iini?tliitlling
Lttt\rLL, C. C., Om de i Englantl och Frankrike uppfunne nya

methodel att bereda lin och hampa ntan rirtning på lantl
eller i vatten

.l icslilifning om den af Ple.sidenten Iidelclantz inriittada rnekaniska
linspinning

Lttt-rtt.L, C. C.. .tseskr'ifning öfver de af helral llill och lluntly
trppfunne maskiner för beredning af lin och hanrpa, hvar-
vid den förr vanliga vattenrötningen alldeles undvilies ......

Iiaffestragel
1'-tt,ttsTttlrT, C,\ttL, Änteckningar riirande linets odling, vattenrötning

och skötsel, samlade under en resa i l'inland 1827.... . .

-\kademiens utlåtande till liungl. I\[aj:t angående linkulturen oclr
behofvet af vissa åtgärder till dcss befriimjande

\.r'fltr-rHsr, H.l. l.l..t'tr. Antecliningar uti linkulturen........................
-\.{r}IoRST, J. IIJ., Öfversigt af de under åren 1E{3-46 vidtagna

åtgårder till dubbelspinningens införande. saurt resultaterna
deraf ...... ....

Gti-\\ntRt.l, Loutsn. Utdrag af berättelse om dubbelspinningens in-
förande i Kronobelgs län 1847

Äkad:s skrifvelse till Gottlands läns hushållningssållskap angåenile
humlekulturens befrimjande i lanet

Rerztus. 4., Pyrethrum roseum som lemnar det persiska
insektspulvret

FI..{Tc)\\'. J., Om humleodling
.JLHLII DA\NFEIt, C., l\Ielilotus leucantha, en ny spånadsväxt......
Sctlti\BEn(j, If. r'0x, Om odling af en slags raps.............

(i97

1881: l9l.i
1883: 2.r0.

1893: 33.
1894:13.

1901: l-19.
1901:269.

1904: :i 17.
1910: 3ttir.
1911:51ö.

1813: 72.

1813: I t 3.

1814. I: ll)E.

1814. i: I 17.
1814. I: l-17.
1815. I: 272.
1815. I: 28i.

1816, II: 17.

1817. II: l7-l'
L

1818. I: I ttl '

1818. I: ??0.
1819. II:213.

1827 195.

1842:7 I '
1842: 180'

1846: l6:J

1847:193.

1849, I: 198.

1854: 98.
1862. II: 60.

1862. II:262.
1863. II: 331.

Akademiens tidskrift och dess register är inte fun ett register till tidskriftens innehåL(, utan kan

ockå utnyttjas for aft finna handlingar i arkivet, eftercom många av de inkomna redogörelsema

publicents diir. Det tryckta registret 1813-1912.
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Föregående uppslag visr det kronologiska diariet år 185 I IC I : 5]. Fr o m år 1827 finns

alfabctislra register. Ouan avseende år I84l IC I : 2]. Diariema iir de primiin ingångar sont

finns till akademiens arHv.
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KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV

Som tidigare omtalats övergick ftirvaltningsdelen av akademien från verksamhetsåret 1890 till
den nybildade Kungl. Lantbruksstyrelsen. I samband med denna nyorganisation överftirdes en

hel del dokument från akademien, både av sadant som var en del av akademiens arkiv och

sadant som fär anses som resultatet av akademiens gemensamma arbeten tillsammans med i

Kommerskollegiet i fiskerifrågor, eller Våig- och vattenbyggnadsstyrelsen i fåga om avdiknings-

och odlingsfiiretag. Kungl. Lantbruksstyrelsen har haft flera olika byråer och avdelningar. I de

nedan nåimnda återfinns handlingar med unprung från akademien:

ADMINISTRATTVA BYRÅN

D tr Förteckningar över elevervid statens mejeristationer 1879-1881.

K Fotoglafier, bl a innefattande ett porträttgalleri av svenska husdjur.

AGRIKULTURTEKNISKA BYRÅN, Tekniska avdelningen

D )Oil/ Kortregister över förrättningsakter och ritningar till tonläggningsföretag 1841-

1933.

D XXV Förteckningar över beviljade statsbidrag och lån till tonläggningsföretag med

anteckning om beslut 1881-1933.

D XXVI Liggare överbeviljade statsbidrag och lån ("sockenliggare") 1841-1933.

FI Promemoriorangåendelånurodlingslånefonden 1884-1892.

FISKERIBYRÅN

C I a Fiskeriintendentens diarier 1870-1889.

E I a Kungl. brev och departementsskrivelser 1867-1882.

Em Länskungörelsergällande fiskeristadgar 1855-1889.

EIV Liinsstyrelsens resolutionergiillande flottningar 1851-1889.

E V Meddelanden Iän utrikesdepartementet 1886-1889.

E Vm a Fiskeriintendentens korrespondens 1864-1889.

E D( a Berättelser, fiskeritjänstemännen 1862- 1889.

E IX d Dagböcker och resplaner från fiskeritjänstemän 1866-1889.

F I b Rapporter, fiskeodlingsanstaltema 1869-1889.

F I c Rapporter, journaler och dagbocker rörande lax, laxöring och sik 1867-1889.

F II a Insjöbeskrivningar 1880-1889.

F tV In- och utf-orsel av fiskeriprodukter 1872-1884.

FVI Loggböcker, väderleksobservationer, stormvarningar 1880-1889.

F Vtr ba Fiskeriundersökningar, fiskeribiologiska I 873- I 889.

F Vtr bc Fiskeriundersökningar, fiskodling hushållningssällskapen 1860- 1889.

F VII bd Fiskeriundersökningar, anteckningar av fiskeritjåinstemän l8l9- 1889.

F Vtr be Fiskodling, laxfiske, kräftfiske 1 876- I 889.

F VIII a Statens fiskodlingsanstalt, Borenshult 1889.

F XVItr övriga ämnesordnade handlingar 1860-1889.
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F XIX a Utstiillningar avseende fisket 1866-1889.

F XIX b Tryck rörande utstiillningar 186 l- 1889.

H I a Fiskeristatistik, laxfiske 1860-1889.

H I b Fiskeristatistik, olika slag av fisken 1868-1889.

H II Insjöstatistik l87l- 1889.

En årsberättelse avseende det ftinta verksamhetsaret 1890 med sammandrag av inkomna

statistiska uppgifter om jordbnrket utgavs av Kungl. Lantbruksstyrelsen 1892 och innehöll

fiiljande huvudavdelningar:

I . Hushållningssällskapen.

2. Iantbnrksläroverken.

3. Lantbruksingenjörerna och de med statsmedel avlönade instruktörema i sänkilda delar av

lanthushallningen.

4. Kemiska stationer.

5. Frökontrollanstalter.

Littemtur

Egerström, F. 1924. Den svenska lantbruksftirvaltningens utveckling intill tiden fiir
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Landtbrukets främjande genom statsfiirvaltningen. l-4. 1890-1909. Stockholm.
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Kungl. Lantbruksstyrelsen I 890- I 939. I 939. Stockholm.
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