
K. Landtbruksakademien"

Den redan tidigare,framställda tanken, att en central instit,ution borde
skapas för ledningen av lantbrukets utveckling i Sverige, hade vunnit
ökat beaktand,e, då det ofter krigstiden i början av 1800-talet gällde att
återupprätta näringslivet i landet. Denna tanke upptogs av kronprinsen
Carl Johan, vilken haft tillfälle att i sitt frädernesland Iära känna den
framstående roll, som det år 1761 instiftade K. Landtbrukssällskapet i
Paris utövat som regeringens rådgivande myndighet och central för i
provinserna bildade lantbrukssällskap.

Efter förslag av kronprinsen förordnade konungen den 28 dec. 1811

om instiftelsen av Kungl. Svenska Landtbruksakademien, vilken den 28
januari 1813 högtid'ligen installerades med kronprinserrr som Akademi-
ens ständige preses och under honom en kansler eller vice preses, en

direktör och en sekreterare, samtliga liksom hedersledamöter samt ar-
hetande och korresponderande ledarnöter r.r,tnämnda av K. Maj:t.

Akademiens uppgift skulle enligt de vid instiftelsen utfärdade stad-
garna och den 3 december 1812 ,fastställda stadgar för Akademiens inre
förvaltning vara att tända och sprida upplysningen, uppmuntra idog-
heten, stadga er,farenheten, lätta mtövningen och avhjälpa hindren i alla
delar av lanthushållningen i fäderneslandet.

Verhsamheten skulle vara rfördelad på 7 avdelningar: lantbruhs-,
skogs- och trädgårds-, närings- ooh hushålls-, byggnads- och redskaps-
eller mekaniska, vetenskaps-, statistiska och räkenskapsavdelningarna.

Hedersledamöternas ordinarie antal skulle vara 24, vilka skulle ut-
nämnas av K. Maj:t bland 3 av Akademiens till varje val föreslagne, men
därjämte skulle enligt K. brev den 14 januari lEl7 stats,ministrarne och
statsråden på grund av sitt ämbete vara hedersled.amöter över tal. De
arbetande ledamöterna skulle. vara 36 i huvudstaden och 36 i landsorten
boende. Därjämte skulle enl. k. brev den 3 december 1812 de 4 stats-
sekreterarne för rikets all,inänna 'inre ärenden, landhövdingern i Stock-
holms Iän och la^ntmäteridirektöreri samt enl. k. bnev den 14 maj 1816 alla
landhövdingarna och biskoparna på grund av sitt ämbete vara sjäIv-
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De korresponderande och utländska ledarnöternas antal var icke be-
stämt.

Akademiens allmänna ärendens förvaltning skulle handhavas av kans-
leren, direktören ooh sekreteraren. Dessa tre åmbetsmän jämte förval-
taren (ordföranden) i den eller de avdelningar, till vilkas område frågan
hörde, samt en av preses varje år bland de rnest verksamma medlem,rnarna
vald "femte ledamot" bildade förualtningskommittön, r"ilken hade att
överlägga och besluta orn sättet och medlen att till verhställighet bringa
vad stadgarna föreskrevo och de förslag, sorn av Akademien blivit till
sin nytta prövade ooh gillade.

Till bestridande av de ned verksamheten förenade kostnaderna till-
delade K. t\'Iaj:t Akadernien genom brev den 16 decem'ber 1812 en f ond
uppgående till 166,440 rdr. 45 skill. 7 rst. ,banko, som med riksdagens
rnedgivande utgingo av de s. k. Barthelerny-medlen. Denna fond ökades
enl. k. brev den 16 febr. 1817 med:1,139 rdr.39 sk.6 rst. bco.

Till beredande av loltaler för Akademien och för den centralverkstad
för tillvenkning av modellredskap, som Ahademien för fullgörande av
sin i stadgarna angivna uppgift borde ,inrätta, överlämnades genom k.
brev den 24 mars 1813 det gamla s,tenhuset å Rännareba.nan (då n:r 36
Mästersamuelsgatan), och till fyllande av rbehovet av samlings-, arkiv-
och bibilioteksrum, bostäder m. ,rn. ficl< Al;ndemien senare förfoganderätt
även till övriga hus å Rännarebanan.

I samband med sin uppgift att sprida kännedomen oin nyttiga lant-
'bruksredskap och maskiner fich Ahaclernien även i uppdrag att hava
hand om den modellkammare, sorn ledde sitt ttpphov från Chr. Pol-
hem's redskapssamlingar, och med vilken en mekanisk skola var förenad.
Modellkam,maren, vilken var inrymd i det hus, som år 1826 uppläts åt
Teknologiska institutet och utgör Aliaclemiens nuvarande hus, shulle
utökas med ett exemplar av varje av de slag av redskap, som tillverkades
vid centralverkstaden, och biev grundvalen till Aliadem.iens museum.

Till försöksfält för provning av nya arter ooh sorter av ål<erbruhs- och
trädgårdsväxter uppläts genom k" brev den L4 juli 1814 den till norra
Djurgården hörande lägenheten Skeppsbroäng, vilhen Akademien mot-
tog år 1816 och som från denna tid benämnts .I(. Landtbruksakademiens
Erperimentalf äIt.

Under den första tiden - 
näfr ett årtionde - efter sin instiftelse

utvecklade Akademien en livlig r '.,;lisamhet för fvllaude av sin stadge-
enliga uppgift. Täta samma.nträden höllos i avdelningarna. Ahade,mien
uppställde till besvarande och l;elöning talr:lca prisfrågor och spred ge-

nom sina annaler kunskap i lanthruh och ehonorni. En livlig samverkan
rådde,med hushållningssällskapen, vilka under de närmast följande åren
enligt Akademiens i enlighet med kunglig befallning avlåtna maningar
inrättades i flertalet av de län, dåir sridana e:j redan funnos. Centralverk-
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staden tillverkade och spred genom hushållningssällskapen redshap och
rnaskiner, huvudsakligen eftergjorda eller föga fönändrade engelslca nro-
deller. På Experimentalfrältet provades nya sorter av hulturväxter, och
trädgårdsfrö spreds i landet genom hushållningssällskapen. Från hus-
hållningssällskapen ingingo 3 gånger årligen berättelser o,rn deras verk-
samhet och jordbrukets ställuing i orterna, och Akademien utdelade åt
sällskapen tryckta sknifter i ekonomiska ämnen samt sin jeton att ut-
delas som belöning f,ör odling och annan förtjänstfull verhsamhet vid
lanthushållningen

Från ,början av 1820-talet inträdde ett starkt avtagande i Akademiens
verksamlhet. .Sam,manträdena blevo allt mer sällsynta och fåtaligt be-
sökta. Akademiens kansler tillsattes ej efter 1821 och nyval av f,örvaltsre
å avdelningarna suspenderades. Akademiens annaler upphörde att ut-
komma med den år 1823 tryckta delen för 1821, och fortsattes från år
1827 under.titeln Landtbruksakademiens handlingar, men år 1837 lycha-
des det ej att åstadkomma något häfte av dessa. Meddelandena från
hushållningssällskapen blevo allt mer oregelbundna eller upphörde all-
deles. Centralverkstaden för lantbruksredskap upphörde, och dess lokaler
uthyrdes för andra ändamåI. Från Akade,miens experimentalfält kommo
,intill början av 1830-talet b'lott 2 årsberättelser.

Denna avmattning i Akademiens verksa,mhet stod i samband med den

alhnänna ehonomiska nedgång, som gjorde sig gällande, sedan avveck-
lingen av de av kriget skapade ekonomiska förhållandena försriggått, och

som först efter myntrealisationen om,kring år 1830 började att övervinnas.
Den framträdde ,även hos hushållningssällskapen, av vilka flera mer
eller mindre fullständigt upphörde rned s,in verhsamhet.

Men Akademiens overksarn;het berodde ,även på personliga förhållan-
den. Akademiens förste direktör, presidenten A. N. EpeLcRANTz, som varit
kronprinsens rådgivare vid Akaderniens instiftelse, thade oclcså sedan va-
rit själen i hennes verksamhet och hennes ,flitigaste. arbetare. Vid hans

sjukdom och år 1821 inträf,fade död, fanns ingen som kunde tillnärmelse-
vis med hans auktoritet, nit och verksarnhetslust träda till ledningen.
Den nye direktören, statsrådet greve Anor,n GöneN MönNEn, var ändr till
sin död statsråd, vilket ämbete hindrade honom att ägna synnerlig upp-
märksamhet åt Akademiens ledning, synnerligen som han till sitt biträde
som sekreterare i Akadem'ien hade en person, som fich tjänsten sorn be-

löning för officiöst historisktrpolitiskt författarskap, men so'm var främ-
mande för lantbruk och vad därmed sammanhängde.

Då mot slutet av 1830-talet den ekonomisha ställningen i Iandet åter
förbättrats och en ökad företagsamhet inom hela näringslivet inträtt,
började också en ny period av livlig verksamhet inom Akademien. IVIen

den nyvaknade livaktigheten får också ställas i samöand med vid denna

tid inträdda personal,ombyten. Akademiens år 1838'förordnade nye direk-
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tö1, presidenten i Kommerskollegium Gasnrdr, popprus, var en utpräglat
energisk chefltaraktåb, oeh hade redan 3om en av Akademiens inspeh-
törer och genom det personliga uppdraget att handhava ledningen av
schäferiväsendet, 

- vid .denna tid en viktig gren av lantbruket 
- för-

värvat sig noggrann kännedom om lanthushåIlningen, och vid sin sida
fick han år 1841 som sekreterare en man, JoHeN Turoprur, Neruuonsr,
vilken var känd som en framstående jordbrukare och genom sitt intresse
för anordnandet av Iantbruksundervisning samt som innghavare av sta-
tens ,förnämsta stamschäferi redan länge samarbetat med Popprus.

Den nya st5rrelsens verksamhet visade sig genast däri att en str.äng
ordning infördes i Akademiens förvaltning samt genom att preses på
konungens befallning uppgjorde förslag till nya stadgar för Akademien,
vilka ock efter åtskilligt motstånd antogos av Akademien och den 28 aug.
1841 faststäl'ldes av K. Maj:t.

De nya stadgarna, vilka .sedan i huvudsah bibehållits of.örändlade,
skilde sig utom i mrindre väsentliga punkter, såsom att kanslers- och pre-
sesbefattningarna upphörde, från de gamla stadgarna d.ärigenom att av de
arbetande ledamöterna endast de i Stockholm boende 36 medlemmarna
skulle vara fördelade på avdelningarna, vilkas antal reducerades till 6,
i det räkenskapsavdelningen upphör.de, samt därigenom, att förvaltnings-
kommittdn skulle vara sammansatt av direktören, de 6 avdelningsföre-
ståndarne samt sekreteraren och kamreraren.

