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Förord

detta är den fjärde skriften i akademiens serie minnesord över avlid-
na ledamöter. Serien påbörjades med första utgåvan 2008. Undertecknade 
representanter för respektive avdelning har tillsammans med Enheten för 
de areella näringarnas historia (ANH) arbetat fram texterna i denna skrift. 

Underlag till biografierna har hämtats från många olika källor, både tryck-
ta och muntliga. Minnesord publicerade till exempel i facktidskrifter och 
dagspress, har varit viktiga liksom uppslagsverk och biografiska arbeten av 
olika slag. Kolleger, akademiledamöter och ibland medlemmar i den avlid-
nes familj, har också varit värdefulla källor. Biografiska uppgifter har dess-
utom hämtats ur akademiens eget arkiv, främst från invalsförslag och äldre 
matrikeluppgifter. De största svårigheterna har inte oväntat de utländska 
ledamöterna. Tidigare har de utländska ledamöterna endast sporadiskt er-
hållit tryckta eftermälen i akademiens tidskrift (KSLAT). I och med den 
nya serien minnesord har detta ändrats, bland annat för att akademien ak-
tivt verkar för att öka de utländska ledamöternas engagemang. Men också 
för att de är en viktig del av ledamotskåren. Extra möda har därför lagts 
ned på att spåra data om de utländska ledamöterna, där ledtrådarna främst 
varit tidigare arbetsplatser och relevanta ledamotskap i andra akademier. 
Nekrologer ur utländska skrifter har också använts i den mån de kunnat 
spåras. 

Jimmy Lyhagen, Fil.lic och bibliotekarie vid akademiens bibliotek, har sam-
ordnat arbetet på kansliet och tagit fram underlag till minnesorden från 
akademiens arkiv, från diverse skrifter och genom sökningar på Internet 
och i databaser. I första hand har arbetet med minnesorden riktats in på att 
lyfta fram ledamöternas verksamhet inom akademiens områden. De roller 
som ledamöterna kan ha haft inom akademien, t.ex. medverkan i kom-
mittéarbete eller akademikollegiet, utgör en viktig del. Ett annat mål har 
varit att ge exempel på ledamöternas författarskap, både vetenskapligt och 
annat, genom att infoga ett urval titlar på skrifter och artiklar. Belöningar 
och utmärkelser utanför akademien har genomgående omnämnts då upp-
giften hittats. Ytterligare ett syfte har varit att exemplifiera engagemang i 
samhället så som offentliga utredningar och uppdrag i styrelser och fören-
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ingar. Privata intressen har i mån av tillgång på uppgifter också medtagits 
för att så långt som möjligt teckna en helhetsbild av ledamoten.

Registren till akademiens tidskrift har också inventerats. 

Nästa skrift med minnesord utkommer under 2013 och kommer att om-
fatta ledamöter avlidna 2011–2012. Alla minnesordsskrifter publiceras som 
PDF-filer på akademiens webbplats och är fritt tillgängliga. 

Minnesorden är ordnade efter ledamotskategori och sorterade alfabetiskt. 
Först kommer hedersledamöter följt av svenska ledamöter och slutligen 
utländska ledamöter. Skriften avslutas med en kumulerad förteckning över 
alla akademiledamöter avlidna 2003–2010. 

Tord Eriksson                Agneta Brasch Ingemar Nordansjö

Allmänna avdelningen        Jordbruksavdelningen Skogsavdelningen 
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Förre verkställande direktören, agronom Nils Håkan Aldén, Bromma, av-
led den 6 november 2010 i en ålder av 85 år. Han föddes i Stockholm den 
4 juli 1925.

Håkan Aldén växte upp på gården Väderbrunn i Södermanland. Han tog 
studentexamen i Nyköping 1946 och avlade agronomexamen på allmänna 
linjen vid Lantbrukshögskolan 1954. Han var under ett år ordförande i 
Lantbrukshögskolans studentkår och senare i dess råd. Aldén anställdes 
1955 vid Norsk Hydro i Stockholm och var företaget trogen till sin pen-
sionering. Först var han konsulent och senare chef för Lantbrukskontoret. 
Under den tiden grundlade han ett stort kontaktnät inom svenskt jord- 
och skogsbruk. Norsk Hydro förknippades då med kalksalpeter, ett gödsel-
medel med hög effekt. Det baserades på den revolutionerande möjligheten 
att binda kväve ur luften. Med hjälp av elektrisk energi, väte ur vatten och 
tillsats av kalksten blev gödselmedlet en mycket stor produkt till grödornas 
gagn inte bara på svensk marknad. Aldén var också med om att bygga upp 
skogsgödslingen som en stark produktionsfaktor i svenskt skogsbruk. 