Kommittdn kom att från denna tid få en betydelsefullare ställning
än tidigare, i det att densamma ej som förut blott skulle hava att hand-
lägga Akademiens förvaltningsärenden utan snart är'en fick i uppd,rag
att tjänstgöra som en statsadministrativ myndighet. Akademien hade
under sitt första årtionde ej blott varit en mellanhand mellan rege-
ringen och 'hushållningssällshapen angående alla anslag, som beviljades
för'sällskapens verksamhet el'ler skulle av dessa fördelas, utan även på
befallning yttrat sig över rförekommande frågor rörande lanthushållningän
liksonr också från regeringen'mottagit meddelanden om avgjorcla ärenden
ti'llhörande sa,mma område. Detta hade åmellertid upphört, och i vissa
angelägenheter, som på 1830-talet ådrogo sig stor uppmärksamhet 

-schäferiväsendet, unden'isningen vid det nyinnättade lantbruksinstitutet
å Degeberg samt den första statsagronorrlens verksamhet 

- hade rege-
ringen överlämnat ledningen åt f. d. statsrådet Popprus.

Då denne, som nämnts, fönordnats till Akademiens direktör, beslöt
K. Maj:t först på hans hemställan, att A;kademiens sekreterare skulle bi-
träda honom i dessa ä,renden, och gav sedermera på personlig framställ-
ning av Popprus och NernHoRSr ,genom nåd. ,brev den 12 januari l84g i
uppdrag åt Landtbruksahademiens förvaltningskommittd ej blott att över-
taga tillsynen över lantbruksundervisningen, schäferiväsendet ooh de med
statsmedel avlönade agronornernas och undervisarnas verksamhet utan
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även att gå Civildepantementet tillhanda med upplysningar och yttranden
i förekommande ärenden, som berörde lantbruket eller eljest hade gemen-
skap med föremål för kommittdns verksamhet, med rätt för kommittöns
ledamöter att rför resor i dylika ärenden ,få ersättning av statsmedel.
Denna förvaltningskommittdns'stäl,lning som central förvaltnings,myndig-
het framtnädde även däruti, att Akademien före varje riksdag anbefalldes
att till K. Maj:t inkomrna med förslag till sådana åtgärder för lantbru-
kets främjande, vilka syntes böra föreläggas riksdagen. År 1857 blev
denna förvaltningskomrnittöns ställning ytterligare betonad, då K. Maj:t
med den motivering, att kommittdn genom nrämnda nåd. brw av år 1849
"konstituerats ti,ll en byrå under Civildepartementet", beviljade förhöj-
ning ai'kom,mitterades arvoden, samt i nya (för övrigt föga förändrade)
stadgar av den ,6 nov. 1857 bestämde att kommittön för dylika ärendens
behandling skulle förstärkas med 2 för kunskap och praktisk erfarenhet
i det egentliga lantbruket utmärkte ledamöter.

Under 1850-70-talen, som i åtskilliga avseenden bildade en reform-
period för det svenska jordbruket, spelade Akadeqniens förvaltningskom-
mittd under statsrådet Genntnr, Popprus'och från 1858 presidenten greve
C. G. MönNnns presidium samt med J. Ts. NerHHoRsr och från 1861

Jon.rru Annusxrus, båda energiska och erfarna män, som sekreter:rre,
en mycket betydelsefull rol,l vid ledningen av lantbrukets utveckling.

Även inom Akademien var detta en period av livlig verksamhet. över-
läggningarna voro numera förlagda huvudsakligen till Akademiens sam-
mankomster, som blevo regelbundet återkommande 1 gång i varje må-
nad utom under somrnarer, ,under det att avdelningssammantrådena ble-
vo insknänkta till de tillfällen då remitterade ärenden så påfordrade.

Akademiens handlingar började år 1841 en ny serie, i vilken den av
clirektören statsrådet Popptus årligen avgivna berättelsen om Akademiens
verksamhet och lanthushållningen under året samt redogörelsen för de
särskilda verksamhetsgrenar, som stodo under Akademiens vård, utgjor-
de det förndmsta innehållet. Under Nr,tHHonsrs sista år för.senades ut-
givandet, så att årgången för 1859 utkom först efter hans död 1861.
Sedan han följande år fått till efterträdare J. AnnHrNrus, vilken se-
dan många år utgivit Tidskrift för landtmanna- och komntunalekono-
'mien, 'som haft en långt större spridning än Akademiens handlingar,
beslöts att en ny senie skulle börjas, vilken skulle bestå av dels Hand-
lingar rörande landtbruket och dess binöringar, utgivna av Landtbruks-
akademien, dels Lantbruksakademiens tidskrr/f, utgivna som en fortsätt-
ning av den förutnämnda tidskriften av AnnnsNrus och den nye förestån-
daren (intendenten) å Akademiens experimentalfält, C. JuHr,rN DaNNnnlr,
tillika föredragande på jordbruksavdelningen. De utgåvo först tidskrif-
ten på eget förlag, vilket doch från år 1865 övertogs av P. A. Nonsrrpr &
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Sör,rrn. Från år .1877 sa,mmanslogos Handlingarna och Tidskri'ften till
den ännu fortgående Landtbruksakademiens handlingar och tidskrift.

Beträffande verksamheten ä Erperimentalf öltef hade år 1835 bestämts,
att den skulle fördelas på en lantbruks- och en trädgårdsavdelning, av

vi,lka den förra skulle skötas som ett mönsterjordbruk under det att den

senare under den,bemärkte direktören Clnr, Srrxnenc huvudsakligen ver-
kade för spridning av goda fruktträdssorter. Vid ingendera avdelningen
förekom någon avsevärd försöksverksam,het under 1840- och 1850-talen.

Sedan emellertid år 1856 en lantbruksker-nist, tysken Ar-sxANpnn Miir.r.en,

antagits för att titthandagå allmänheten .med analyser, praktiska under-'
sökningar och råd, blev f,råga först om ,upptagande av fältförstik under
hans ledning å Experimentalfältet, under det att kemiskt laboratorium in-
reddes åt,tronom i Akademiens hus i staden, och snart därefter att ordna
verksamheten vid Experimentalfältet till en verklig försöksgård, varvid
dock lantbruket.samtidigt borde skötas som mönsterjordbruk. Denna plan
förverkligades, då år 1860 till föreståndare för Experimentalfältet utsågs

lantbruksskoleföreståndaren C. Junr-rN DlNnrnr,r och år 1864 det ke-
miska laboratoriet utflyttades till Experimentalfältet.

Under den följande tiden fortgick en livlig verksamhet enligt den upp-
gjorda planen med såväl teoretiska undersökningar och kemiska analyser
som praktiska växtodlings- och utfodringsförsök ,saxnt prövning av olika
kreatursraser, som samtidig skötsel av lantbruket som mönsterbruk samt
trädgårdsavdelningen som härd för spridning av nya växtsorter. Under
ledning av direktör Enrx LrNocnrN (1863-1900) fick emellertid träd-
skoleskötsel för försäljning allt större omfattning och allt gynnsamilnare

ekonomiskt resultat, så att dess vinst lämnade ett väl behövligt bidrag till
hela anstaltens ekonomi. Tillika började LrNpcnex en undervisning av

arbetande lärlingar, vilken småningom fick fastare former av en träd-
gårdsskola.

Den agrikulturkemiska verksamltreten hade under C. E. Brincsrnlxu
(1868-S8) allt mer övergått till att huvudsakligen utgöras av rnot be-

talning utförda kontrollanalyser, men sedan från ät 1877 kemiska sta-

tioner börjat inrättas för detta,ändamåI, ooh den framstående vetenskaps-

mannen L. F. Nrr.ssoN (1883-99) efterträtt Bergstrand, blev åter den

vetenskapliga,firrsöksverksamheten enda uppgiften för avdeiningen.

Likaså upphörde snart den av Juur,tN D.lNNrrr,rs e'fterträdare Annl-
nru FonssELL (1831-86) påbörjade frökontrollverksamheten'

Samtidigt med den nrämnda år 1876 beslutade omläggningen av clen

kemiska aydelningen anstålldes vid densamma en uärtfysiolog, vartill ut-
sågs docenten Jer. EnlrsseN, vilken huvudsakligen ägnade sig åt studiet
av växternas sjukdomar och rådgivning angående deras bekdmpande.

Är 1886 blev denna verksamhet en från den kemiska skild avdelning.
Landtbruksakademiens hus å Rännarebanan hade från början blctt
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upplåtits till begagnande, varf,ör ock ^A,kademien länge (1829-59) måste
använda en de'l lokaler i sambruk med den Nga Elementarskolan. Då

emellertid Akademien förskjutit 'medel till reparationer och svårighet
mötte att ersätta dessa och bekosta ytterligare erforderliga reparationer,
förklarade K. Maj:t i nådigt brev den 7 dec. 1841, att Akademien finge
disponera fastigheten som sin tillhörighet, utan rätt att sig henne av-
hända och med skyldighet att av egna medel sätta egendomen i behörigt
skick och 'framdeles underhålla densamma.

Srrårigheten att bekosta detta underhå'll hade emellertid till följd,
att byggnadernas förfall ,fortfor. Då K. Maj:t efter f,örslag av styrelsen
för den Tekniska skola, vartill statsanslag beviljats, år 1862 erbjöd Aka-
demien att i utbyte mot rännarebane-fastigheten erhålla det snett emot
vid Mästersamuelsgatan bel'ägna gamla modellka,mmarehuset, vilket dit-
tills innehafts av Teknologiska institutet, som vid denna tid erhöl! nya
byggnader, fann sig Akademien böra ingå på detta byte. Härigenom avstod
Akademien från den stora, rned en ursprungligen ståtlig huvudbyggnad
och ett flertal mindre huslängor bebyggda tomt, varå Tekniska skolans
hus sedan uppfördes, mot en.lån,gt mindre tomt och ett gammalt, illa
byggt hus, 

- 
men dettas nyreparering skulle verkst'ållas på statens be-

kostnad, och genom bytet blevo sålunda Akademiens dåvarande ekono-
miska svårigheter lättade. Akade,mien erhö'll ständig besittningsrätt till
denna byggnad, rnen utan rätt att försälja derisamma, och fick dessutom

r,ätt att fortfarande från Nya Elementarskolan uppbära den årliga avgift,
som skolan dittills betalat rför ett hus, det s. k. pistolsmedshuset, som

rivits, då skolans nybyggnad uppfördes.

Lantbruksmuseum. Den samling av redskapsmodeller, sotn bildade
den ovannämnda modellkammaren, hade efter det Teknologiska institutets
inrättande år 1827 delats mellan detta och Akademien, så att den senare
erhållit modeller och redskap, som berörde lanthushållningen. Deuna
samling hade sedan ,ökats med ett exemplär av varje av de redskapsslag,
som tillverkades vid Centralverhstaden, och genom inköp av nya modell-
redskap, vartill staten under en lång följd av år Iämnade anslag. Tillika
hade tillkommit åtskitliga samlingar av lantbruks-, hushålls- och fiske-
redskap, konserverade fiskar, spannmåls- och fröprov, som erhållits från
ett flertal utställningar. ,Dessa samlingar hade förut förvarats på skilda
,håll, dels i modellkamrnarehuset, dels å Experimenta'lfältet, men i opp-
görelsen om fastighetsbytet i staden ingick, att Akademien skulle för de-
nas uppställande få förfoga över lokaler på nedre botten i det å rännare-
banetomten åt Tekniska skolan uppförda huset. Här samlades och upp-
ställdes år 1867 dessa samlingar som etl Akudemiens lantbruksmuseum,
vilket under den .följande tiden ökades genom gåvor och i synnerhet ge-

nom vid lantbruksmöten och internationella utställningar bevarade sam-
lingar. Fiskerimuseet, som upprepade gånger flyttats, fick år 1886 plats
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i sekreterarens bostadsvåning i Akademiens hus, vilken denne avstod
mot hyresersättning.

Sedan AnnHrNrus, vilken alltnrer blivit den centra'la personligheten i
akademiens verksarnhet, år 1881, efter uppnådd pensionsålder, lämnat
befattnin,gen som sekreterare i Akademien, in,trädde en märkbar avmatt-
ning i Akademiens verksamhet. Härtill bidrog även den depressionstid
som med 1880-talets början inträdde för lantbruket. De tullstrider, som
vid denna tid delade de politiskt intresserade i landet i skarpt skilda
partier, bidrogo också till att göra Akademiens ställning ogynnsam, i det
att flertalet av förvaltningskommittöns ledamöter hyllade frihandelsvän-
lig uppfattning, under det att lantbrukets idkare övervägande anslöto sig
till den motsatta meningen

'Dessa förhållanden ,bidrogo i sin rnån till det förslag att inrätta ett
särskilt ämbetsverk för behandlingen av lantbruksad,ministrativa ärenden,
vilket i.Kgl. proposition framställdes för 1889 års riksdag och av denna
bifölls.

I odh med att sålunda.dessa'ärenden från och,med år 1890 över'flyttades
till den då nyinrättade Lantbruksstgrelsen, inträdde en stark inskränlc-
ning i Akademiens verksamhetsområde, särdeles som förbindelsen med
hushållningssällskapen praktiskt taget upphörde, sedan Akademiens be-
fattning med fördelningen av statsanslag till dem och kontrollen över
dylika medels användning övergått till Lantbruksstyre'lsen.

Den till Ex,perimentalfältet förlagda försöksverksamheten lämnades
väl ännu orubbad under Akademiens styrelse, men en viss benägenhet att
från Akademien avskilja,även detta verksam,hetsområde visade sig under
de närmast följande åren. Sålunda blev väl Akademiens förslag, att den
ditt,ills varande anställningen av en entomologisk råd,givare skulle för-
ändras till en entomologisk avdelning vid Akademiens försöksanstalt, år
1897 förverkligat, men detta skedde genom inrättandet av en från Aka-
demien fristående under,lantbruksstyrelsen lydande entomologisk an-
stalt. Akademiens förslag om inrättande vid försöksanstalten av en
särskild avdelning för husdjursskötsel och mejerihantering ledde till ett
av Lantbruksstyrelsen utarbetat förslag om en 'försöksanstalt för hus-
djursskötsel vid Ultuna och en för mejerirförsök vid Alnarp, ett förslag
som dock ej vann regeringens godkännande. Däremot stäl'Ides en e,fter
förslag av det allmänna lantbruksmötet år 1896 och hushållningssällska-
pens om,bud år f897 inrättad anstalt, Hushållnfngssclls/capens lokala
fältförsök, under en av Akademien tillsatt styrelse.

Sedan frågan om samlandet av alla grenar av lantbrukets försöksr'äsen
till en anstalt väckts till tiv genom enskild motion vid 1900 års riksdag,
utarbetades vid det samma år inrättade jordbruksdepartementet ett för-
slag om inrättande vid Experimentalf'ältet av en Centralanstalt för för
söksuäsendet på jordbruksområdet, omfattande de förefintliga avdel-
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ningarna av Akademiens försöksanstalt (utom trädgårdsavdelningen), den
entomologiska anstalten och hustrållningssällskapens lokala,fältförsök,
samt fullständigad med en avdelning för husdjurs- och mejeriförsök sarnt
bakteriologi. Sedan Akademien för att möjliggöra anstaltens tillkomst för-
bundit sig att till densa,mma utan ersättning överlåta det område av Ex-
perimentalfältet, som icke användes av trädgårdsavdelningen, med därå
förerfintliga byggnader samt anstaltens inventanier och utensilier, godkän-
des detta förslag av 1905 års riksdag, vilken beviljade ett anslag av
225,000 kr. för uppförande av för försöksverksamheten erforderliga ny-
byggnader och inredningar samt avlönings- och expensans'lag för anstal-
ten, vilken år 1907 började sin verksamhet under en styrelse, i villien
Akademiens preses och sehreterare äro ständiga ledamöter och övriga
medlemmar tillsättas 3 av K. Maj:t,2 av Akademien.

Den så ,inrättade Centralanstalten för ,försöksväsendet på jordbruks-
området har sedan utövat en år för år ökad verksamhet utan annan or-
ganisatorisk förändring, ån att bakteriologi år 1911 avskildes till en fri-
stående avdelning. Mejeriförsöken, som förblivit en underavdelning av
avde'lningen för husdjursskötsel, hava i avsaknad av mejeri å Experi-
mental,fältet till stor del ut,förts vid illejerriinstitutet å Alnarp, men sedan
Landtrnännens mjölkförsäljnings,förening år 1917 ställt lokal för försöken
till förfogande i Mjölkcentralen i Stockholm, ha dessa till största delen
utförts där. Entomologiska avdelningen var till en början förlagd till den
förutvarande entomologiska anstaltens byggnader i närheten av Experi-
mentalfältet, men då denna plats år 1912 togs i anspråk för den nya
Skogsförsöksanstalten, uppfördes med därför beviljat byggnadsanslag en
ny byggnad för avdelningen å Experimentalfältet

Lantbrults- och fiskerimuseetna. voro, som redan nämnts, inrymda
i skilda lokaler, det förra år 1895 flyttat från Tekniska skolan till en
förhyrd för ändamålet högst otjänlig gammal byggnad vid Luntmakare-
gatan. Sedan riksdagen beviljat 50,000 kronor som bidrag till uppförande
av en ny museibyggnad, vartill i övrigt 'fanns tillgänglig en av musei-
tillsynings'mannen D. Srnöu donerad fond å 20,000 kr., uppfördes en
sådan å Experimentalfältet år 1904, och följande år inflyttades i denna
såväl lantbruks- som fiskerimruseets samlingar. År 1907 flyttades rned
bidrag av grosshandlaren Monrrz FnarNrer, en modellgård för ett mindre
jordbruk, vilken varit uppställd vid lantbruksmötet i Norrköping, intill
museibyggnaden, och anvåndes sedan dess, bostadsbyggnaden till bostad
för museitillsyningsmannen, och uthusen som utställningsbyggnader.
Utrymmet inom museibyggnaden blev redan snart efter dess uppförande
otillräckligt, varför en del föremåI, huvudsakligen äldre åkerbruksred-
skap, magasinerats i tillfälliga utrym'men.
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Trädgårdsaudelningen å Experimentalfältet har alltjämt i stigande
omfattning idkat uppdragning och försäljning av trädgårdsalster vid
sidan om sin försöksverksamhet. Den vid avdelningen meddelade under-
visningen fick år 1900 en fast organisation som K. Landtbruksakademiens
trödgårdsskola. Sedan år 1909 är denna skola likställd med de 3 med
statsrnedel understödda trädgårdsskolorna och åtnjuter sedan år 1918
statsanslag.

Landtbruksakademiens stadgar undergingo år 1890 de smärre föränd-
ringar, som blevo nödvändiga till följd av överförandet av statens lant-
bruksadministration till den nyinrättade Lantbruksstyrelsen.

Den starka av'mattningen av akademiens verksamhet, som ytterligare
fortgått efter denna genomgripande förändring av .{,,kademiens ställning,
,framkallade år 1902 flere förslag, åsyftande att ,uppliva intresset för
Akademiens verksamhet inom hennes egna led och-tros landets'jord-
brukare. Ett av ett stort antal ledamöter undertecknat, mera långtgående
förslag att i detta syfte träda i nära ,förbindelse med hushå'llningssällska-
pen lyckades vid det s,lutliga avgörandet ej vinna flertal bland Akademiens
röstande ledamöter, utan Akademien nöjde sig med att i det förslag till
nya stadgar, som år 1907 antogs ooh av K. l\'Iaj :t fastställdes, göra blott
smärre ändringar, vara\r de viktigaste voro, dels att Akad,emiens direktör
ersattes av en preses och en vice preses, dels i likhet med vad gällt under
Akademiens första tid, att alla Akaderniens ledamöter fördelades på hen-
nes avdelningar. Ytterligare ha mindre ändringar beslutats och goclkänts
av K. Maj:t den 31 dec. 1913, den I fe'br. 1923, octr den 12 febr. 1926.

Därjämte antog Akademien år 1914 en av herr E g e r.s t r ö ur ut-
arbetad detaljerad arbetsordning.

ErperimentalfäItet I upplåtelsen av Experimentalfältet gjordes, som
redan nämnts, vid Centralanstaltens rinrättande den förändringen, att
Akademien förband sig att så länge Centralanstalten är i verksamhet å
Experimentalfältet, låta densamma fönfoga över den del av Experimental-
fältet med därå uppförda byggnader, vilken icke användes av trädgårcls-
avdelningen.