År 1970 utsågs Aldén till försäljningschef, för att sedan tillträda som verk-
ställande direktör för Norsk Hydro Sverige AB. Här hade han ansvar i 
Sverige inte bara för mineralgödsel utan även för Norsk Hydros försäljning 
av aluminium, PVC, eldningsolja med mera.

Håkan Aldén var starkt engagerad i Norsk Hydros expansion i Sverige. 
Först förvärvades 1974 Sveriges största privata foderföretag, Harald Fors & 

Håkan Aldén
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Co AB, med ca 400 anställda. Därefter följde förvärvet av Eloxal (alumini-
um) i Stockholm och Kema Nobels plastverksamhet i Stenungsund. Efter 
omorganisation av Norsk Hydros svenska aluminium- resp. oljeverksam-
het förvärvades Mobil Oil i Sverige och De Förenade Kolsyrefabrikerna, 
DFK Gas. Aldén var ordförande eller styrelseledamot i dessa bolag, med en 
total omsättning 1980 av omkring åtta miljarder SEK.

Aldéns sociala kompetens och förmåga att knyta kontakter var en stor till-
gång i den dagliga verksamheten. Han hade också en ovanlig förmåga att 
förstå och respektera andra länders kulturer. Han gav sina medarbetare 
stor frihet och därmed betydande ansvar. Han var alltid positiv, omtänk-
sam och glad och skapade en god anda och gemenskap. Håkan Aldén var 
ytterst mån om familj, vänner och anställda. Sommarstället på Wettersö i 
Stockholms skärgård var ett andningshål för familj och släkt, men även en 
mötesplats för vänner. ”Ta vara på livets högtidsstunder” var en devis han 
levde efter. 

Håkan Aldén invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmän-
na avdelning 1981 och valdes till dess ordförande 1990–91 och var samti-
digt medlem av akademikollegiet. Han valdes till akademiens vice preses 
för perioden 1992–95 och till hedersledamot år 2000. Aldén var bland an-
nat ”general” för akademiens 175-års jubileum 1988 och ordförande i 1992 
års stadgerevisionskommitté. Den vällingklocka som sitter i akademiens 
trapphus på Drottninggatan, och som är en replik av vällingklockan på 
hemgården Väderbrunn, donerades av bröderna Håkan och Lars Aldén 
1994.

Baserat på text av Lennart Fors och Tord Eriksson 

Tord Eriksson
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Förre skogsdirektören, jägmästare Bo Anders Vilhelm Hansson, Täby, 
Stockholms län, avled den 8 januari 2010 i en ålder av 87 år. Han föddes i 
Stockholm den 7 mars 1922.

Bo Hansson växte upp i Österbybruk där fadern var skogsförvaltare. I 
bruksskogen inleddes en lång skoglig bana. Bo Hansson utexaminerades 
från Skogshögskolan som jägmästare 1950. Samma år fick han anställning 
vid Skogsvårdsstyrelsen i Blekinge. Framsynt satsade han där särskilt på 
utbildningsfrågorna i skogen. Karriären inom organisationen fortsatte 
1953 i Kopparbergs län med ett samtidigt engagemang vid Skogsstyrelsen i 
Stockholm med arbetet att bygga upp den skogliga yrkesutbildningen. År 
1962 anställdes Bo Hansson av Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län där han 
1965 blev en uppskattad länsjägmästare. I denna funktion tog han också 
initiativ till och samordnade utarbetandet av anvisningar i skogsskötsel för 
de sex norra länen – gemensamma för skogsvårdsstyrelser och skogsägare-
föreningar.

År 1973 fick Bo Hansson posten som skogsdirektör i Skogsägarnas Riks-
förbund, en tjänst som han upprätthöll till pensioneringen 1987. Det var 
en omtumlande period för skogsnäringen. Staten var i färd med att ta ett 
starkt politiskt grepp om skogsbruket och skogsägandet i Sverige. Med 
stöd av sina erfarenheter från den skogliga myndigheten och trygg i sin li-
berala grundsyn medverkade Bo Hansson till att denna trend bröts. Forsk-
ning var en prioriterad fråga på riksförbundet och Bo Hansson tog initiativ 
till omfattande forskningsprogram om småskogsbruket. Han var ledamot 

Bo Hansson 

Minnesord, 3. ombr. korr.indb   12 2011-12-02   11:29:11



13

i flera centrala organ såsom Skogshögskolans Forskningsnämnd, Stiftelsen 
Skogsförbättrings styrelse, Statens Råd för Skogs- och Jordbruksforskning 
samt i Centrala Skogsskyddskommittén. Ett annat viktigt område för riks-
förbundet var utbildning av skogsägarna. Under Hanssons tid som skogs-
direktör bedrevs flera framgångsrika ”skogsbondekampanjer”. 