Upplåtelsen åv det til'l Kungl. Djurgården hörande Exp"limentalfältet
gällde ,för den regerande konungens livstid och hade vid föregående re-
gentskiften förnyats oförändrat. Efter konung Oscar II:s död medgavs
detta ej längre, utan från Experi'mentalfältet frånskildes det intill Yärtan
Iiggande större skogsområdet, och i utbyte däremot erhöll Akademien ett
par mindre åkerstycken. Samtidigt frånskildes det åt Akademien upp-
låtna området från K. Djurgårdsförvaltningen och medgavs rätt åt Aka-
demien att utan avgäld innehava detsamma intill dess K. I\'Iaj:t och rilis-
dagen annorlunda besluta.
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II{LEDNING

Bakom denna beskrivning av KSLA:s ändamål och struktur genom åren samt av vissa, till
Akademien knutna institutioner ligger bl.a. genomgång av Akademiens samtliga stadgar och
av årsberättelser i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift samt läsning av Herman
Juhlin Dannfelts "Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912 samt svenska landthushållningen
under nittonde århundradet' (1913), "Lantbrukets högskola 50 år. Utbildning, forskning, försök,
information 1932-82" (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1982), Lennart Hjelms "Uårdom på Ul-
tuna. lantbruksvetenskapernas utveckling i Sverige" (1986) och artiklar i "Nationalencyklope-
din' (L989- ). Ytterligare uppgifter om Akademien och dess ärenden återfinns i registren till
tidskriften, särskilt hundraårsregistret 1813-1912, samt i KSLA:s arkivförteckning 1813-1989,
reviderad 1992.

KSIÄ:S .IINOAUÅI OCH STRUKTUR

"Kongl. Svenska Landtbruksacademien" stiftades 1811 på förslag av kronprins Karl Johan.
De vid instiftelsen utfärdade stadgarna är dagtecknade den 28 december 181.1 och de första
stadgarna för Akademiens inre förvaltning den 3 december 1812. Installeringssammanträdet
ägde rum den 28 januari 1813; årsdagen för installationen är numera tidpunkt för Akademiens
årliga högtidssammankomst (fastslaget i stadgarna 1890). Avsikten med grundandet av en lant-
bruksakademi var att denna skulle befordra lanthushållningens framsteg i fädemeslandet och
vara en förmedlare mellan regeringen och landets odlare. Enligt stadgarna är "Academiens be-
stämmelse att tända och sprida upplysning för att befrämja undervisningen, uppmuntra idoghe-
ten, stadga erfarenheten, lätta utöfningen och aftrjelpa hindren i alla delar af landthushållningen
i Fäderneslandet."

Kronprinsen utnämndes till ständig preses, d.v.s. styresman; vid tronbestigningen efterträddes
han som sådan av kronprins Oskar. Akademien utgjordes från början av preses, 24 heders-
ledamöter, 36 arbetande ledamöter i Stockholm och lika många i landsorten, ett ej bestämt antal
korresponderande ledamöter samt högst 12 utländska ledamöter. Den allmänna förvaltningen
var uppdragen åt Akademiens tre ämbetsmän: kanslern (tillika vice preses), direktören och sek-
reteraren.

Verksamheten var fördelad på foljande sju avdelningar:
"Landtbruks-Afdelningen-omfaitar pra-ktiska utöfningen af Åkerbruket, samt Ängs- och Bo-
skaps-skötseln, med hvad dertill hörer: odlingen af sädesarter, gräs, rötter och hushållsväxter
i allmänhet: förbättringen af häst- får- och Boskaps-afueln: Styrelsen af Experimental-fålt, för
samma ändamål och till nya undersökningar, m. m." (6 ledamöter.)
"Skogs- och Trädgårds-Afdelningens föremål är en förbättrad vård, hägnad och tillväxt af
Skogarne, Plantskolors anläggande, samt en utvidgad odling af dels vilda dels fruktbärande
Träd: practisk undervisning i dertill anslagne parker, om deras såning, plantering och skötsel m.
m.u (4 ledamöter.)
"Närings- och Hushålls-Afdelningen omfattar: första förädlingen, bevarandet och användan-
det af alla Iandtbrukets produkter: beredningen af Smör, Ost, Dricka, Cider, D. ffi., af Lin,
Hampa, Pottaska, Tjära, med flera Iandtmannanäringar eller Slögder." (6 ledamöter.)
"Byggnads- och Redskaps- eller Mechaniska Afdelningen: Beskrifning på nyttiga
I-andtbruks-redskap och machiner, samt inrättande af verkstäder till deras förfärdigande: ritning
och förslag till beqvämliga byggnader och hägnader för l-andtbrukets många olika behot be-
främjande af practiska Mechanikens och Geometriens tillämpning vid Landtmanna-industrien,
samt vid större företag i allmänna hushållningen, som fordra dess biträde: såsom lands afmät-
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ning och afuägning, ängars vattning eller utdikning, kärs aftappande, strömrensningar, nya
vägar och canaler, m. m." (4 ledamöter.)
"Vettenskaps-Afdelningen: Förslag om medlen till den Jordbrukande Classens förbättrade
undervisning i allmänhet, samt i synnerhet i de ämnen, som tillhöra dess yrke: till en särskild
mera vårdad bildning af blifuande Rättare, Gårdsfogdar och Arrendatorer, samt till den högre
eller Vettenskapliga undervisningen för förrnögnare Ståndspersoner, uti de I-andthushållningens
grunder, som hämtats utur Chemie, Physik och Natural-historia: underättelsers meddelande uti
Boskaps-medecine, VeterinaireSkolors inrättande m. m.
Denna Afdelning besörjer äfven öfuersättningar af nyttiga utländska Hushållsskrifter, samt
Redaktion och utgifuandet af en Svensk l^andthushållnings-Journal." (6 ledamöter.)
"Statistiska Afdelningen: Utkast till plan för speciella beskrifningar öfuer hvarje l,andsorts,
med dess Innevånares, tillstånd, uti allt, som med allmänna Hushållningen äger gemenskap:
jemförelse dem emellan, då de blifuit upprättade, samt anmärkning öfuer locale skillnader:
utdrag af deras resultat till allmän upplysning, äfuensom af de berättelser derom, hvilka dels
redan blifuit, dels framdeles blifua af vederbörande afgifna: Förslag till förbättrade Oeconomis-
ka Författningar; eller betänkande deröfuer, då Kongl. Maj:t så i nåder befaller m. m." (6 leda-
möter.)
"Räkenskaps-Afdelningen: Inrättande af en säker och fullständig Räknemethod, till be-
stämmande af vinst eller förlust i alla grenar af Landthushållningen, samt användandet deraf i
alla de öfrige Afdelningarnes föremål och Arbeten: Landtbruks-Bokhålleriets forbättring: be-
stämmande af alla enkla Landtbruks-förrättningars värde i afseende på tid, arbetskraft och
kostnad, samt värdering eller förslag till större och mera sammansatta företag: pröfning och
jemförelse af olika Jordbruks-Systemer eller methoder, såsom Cirkulationsbruk, Stallutfodring
m. m. i afseende på kostnad och afkastning: undersökning och betänkande om inflytandet af
Förlag och Capital på landtbruket: Förslag till en ny förbättrad värderings-method af Egen-
domar, m. m." (4 ledamöter.)

I Akademiens grundstadgar fastställdes dess uppgifter, bl.a. att främja inrättandet av experi-
mentalfält, plantskolor och verkstäder för tillverkning av redskap samt förädlingen av husdjurs-
raser och lantbruksprodukter. I Stockholm inrättades Experimentalf;iltet samt Centralverksta-
den ftir tillverkning av lantbruksredskap, där modeller av redskap skulle förfärdigas och
arbetare utbildas för att skickas ut till verkstäderna i riket. Om Centralverkstadens samlingar se
nedan under rubriken Centralverkstaden och Lantbruksakademiens museun. I grundstadgama
betonades även vikten av att befordra inrättandet av nya hushållningssällskap ute i länen och
att ha en nära kontakt med dessa och de redan befintliga sällskapen. Hushållningssällskapen
skulle fungera som lokala organ för Akademien. Även med Kungl. Patriotist<a ia[skapät i
Stockholm skulle man ha nära kontakt, eftersom lanthushållningen var en gemensam an-
gelägenhet.

1841 förnyades stadgarna. Som "bestämmelse" anges här "att efter erfarenhetens och veten-
skapernes anvisningar inhemta och sprida kännedom om alla för landtbrukare i allmänhet gag-
neliga rön och upfinningar, samt att såmedelst, äfvensom genom egna efterdömen och efter
befintliga tillgångar lämpade belöningars utdelning, verka till landtbrukets med dertill hörande
näringsgrenars förkofran".

Befattningama som preses och kansler upphörde. Kronprinsen blev, i stället för preses, Akade-
miens förste hedersledamot. Antalet ledamöter ökade. Hedersledamöterna skulle fortfarande
vara 24 och de arbetande ledamöterna i Stockholm 36, men de arbetande ledamöterna i lands-
orten hade nu utökats från 36 till högst 100. Korresponderande ledamöter skulle ej vidare utses,
men de utländska ledamöterna hade utökats frän 12 till 36. Ytterligare tre ledamöter fanns,
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nämligen en direktör, en sekreterare och en "kamererare", vilka tillsammans med avdelning-
arnas föredragande skulle utgöra Akademiens förvaltningskommittd.

Avdelningarna hade, i och med att räkenskapsavdelningen upphört, minskats till sex:

"1:o. Landtbruks-Afdelningen, för det egentliga l-andtbruket, såsom odlingen af sädesarter,
foderväxter och andra jordbruksalster, äfuensom husdjurens skötsel och race-förädling." (10
ledamöter.)
"2:o. Skogs- och Trädgårds-Afdelningen, för skogshushållning och trädgårdsskötsel." (4
ledamöter.)
"3:o. Hushållnings- och Slöjd-Afdelningen, för förädling, förvarande och användande af
alla de jordalster, som utgöra föremål för landtmannanäringar." (6 ledamöter.)
"4:o. Mekaniska Afdelningen, för byggnader, redskap och hägnader, med de flere mekaniska
inrättningar, hvilka höra till en väl ordnad landthushållning." (4 ledamöter.)
"5:o. Vetenskaps-Afdelningen, för meddelande af upplysningar och råd, hemtade från kemi,
fysik, naturalhistoria m. m. (6 ledamöter.)
"6:o. Statistiska Afdelningen, för samlande och ordnande af underrättelser om hvarje lands-
orts naturförhållanden och industriella tillstånd, med hänsigt till landthushållningen." (6 leda-
möter.)

Å d.n s.k. speciella fiirvaltningskommittdn uppdrogs genom Kungl. Maj:ts skrivelse den 12
januari 1849 tillsynen över lantbruksinstituten och lägre lantbruksskolor, stamschäferiema mm.
Förvaltningskommitt6n hade konstituerats till en byrå under civildepartementet och skulle gå
departementschefen tillhanda med upplysningar om lantbruket och dess binäringar samt kunna
begära ersättning för resor, traktamenten och skrivbiträden.
Det kungliga brevet preciserar den uppenbarligen efter hand utökade "befattningen" sålunda: "i
afseende å landtbruksläroverken, mejeriundervisningen, statens landtbruksingeniörer och landt-
bruksstipendiater, fiskeriassistenteme, instruktörerne eller undervisarne i särskilda delar af
landthushållningen samt i husslöjd och i fiskodling, agenterne för befrämjande af mejeri- och
fiskeriprodukters afsättning, kemiska stationerna för jordbrukets och näringarnas behof, frö-
kontrollanstalterna, reseunderstöd för landtbrukets studerande, äfrensom fonden för svenska
hornboskaps- och fårafvelns förädling, utom hvad medelförvaltningen angår." I ett senare
avsnitt nämns också lantmannaskolorna.
Verksamheten upphörde jämlikt Kungl. brev den 13 december 1889, varvid uppgifterna över-
gick till den nyinrättade lantbruksstyrelsen.

I 1857 års stadgar har de utländska ledamöternas antal ökats till 75 (tidigare 36).
Förvaltningskommittdn har utökats för vissa statliga uppdrag: "För handläggning af mål och
ärenden, hvilka i följd af Kongl. Maj:ts särskilda nådiga förordnanden till Komitdn öfuerlemnas,
förstärktes densamma med 2:ne för kunskap och erfarenhet i det egentliga landtbruket utmärkte
ledamöter, hvilka, jemte tvänne suppleanter, föreslås och väljas för 3 år...".

I 1883 års stadgar har de arbetande ledamöternas antal ökat från 136 till 150.

I 1890 års stadgar, första paragrafen, nämns utöver det allmänna ändamålet, kapitalfonden
och den "jordrymd" som skall användas till experimentalfält för första gången "en agrikul-
turkemisk och en växtfysiologisk försöksanstalt samt ett landtbruks- och ett fiskerimuseum".
Ingen förändring har gjorts beträffande ledamöternas eller avdelningarnas antal, men utförligare

156



föreskrifter ges för hur Akademiens angelägenheter skall "besörjas", nämligen "under direktö-
rens ledning af en förvaltningskomitd samt af en sekreterare, en kamrerare, en kemist, en bota-
nist, en notarie och en bibliotekarie jemte de tjenstemän, hvilka äro nödiga för skötseln af
akademiens experimentalftilt och vården af samlingarna".

Paragraf I i 1907 års stadgar har följande lydelse: "Landtbruksakademiens ändamål är att med
stöd af vetenskap och erfarenhet verka för svenska landtbrukets och därmed förenade närings-
grenars utveckling och förkofran. För vinnande af detta ändamål är åt akademien en kapitalfond
anvisad äfuensom en jordrymd upplåten till experimentalfält, hvarest äro förlagda dels central-
anstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, dels akademiens landtbruks- och fiskerimu-
seum samt trädgård med tillhörande trädgårdsskola."

Alla de 150 arbetande ledamöterna har nu fördelats på de sex avdelningarna:
"L:o) l,andtbruksafdelningen, för det egentliga landtbruket samt husdjursskötsel och mejeri-
handtering, med sjuttifem ledamöter;
2:o) Vetenskapsafdelningen, för kemi, fysik, meteorologi, geologi, botanik, bakteriologi,

zoologi och veterinärvetenskap äfuensom för fiskerinäringen, med trettio ledamöter;
3:o) Skogs- och trädgårdsafdelningen, för skogshushållning, trädgårdsskötsel och biskötsel

samt jaktvård, med femton ledamöter;
4:o) Ilushållnings- och slöjdafdelningen, för tillgodogörande af landtbrukets produkter

äfuensom för torfberedning samt för husslöjd, med tio ledamöter;
5:o) Mekaniska afdelningen, för byggnader, maskiner och redskap äfuensom för in-

genjörsvetenskap, med tio ledamöter; samt
6:o) Ekonomiska afdelningen, för nationalekonomi, statistik och lagstiftning, afseende landt-

hushållningen, med tio ledamöter."

I ledningen av Akademien har nu direktören försvunnit. I stället återkommer preses, med vice
preses som ställforeträdare. Som Akademiens tjänstemän uppräknas: "sekreterare, kamrerare,
notarie, bibliotekarie samt trädgårdsdirektör. Sekreteraren är ledamot af akademien... samt äger
titel af professor."

1914 års stadgar upptar inga förändringar på de punkter som ovan behandlas men har utökats
med stadgarna för Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet från 1913 och
instruktioner för anstalten.

Stadgarna 1926 innehåller förändringar beträffande ledamöternas antal; hedersledamöterna
har minskats från 24 till15, medan de arbetande ledamöterna har utökats med tio till 160 styc-
ken. Av de tio nya placeras fem på skogs- och trädgårdsavdelningen (sammanlagt 20 ledamö-
ter) och fem på ekonomiska avdelningen (sammanlagt 15 ledamöter).
Stadgepublikationen kallas nu "K. Iandtbruksakademien och med akademien förbundna anstal-
ter. Stadgar, reglementen och instruktioner." Här återfinns bl.a. Kungl. brev om upprättande av
Centralanstalten, 1906.

I1944 års stadgar lyder den inledande paragrafen sålunda: "Lantbruksakademiens ändamål är
att med stöd av vetenskap och erfarenhet verka för svenska lantbrukets och angränsande nä-
ringars utveckling och förkovran. Akademien har att i detta syfte anordna och stödja veten-
skaplig och praktisk forskning, att utgiva skrifter, att belöna framstående insatser inom dess
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verksamhetsområde, att tillhandagå Kungl. Maj:t och myndigheter med utlåtanden, att följa
utvecklingen på lantbruksområdelinom och utom landet samt att i övrigt verka genom medel,

som stå akademien till buds."

Antalet ledamöter är oförändrat, men beträffande de arbetande ledamötema har tillkommit det

förbehållet, att de ej skall ha uppnått sjuttio års ålder. Då arbetande ledamot uppnått dgnna

ålder, eller avgått före uppnåendet av denna ålder eller valts till hedersledamot, skall nyval äga

rum för besättände av det i vederbörande avdelning härigenom uppkomna lediga rummet. Per-
son som fyllt sjuttio år må ej väljas till arbetande ledamot. Avdelningarya har genomgått vissa

förändringar - skogs- och trädgårdsavdelningen har delats upp och hushållnings- och slöjdav-
delningen samt mökaniska avdelningen har moderniserats till tekniska avdelningen och in-
dustriavdelningen.
De 160 arbetande ledamöterna fördelas på avdelningama enligt följande:

"L) lantbruksavdelningen, 50 ledamöter;
2) vetenskapsavdelnin gen, 32 ledamöter;
3) ekonomiska avdelningen, 24 ledamöter;
4) skogsavdelningen, 24 ledamöter;
5) trädgårdsavdelningen, 8 ledamöter;
6) tekniska avdelningen, 12ledamöter; samt

7) industriavdelningen, 10 ledamöter."

1955 års stadgar och föreskrifter använder för första gången det nuvarande namnet Kungl.
Skogs- och Gntbruksakademien. Ändamålet sägs helt kortfattat vara "att med stöd av ve-
tenskap och praktisk erfarenhet verka för det svenska jordbrukets och skogsbrukets samt an-
gränsande näringars utveckling och förkovran". I föreskrifterna konkretiseras arbetsuppgifter
avsedda att fylla ändamålet.

Organisationen är till stora delar ny. Akademien skall (liksom tidigare) stå under ledning av

en preses, med en vice preses som ställföreträdare. Akademiens sekreterare skall vara akade-

miens verkställande direktör. Akademien företräds av ett akademikollegium. Detta består av

preses, vice preses, avdelningsordförandena och akademiens sekreterare såsom självskrivna
iedamöter. Kollegiet har ytterligare 16 ledamöter, nämligen sex från jordbruksavdelningen, sex

från skogsavdelningen och fyra från allmänna avdelningen. För rådgivning i förvaltningsspörs-
mål och andra ekonomiska frågor skall finnas en ekonominämnd, bestående av akademiens

sekreterare, den tjänsteman som inom akademien handlägger de ekonomiska ärendena samt två

akademiledamöter. Vid akademien skall finnas ett kansli under ledning av akademiens sek-
reterare. Vid detta skall finnas två tjänster som biträdande sekreterare: akademiagronomen
som skall handlägga företrädesvis jordbruksfrågor, och akademiiägmästaren som skall hand-
lägga företrädesvis skogliga frågor. (Den förste akademijägmästaren, kallad "skoglig sek-
reiJrare", tillträdde 1957, den förste akademiagronomen inte förrän 1982.) För beredning av

biblioteksärenden må akademikollegiet tillsätta en biblioteksnämnd. Vid biblioteket skall finnas

en befattning som bibliotekarie, närmast underställd akademiens sekreterare. Bibliotekarien
förestår biblioteket.

Hedersledamöternas antal är fortfarande högst 15 och de utländska ledamöterna högst 75.

Arbetande ledamöter under sjuttio år skall vara högst 165, en ökning med fem personer. De

arbetande ledamötema fördelas med 60 på en jordbruksavdelning, 60 på en skogsavdelning

och 45 på en allmän avdelning.

Avdelningarnas antal har minskats till tre. I samtliga bör ingå representanter för vetenskaplig
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forskning, även inom grundvetenskaper, och för undervisning samt för praktisk och ad-
ministrativ verksamhet inom området.
Jordbruksavdelningen:
"1. Åkerbruk, jämtJträdgårdsbruk och fruktodling, omfattande allmän och speciell växtod-
ling, växtförädling, växtsjukdomslära, klimatologi, marklära, åkerjordens dikning och bevatt-
ning, jordbearbetning samt växtnäringsforskning - omkring tjugufem ledamöter.
2. Husdjursskötsel, omfattande husdjursavel, husdjurens utfodring och vård, livsmedelshygien

och veterinärmedicin, varjämte till denna grupp jämväl hänföras representanter för fiske -
omkring tjugu ledamöter.
3. Driftsledning och driftsekonomi - omkring femton ledamöter."

Skogsavdelningen:
"1,. Skogsskötsel, omfattande skogsvård, skogsbiologi med botanik, växtsjukdomslära, växtför-
ädling, zoologi, klimatologi och marklära - omkring tjugufem ledamöter.
2. Skogsteknologi, omfattande virkeslära och virkesvård, virkestransport, skogsvägbyggnad,

skogsdikning, arbetslära med arbetsstudier - omkring tjugu ledamöter.
3. Skogsekonomi och skogslagstiftning, omfattande jämväl skogsuppskattning, skogsindelning

och skogsstatistik - omkring femton ledamöter."
Allmänna avdelningen:
"1,. Jordbrukets samt skogens administration och organisationer - omkring tio ledamöter.
2. Ekonomi, omfattande nationalekonomi, allmän ekonomi, statistik, marknadslära, sociologi

samt jordbruks- och skogshistorisk forskning - omkring tio ledamöter.
3. Teknik, omfattande maskin-, byggnads- och hydroteknik - omkring femton ledamöter.
4. Industri med nära anknytning till jordbruk och skog - omkring tio ledamöter."

1966 utgavs 1955 års stadgar på nytt med vissa ändringar. Akademikollegiets icke självskriv-
na ledamöter minskas till 12 (tidigare L6), fyra från varje avdelning. De arbetande ledamö-
terna under sjuttio år utökas till 180 (tidigare 165), varvid även den allmänna avdelningen får
60 ledamöter. Här blir fördelningen:
L. Jordbrukets... administration... - omkring tjugu ledamöter (mot tio).
2. Ekonomi... - omkring tretton ledamöter (mot tio).
3. Teknik... - omkring femton ledamöter (oforändrat).
4. Industri... - omkring tolv ledamöter (mot tio).

Enligt 1986 års stadgar är Akademiens uppgift "att med stöd av vetenskap och praktisk er-
farenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet".
Någon kronprins finns ej längre som förste hedersledamot, men Akademien står fortfarande
under Hans Maj:t Konungens höga beskydd.
Antalet ledamöter är oförändrat. Beträffande de arbetande ledamöterna är gränsen sänkt till
under 65 år (tidigare 70). Då ett ledigt rum för en arbetande ledamot uppkommer, får den som
fyllt 65 år inte väljas. Arbetande ledamot under 65 år som under de senaste fem åren inte be-
vistat någon akademisammankomst skall - om särskilda skäl inte föreligger - anses ha utträtt
ur Akademien. Såväl jordbruksavdelningen och skogsavdelningen som den allmänna avdel-
ningen består av hedersledamöter, arbetande ledamöter och utländska ledamöter. Inom varje
avdelning finns högst 60 rum för arbetande ledamöter under 65 år samt högst 25 rum för ut-
ländska ledamöter. Akademikollegiets icke självskrivna ledamöter har nu ytterligare minskats
till nio (senast l2), tre från varje avdelning.
Ett presidium, bestående av preses, vice preses och akademiens sekreterare, skall under akade-
mikollegiet bl.a. svara för den samordnande planeringen. Sekreteraren, med titeln professor, är
akademiens verkstållande direktör.
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Akademien skall ha ett kansli och ett bibliotek under ledning av Akademiens sekreterare. Inom
kansliet skall finnas två biträdande sekreterare: Akademiagronomen och akademijägmästaren.
Biblioteket förestås av en bibliotekarie.
För rådgivning i ekonomisk förvaltning skall finnas en ekonominämnd, för rådgivning be-
träffande Akademiens biblioteks- och publiceringsverksamhet en biblioteks- och publice-
ringsnämnd.

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER DE GENOMGRIPANDE FORANDRINGARNA
AV KSLA:S AVDELNINGAR

1811 1841 1907 1944 1955

Lantbruks- Iantbruks- I-antbruks- Iantbruks- Jordbruksavd.
avd. avd. avd. avd.

Skogs- o. Skogs- o. Skogs- o. Skogsavd. Skogsavd.
trädgårds- trädgårds- trädgårds-
avd. avd. avd.

Trädgårds- [Ingår i Jordbruksavd.]
avd.

Närings- o. Hushåll- Hushåll-
hushålls- nings- o. nings- o.
avd. slöjdavd. slöjdavd.

Byggnads- Mekaniska Mekaniska Tekniska [Ingår i Allmänna avd.]
o. redskaps- avd. avd. avd.
eller Meka-
niska avd.

Vetenskaps- Vetenskaps- Vetenskaps- Vetenskaps-
avd. avd. avd. avd.

Statistiska Statistiska Ekonomiska Ekonomiska [Ingår i Allmänna avd.]
avd. avd. avd. avd.

Räkenskaps-
avd.

Industri- [Ingår i Allmänna avd.]
avd.

Allmänna avd.
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AMBETSMAN M.FL. 1813-1912 ffunktionerl

I Juhlin Dannfelts i inledningen nämnda verk om KLA åren 1813-1912 finns en kronologisk
uppställning över ämbetsmän och övriga funktionärer dessa år under friljande rubriker:
Presides och styresmän (1813-1838)
Kanslerer (1813-1821)
Direktörer (1813-1908)
Presides (1908-1912)
V. presides (1908-1912)
Sekreterare (1813- 1912)
Kamrerare (1820-1912)
Ombudsmän (1858-f890)
Kanslister (1813-1889)
Notarier (1878-1912)
Bibliotekarier (1 878- l9l2)
Museiuppsynings män (1867 - 19 l2)
Vaktmästare (1813-1912)
Förvaltare (inspektorer, intendenter) å Experimentalfältet (1 8 I 7- 1 906)
Trädgårdsmästare (-direktör) (- 1833- 19 l2).

En motsvarande uppställning över ftirvaltningskommittdn har följande rubriker:
Föredragande (1813- 1838 förvaltare):
å lantbruksavdelningen (1813-1912)
å skogs- och trädgårdsavdelningen (1813- 1972)
å (närings- och hushålls-), hushållnings- och slöjdavdelningen (1813-1912)
å (byggnads-, redskaps- och) mekaniska avdelningen (1813-1912)
å vetenskapsavdelningen (1813- 1912)
å statistiska avdelningen (1813-1912)
å räkenskapsavdelningen (1813-1841).
"Femte ledamot" av förvaltningskommitt6n (1813-1821).
Ledamöter av den förstärkta (speciella) förvaltningskommitt6n (1858-1889).

HUSHÅLLNINGSSÄIISTAPBU'

Redan i slutet av 1700-talet grundades de första hushållningssällskapen, länsvis organiserade
sammanslutningar med uppgift att verka för lanthushållningens främjande. Iantbruksakade-
mien fick vid stiftandet 1811 uppdraget att befordra inrättandet av hushållningssällskap i de
län som saknade ett sådant och att etablera en nära samverkan med dem alla. 1813 fastställdes
grundstadgar för sällskapen, och ett kungligt cirkulär utgick till berörda länsstyrelser med upp-
maning att inrätta sällskap. Följden blev att ett stort antal nya hushållningssällskap tillkom
under de närmaste åren. Därefter dröjde det ända till mitten av seklet, innan de två sista bil-
dades.
Målsättningen var att intressera bönderna för nya och bättre odlingsmetoder och nya växtslag
och sorter samt att främja husdjursskötseln. Dessutom skulle sällskapen verka för bättre under-
visning och utbildning. Akademien skulle fungera som en central myndighet, sända ut red-

t Före årsskiftet 1994195 kommer Hushållningssöllskapens historia. En bibliografi. Sam-
manstölld av Olof Kåhrström att publiceras i Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden
utgivna av KSLA:s bibliotek.
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skapsmodeller, frösorter och skrivelser med nyttiga upplysningar och vidare infordra årsberät-
telser, regelbundna rapporter om väderlek, skörd och spannmålspriser samt ortsbeskrivningar.
En årlig rapport om framstegen skulle avges till K. Maj:t.

Samarbetet var under de första åren livligt men avmattades under l82O- och 1830-talen. Mot
mitten av seklet blev samverkan mellan sällskapen och Akademien alltmer fruktbärande. 1848
utfärdade Akademien nya grundstadgar, i viika sällskapen fick frihet att själva välja ordförande
(tidigare obligatoriskt landhövdingen) och övriga styrelseledamöter och tjänstemän. De 1862
inrättade landstingen övertog en del av hushållningssällskapens ärenden. Sällskapen behöll i
allmänhet rena jordbruksangelägenheter - lantbruksskolor, kemiska stationer, frökontrollan-
stalter, husdjurspremieringar och lantbruksmöten. 1869 beslöt Akademien att ett Möte uti Lan-
dtbrulrs-akademien med hushållnings-söllskapens ombud, ofta kallat "lantbruksriksdag", årli-
gen skulle hållas med tillfälle till personlig kontakt mellan ombuden och Akademiens ledan-
de måin. Akademiens direktör skulle vara ordförande, och ledamöter av Akademiens förvalt-
ningskommittd fick deltaga. 1871 ändrades periodiciteten till vart tredje år, 1891 till vartan-
nat år, 1908 blev mötena åter årliga.

1890 iffättades l-antbruksstyrelsen, som då blev hushållningssällskapens centrala myndighet
och så förblev fram till 1967 . En mer aktiv statlig jordbrukspolitik fördes, och sällskapen ålades
en rad nya funktioner. 1948 tillkom lantbruksnämnderna, lokala statliga organ på länsnivå, vilka
övertog en stor del av hushållningssällskapens uppgifter. Samma år upphörde "lantbruksriksda-
gama", och Hushållningssällskapens förbund bildades. I-antbruksnämndernas verksamhet är
sedan 1991 i huvudsak integrerad i länsstyrelsernas landsbygdsenheter.

Sällskapens ekonomiska resurser var till en början små, men från L855 erhöll de en andel av
inkomsterna från brännvinsförsäljningen. Från 1913 fick de i stället vanligt statsanslag för den
statliga rådgivnings- och serviceverksamheten till lantbruket, vilket anslag 1967 drogs in efter-
som lantbruksnämnderna övertog denna verksamhet.

Under årens lopp har hushållningssällskapen haft en mycket vittförgrenad verksamhet - ut-
vecklandet av växtodling, husdjursskötsel, trädgårdsskötsel och skogsskötsel, fåltförsök, under-
visning och rådgivning bl.a. med anlitande av konsulenter, länsagronomer, lantbruksingenjörer
och vandringsrättare, mejeristationer och kemiska stationer, hemslöjd, utställningar, låneför-
medling, husdjurs- och jordbrukspremieringar, tävlingsplöjningar, kontroll- och försöksstatio-
ner samt allmänna svenska lantbruksmöten.

Hushållningssällskapen har offentligrättslig status med stadgar fastställda av regeringen genom
Jordbruksverket. De är inriktade på rådgivning, service, försöksverksamhet och utvecklingsar-
bete för främst jordbruk, husdjursskötsel, lanthushåll och trädgårdsodling, i flera län även fiske.

CENTRALVERKSTADEN OCH I-ANTBRUKSAKADEMIENS MUSEUM

Ett av Lantbruksakademiens första ärenden, då verksamheten 1813 påbörjades, var inrättandet
av Centralverkstaden fiir tillverkning av lantbruksredskap med huvuduppgift att tillverka
modellredskap i naturlig storlek för lantbruket. Alla orter där det fanns hushållningssällskap
skulle förses med redskap godkända av Akademien, varefter hushållningssällskapen skulle se
till att modellerna eftergjordes och användes. Skickliga arbetare skulle sändas till Crntralverk-
staden för att lära sig redskapens konstruktion och användning. Redskapen prövades före leve-
ransen på lantbruksakademiens experimentalfält på Norra Djurgården.
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Ett exemplar av varje redskap som tillverkades vid Akademiens verkstäder skulle överlämnas
till den s.k. Modellkammaren. Ursprunget till denna var ett "L,aboratorium mechanicum",
vilket redan !697 hade inrättats av Christopher Polhem som en kombination av verkstad, mu-
seum och undervisningsanstalt. l:boratoriet förföll så småningom, och samlingarna skingra-
des delvis, men de återuppstod och kompletterades 1756 under namnet Kongl. Modellkam-
maren. I direkt anknytning till Modellkammaren fanns Mekaniska skolan, en föregångare till
Tekniska högskolan, inrättad L798 som en utvidgning av Konstakademien.

Vid Crntralverkstadens tillkomst 1813 ställdes Modellkammaren under Akademiens vård. De
båda institutionerna presenterades gemensamt som "Kongl. Iandtbruks-Academiens Mekaniska
Verkstad vid Modellkammaren i Stockholm". Redan 1825 hade dock Centralverkstaden spelat
ut sin roll. Vid Teknologiska institutets inrättande 1826 förenades med detta både Modellkam-
maren och Mekaniska skolan. Modellkammarens egentliga lantbruksmodeller (inräknat fis-
keredskap) överlämnades till Akademien, som också hade egna samlingar - redskap, herbarier
och ett cerealiekabinett. 1838 samlades allt i Experimentalfältets nyuppförda huvudbyggnad,
senare känt under namnet "Bloms hus". Samlingama utökades och krävde allt större utrym-
me. Efter hand kom de att spridas till olika lokaler, till största delen inne i staden.

På 1860-talet grundlades ett fiskerimuseum med fiskeredskap, som för statliga medel inköpts
till en fiskeriutställning i Bergen. Samlingen utökades på 1880-talet, efter de internationella
utställningarna i Berlin och London, med modeller av fiskeredskap, båtar och fiskodlingar. I
början av 1900-talet blev lokalproblemen besvärande, och Akademien beslöt att låta uppföra
en särskild museibyggnad på Experimentalfältet. 1905 kunde alla de skingrade samlingarna
återförenas i det då färdigbyggda Lantbruksakademiens lantbruks- och fiskerimuseum.
Inför nödvändigheten att lämna Frescati-området, då Stockholms universitet skulle uppföras på
denna mark, överlät Akademien 1970 sina museisamlingar som gåva till Nordiska museet.
Därifrån har de flyttats till Julita gård, där Sveriges lantbruksmuseum växer fram.

EXPERIMENTALFÄLTET

På tantbruksakademiens experimentalftilt bedrevs försöksverksamhet inom jordbruks-
området från början av 1800-talet till strax efter 1900-talets mitt.

Redan 1814 uppläts lägenheten Skeppsbroäng på Norra Djurgården åt den nyinrättade I-ant-
bruksakademien som "experimentalfält" för provning av nya arter och sorter av åkerbruks-
och trädgårdsväxter. Under den första tiden provades här nya kulturväxter, och trädgårdsfrö
spreds i landet genom hushållningssällskapen.

I början av 1820-talet inträdde en avmattning i Akademiens och även Experimentalfältets
verksamhet, bl.a. till följd av en allmän ekonomisk nedgång i landet. Mot slutet av 1830-talet
vaknade livaktigheten på nytt. 1835 bestämdes att verksamheten på Experimentalfältet skulle
fördelas på en lantbruksavdelning, som skulle skötas som ett mönsterjordbruk, och en träd-
gårdsavdelning. Den senare kom mest att verka för spridning av goda fruktträdssorter, och
någon mer betydande försöksverksamhet förekom inte på någondera avdelningen under 1840-
och 1850-talen.

Omkring 1860 hade man giort upp en plan för en verklig försöksgård, och en sådan kom också
till stånd under en ny föreståndare. Ett kemiskt laboratorium, som några år funnits i Akade-
miens hus i staden, flyttades 1864 ut till Experimentalfältet och blev en agrikulturkemisk av-
delning. Verksamheten fortgick, enligt planen, med teoretiska undersökningar och kemiska
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analyser, praktiska växtodlings- och utfodringsförsök och prövning av olika kreatursraser och
samiidigt med skötsel av lantbruket som mönsterbruk och spridning av nya kulturväxter från
trädgårdsavdelningen. Trädskoleskötsel, d.v.s. plantskoleskötsel, för försäljning gav vinst, och

trädgårdsundervisningen, påbörjad redan 1832, fick form av en trädgårdsskola. Den agrikul-
turkemiska avdelningen ägnade sig länge mest åt kontrollanalyser mot betalning, men fr.o.m.
1877 inrättades kemiska stationer för detta ändamåI, och avdelningen kunde renodla den veten-
skapliga försöksverksamheten. Vid den kemiska avdelningen hade 1876 en växtfysiolog an-
ställts. 1.886 var det dags för utökning till en växtfysiologisk avdelning för studium av växter-
nas sjukdomar och rådgivning angående deras bekämpande. Frökontrollverksamhet påbörjades

vid lantbruksavdelningen 1881 men upphörde redan 1886.

Under 1880-talet inträdde en ny avmattning i Akademiens verksamhet i samband med en

depressionstid för lantbruket. Tullstrider bidrog till att göra Akademiens ställning ogynnsam;
de flesta ledamöterna i förvaltningskommittdn var frihandelsvänner, medan de flesta lantbruks-
idkama var motsatsen. 1"890 inrättades ett särskilt ämbetsverk för behandlingen av lantbruksad-
ministrativa ärenden, nämligen l-antbruksstyrelsen, vilket innebar en stark inskränkning för
Akademien, vars speciella förvaltningskommittd härigenom upphörde. Lantbruksstyrelsen över-
tog också fördelningen av statsanslag till hushållningssällskapen och kontrollen över medlens
användning, varigenom Akademiens förbindelse med hushållningssällskapen praktiskt taget
upphörde.

Försöksverksamheten vid Experimentalfältet förblev ännu orubbad under Akademiens styrel-
se, men det fanns en viss benägenhet att avskilja även detta verksamhetsområde från Aka-
demien. 1880 hade en entomologisk rådgivare anställts, och Akademien önskade 1893 ut-
vidga verksamheten till en entomologisk försöksanstalt, men i stället inrättades 1897 Statens
entömologiska anstalt, underställd t antbruksstyrelsen, i en nyuppförd byggnad på grann-
lägenheten Frescati. Däremot ställdes en samma år inrättad anstalt, Hushållningssällskapens
lokala fältftirsök, under en av Akademien tillsatt styrelse.

CENTRALANSTALTEN FÖR TÖNSÖXSVÄSBNNBT PÅ IONNBRUKSOUNÅNNI,

Vid 1900 års riksdag väcktes genom en enskild motion tanken att samla alla grenar av lantbru-
kets försöksväsen till en anstalt. Det nyinrättade jordbruksdepartementet utarbetade samma år

ett förslag om inrättande vid Experimentalfältet av en Centralanstalt ftir ftirsöksväsendet på
jordbruksområdet. Centralanstalten skulle omfatta samtliga avdelningar av Akademiens för-
söksanstalt (utom trädgårdsavdelningen) samt Statens entomologiska anstalt och Hushåll-
ningssällskapens lokala f?iltförsök. Den skulle kompletteras med avdelningar för husdjurs- och

mejeriförsök samt bakteriologi. Akademien förband sig att utan ersättning överlåta Experimen-
talfältets område, med undantag för den mark som användes av trädgårdsavdelningen, till den

nya anstalten. 1905 års riksdag godkände förslaget och beviljade anslag för nybyggnader, in-
redningar, avlöningar och expenser. 1907 börjande Centralanstalten sin verksamhet. I styrelsen
blev Akademiens preses och sekreterare ständiga ledamöter; av fem övriga medlemmar skulle
tre tillsättas av K. Maj:t och två av Akademien.

Efter Oskar II:s död (1907) upphörde upplåtelsen av det till Kungl. Djurgården hörande Ex-
perimentalfältet. Det intill Viirtan liggande större skogsområdet frånskildes, och Akademien fick

2 Avsikten med dessa avslutande stycken är endast att kortfattat behandla de anstalter

och organisationer som varit knutna till Akademien och deras närmaste efterföljare.
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i stället ett par mindre åkerstycken. Åerstoden av det ursprungliga området samt dessa åker-
stycken skulle Akademien utan avgäld inneha, intill dess Kungl. Maj:t och riksdagen annorlun-
da beslutade.

Centralanstalten utövade från 1907 och fram till början av 1930-talet en år för år ökad verk-
samhet. .lindamålet var att genom systematiska försök och vetenskapliga undersökningar utreda
för jordbruket och dess binäringar praktiska frågor, att genom uppvisningar åskådliggöra vunna
resultat samt att stå allmänheten till tjänst med råd och upplysningar.

Arbetsuppgifterna fördelades på sex avdelningar, var och en under ledning av en föreståndare
med professors titel. Avdelningama utgiordes av
1) jordbruksavdelning för försök rörande bearbetning, torläggning, bevattning, gödsling och
växtodling samt för ledning av de av hushållningssällskapen bekostade lokala fältförsöken,
2) lantbrukskemiska avdelningen,
3) husdjursavdelningen för försök rörande husdjursavdel, utfodring och vård samt för mejeri-
försök,
4) botaniska avdelningen för undersökningar angående växtemas livsvillkor, förädling och
sjukdomar,
5) entomologiska avdelningen för undersökningar av skadeinsekterna och deras bekämpande
samt
6) bakteriologiska avdelningen (inrättad 1911).

Eftersom mejeri saknades på Experimentalfältet, utfördes mejeriförsöken till stor del vid Meje-
riinstitutet i Alnarp, men 1917 ställdes en lokal till förfogande på Mjölkcentralen i Stockholm,
och försöken kunde förläggas dit. Entomologiska avdelningen måste l9l2 flytta från den förut-
varande entomologiska anstaltens byggnader i närheten av Experimentalfältet, eftersom dessa
behövdes för den nya Skogsftirsöksanstalten, men en ny byggnad för avdelningen kunde
uppföras på Experimentalfältet. Trädgårdsavdelningen fortsatte med såväl försöksverksamhet
som försäljning av uppdragna trädgårdsalster. Skolan fick 1900 en fast organisation som K.
Landtbruksakademiens trädgårdsskola och började få statsanslag 1918.

CENTRALANSTALTENS AVDELNINGAR SKINGRAS

På f93O-talet började Centralanstaltens avdelningar flyttas över till t antbrukshögskolan i
Ultuna (inrättad 1932,varvid Ultuna lantbruksinstitut upphörde) och andra nybildade institutio-
ner.

1932 avskildes den entomologiska avdelningen och den botaniska avdelningens växtpatolo-
giska laboratorium för att uppgå i den då bildade Statens växtskyddsanstalt. Växtskydds-
anstalten integrerades 1963 med lantbrukshögskolan.
1935 överfördes Crntralanstaltens kemiska och bakteriologiska avdelningar till Lantbrukshög-
skolan.
1937 överfördes avdelningen för lantbruksbotanik till lantbrukshögskolan. Samma år överflyt-
tades avdelningen för mejerihantering till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut,
där en försöksinstitution inrättades under namnet Statens mejeriftirsök. I Alnarp inrättades
också 1938 Statens trädgårdsftirsök, som 1963 integrerades med l-antbrukshögskolan.

På grund av Kungl. Maj:ts och riksdagens beslut upphörde Crntralanstaltens verksamhet i och
med utgången av 1938 och ledningen för den statliga försöksverksamheten på jordbrukets och
husdjursskötselns områden övertogs av Lantbrukshögskolan.
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1939 överfördes avdelningen för jordbruk/växtodling till den då inrättade Jordbruksftirsöks-
anstalten, efter 1948 med namnet Statens jordbruksftirsök. Anstalten flyttades till Ultuna
först 1949. 1939 överfördes på samma sätt avdelningen för husdjursskötsel till Husdjursftir-
söksanstalten, efter L948 med namnet Statens husdjursförsök, som flyttades till Ultuna 1943.
Statens jordbruksförsök och Statens husdjuisförsök ingick tillsammans med andra försöksan-
stalter i Statens lantbruksftirsök under samma styrelse som Iantbrukshögskolan.

1939 inrättades Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt och placerades i den byggnad på
Experimentalfältet som uppförts för Lantbruksakademiens agrikulturkemiska och växtfysio-
logiska försök. Anstalten flyttades till Ultuna så sent som tr968 och utgör sammanslagen med
hntbrukshögskolans lantbrukskemiska analyslaboratorium institutionen Statens lantbrukske-
miska laboratorium.

1977 bildades genom sammanslagning av lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinär-
högskolan Sveriges Lantbruksuniversitet.

De sista resterna av I-antbruksakademiens experimentalfält var Akademiens trädgård och träd-
gårdsskola och Akademiens lantbruks- och fiskerimuseum.
Trädgården och trädgårdsskolan avvecklades vid halvårsskiftet 1963. Utbildningen flyttades till
Norköping under namnet Statens Trädgårdsskola och övertogs 1981 av landstinget i Oster-
götlands län, varvid namnet ändrades till Himmelstalundsskolan.
Museisamlingarna överläts 1970 till Nordiska museet och har därifrån flyttats till Sveriges
lantbruksmuseum, Julita gård. Museibyggnaden blev restaurangen "Lantis" vid det under
1970-talets forsta hälft till Frescati utflyttade Stockholms universitet.

JORDBRUKETS FORSKNINGSRÅD, STATENS NÅN T'ÖN SKOGS- OCH JORD-
BRUKSFORSKNING OCH SJFR, LEF

Vid halvårsskiftet 1945 inrättades, enligt Kungl. Maj:ts förordnande, ett centralorgan för forsk-
ningen på jordbruksområdet benämnt Jordbrukets forskningsråd, vilket kom att verka inom
Akademiens ram. Uppgiften skulle vara att främja forskningen inom jordbruket, däri inbegripet
trädgårdsodling, samt jordbruket nära berörda industrier. Forskningsrådet skulle bestå av nio
ledamöter. Fem av dessa, däribland ordföranden, skulle förordnas av Kungl. Maj:t, medan tre
ledamöter skulle utses av l,antbruksakademien. Dessutom skulle Akademiens sekreterare vara
självskriven ledamot av rådet och tjänstgöra som dess sekreterare.

Den 1 juli 1967 inrättades genom riksdagsbeslut Statens råd ftir skogs- och jordbruksforsk-
ning, från 1981 Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR), varvid Jordbrukets forsk-
ningsråd upplöstes. Det sistnämndas uppgifter och verksamhet överfördes i praktiskt sett oför-
ändrad omfattning till det nya råclcts sektion för jordbruksforskning. Den tidigare direkta an-
knytningen till Akademien upplöstes, eftersom Akademien ej längre skulle utse några ledamöter
av rådet. Dock bibehölls en viss personell union med Akademien genom att dennas sekre-
terare förordnades till rådsledamot och samtidigt till rådets sekreterare och kanslichef. Han
utsågs dessutom till verkställande ledamot i jordbruksforskningssektionen. Majoriteten av leda-
mötema i det nya rådet var även ledamöter av Akademien. Liksom tidigare Jordbrukets forsk-
ningsråd infogades det nya rådet inom Akademiens administrativa ram och utnyttjade dess

lokaler, kansliservice m. m. 1982, efter det att rådet ombildats till SJFR, upphörde Akademiens
sekreterares förordnande som sekreterare och kanslichef. Under verksamhetsåret 1987/88 läm-
nade SJFR Akademiens lokaler på grund av ökat utrymmesbehov.
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1947 upptogs på Akademiens arbetsprogram lantbruksekonomisk forskning. Denna verksamhet
delegerades till en särskild kommittd, Lantbruksakademiens kommitt6 fiir ekonomisk forsk-
ning (LEF), bestående av fem ledamöter samt en sekreterare. Kommitt6n verkade under en
tioårsperiod 1948-58. Den kom att syssla med bl.a. gårdars kostnadsslag, driftsanalyser för
stora och mellanstora gårdar och modellkalkyler.

STIFTELSEN SVENSK VÄXTNÄRINGSFORSKNING

Ytterligare en verksamhet inom Akademiens ram inleddes 1955 i och med tillkomsten av Stif-
telsen Svensk Växtnäringsforskning. Initiativet togs av AB Förenade Superfosfatfabriker,
Stockholms Superfosfat Fabriks AB och AB Svenska Salpeterverken, vilka i slutet av 1954
avsatte medel till en stiftelse med ändamålet att "i samarbete med Skogs- och l:ntbruks-
akademien understödja och befordra en fördjupad tekniskt-vetenskaplig forskning med särskild
inriktning på handelsgödsel- och kalkningsmedlens utnytdande i jordbruksproduktionen. Stif-
telsen skall även främja motsvarande forskningsverksamhet rörande växtnäringens användning
inom andra produktionsområden, såsom trädgårdsbruk, skogsbruk och fiskodling. I nämnda
forskning skall ingå erforderliga fältförsök." Redan fr.o.m. 1948 hade industrin genom sin
dåvarande samarbetsorganisation Gödsel- och Kalkindustriernas Samarbetsdelegation
(GKS) lämnat stipendier för växtnäringsforskning via Akademien. Genom Stiftelsen kom ett
närmare samarbete till stånd. Akademien såg som en viktig uppgift att stödja grundläggande
forskning och kvalificerade fältforsök; Stiftelsens syfte var helt i linje med Akademiens verk-
samhet. Akademiens medverkan skulle bestå i anslagsförvaltning, viss administration och upp-
låtande av lokal. Stiftelsens styrelse bestod till en början av tre personer, varav två förordnades
av Akademien och den tredje av Sveriges Kemiska lndustrikontor; antalet har senare utökats.
Samtidigt med tillkomsten av Stiftelsen tillsatte Akademien för beredning av frågor rörande
anslag från Stiftelsen Kommitt6n ftir växtnäringsforskning (Kvnf) med elva ledamöter; an-
talet har senare minskats. I december 1989 togs beslut om att kommittdn skulle avvecklas.

PUBLIKATIONER

Redan 1813 började en i stadgarna föreskriven "Landthushållnings-Journal" utkomma,
under namnet Kongl. Landtbruks Academiens annaler. Under skiftande namn
sammanslagning med Akademiens handlingar har den fortsatt att utges; numera

och
heter

först
efter
den

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (med 24 supplement 1959-90). Mellan
1825 och 1833 publicerades årligen en berättelse om arbetena vid Akademiens experimentalfält,
och 1885-1908 utgavs en serie om 100 Meddelanden från Kongl. Landtbruks-akademiens
experimentalfiilt. 1884-1911 utgav Akademien 16 Småskrifter i landtbruk och 1905-17 ett
antal Flygblad. Under 1900-talet, fram t.o.m. 1953, utkom meddelande-serier från Akademiens
olika avdelningar. fu 1945 började utgivningen av Acta Agriculturae Suecana, fr.o.m. 1950 i
samarbete med Nordiska Jordbruksforskares Förening under den nya titeln Acta Agriculturae
Scandinavica. Publikationen delades 1992 i Section A, Animal Science, och Section B, Soil
and Plant Science. 1980-94 utkom 70 nummer i serien Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
mien. Rapporter. 1986 utgavs det första numret av Scandinavian Journal of Forest Re-
search i samarbete med Samarbetsnämnden för Nordisk Skogsforskning. Sedan 1991 utges
tillsammans med Nordiska museet Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria. lggzpublicera-
des det första numret av Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s
bibliotek. Fr.o.m. 1994 utkommer Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift i för-
ändrad form. Tidskriften har lagts samman med Akademiens rapportserie och utges som "tema-
nummer" i en serie monografier.
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