Under perioden 1974–82 var Bo Hansson ordförande i Sveriges Jägmästares 
och Forstmästares Riksförbund. Som belöning för sina insatser för skogs-
bruket tilldelades Bo Hansson Guldkvisten år 1977 av Sveriges Skogsvårds-
förbund. 

Bo Hansson var en lättsam och sällskaplig person. Optimistisk och aktiv i 
allt han företog sig. Han var också en hängiven friluftsmänniska. Intresset 
för jakt och skidåkning grundlades redan i barndomen och han utövade 
båda dessa fritidsaktiviteter i det längsta. Som nyfiken nybliven pensionär 
började han också spela golf. Denna sport utövade han med stor framgång 
och förlängde varje år säsongen med resor till sydligare nejder tillsammans 
med hustru Ingrid. 

Bo Hansson valdes 1979 in i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
skogsavdelning. Under åren 1982–87 var han ledamot av akademikolle-
giet och 1984–87 dessutom skogsavdelningens ordförande. Under många 
år medverkade han i akademiens verksamhetsberättelse och Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademiens tidskrift, KSLAT, med innehållsrika översikter 
om årets utveckling inom skogsbruket. Bo Hansson tog initiativ till en 
skogsekonomisk kommitté och blev sedan dess ordförande. Då akademien 
1983 genom donation erhöll fastigheten Barksätter utsågs han till ledamot 
av styrelsen för denna fastighet. Som sådan var han mycket engagerad i 
utformningen av principer för fastighetens skötsel och dess integration i 
akademiens verksamhet. 

För sina insatser i skogsnäringen och inom akademien valdes Bo Hansson 
1995 till hedersledamot. Han var stolt över sin akademi och var in i det sista 
en mycket aktiv deltagare i akademiens arrangemang.   

Baserat i huvudsak på text av Jan Sandström och Ulf Österblom.

Ingemar Nordansjö
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Förre rektorn, professor emeritus, VMD h.c., agr.dr, Lennart Karl Gustaf 
Hjelm, Uppsala, avled den 5 augusti 2009 i en ålder av 94 år. Han föddes 
den 28 mars 1915 i Lemnhult i Småland.

Lennart Hjelm arbetade efter sexårig folkskola på hemmagården. Han 
studerade på Sörängens folkhögskola och Tenhults lantmannaskola och 
avlade studentexamen vid Hvilans specialgymnasium i Åkarp 1937. Efter 
ytterligare jordbrukspraktik och studier vid Lantbrukshögskolan avlade 
han agronomexamen 1941 och disputerade 1948 på en avhandling i ekono-
mi. Under åren 1941–55 verkade Lennart Hjelm inom Lantbruksstyrelsen, 
Statens Livsmedelskommission, Statens forskningskommission för lant-
mannabyggnader, Sveriges Lantbruksförbund och Jordbrukets Utrednings-
institut. Han utnämndes till professor i lantbrukets driftsekonomi 1955 och 
i lantbrukets företagsekonomi 1962 vid Lantbrukshögskolan. År 1963 utsågs 
han till rektor vid Lantbrukshögskolan. Hjelm var också starkt engagerad 
när de tre högskolorna inom Jordbruksdepartementet, Lantbrukshögsko-
lan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan, sammanfördes till Jordbru-
kets högskolor 1975. År 1977 bildades Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 
Lennart Hjelm blev dess förste rektor. Samordningen krävde en omfat-
tande byggnadsverksamhet på alla lokaliseringsorter. Han pensionerades 
1982.

Vid forskningskommissionen, senare Institutet för lantmannabyggnader 
i Lund, gav Hjelm ut viktiga arbeten i jordbrukets planeringsfrågor och 

Lennart Hjelm
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konstruerade ett byggnadskostnadsindex som också blev ämnet för hans 
licentiatavhandling 1946. Indexet togs sedan över av Statistiska Centralby-
rån. Hans doktorsavhandling behandlade analys av kostnadsberäkningar i 
jordbruket. Vid Jordbrukets Utredningsinstitut studerade Hjelm lönsam-
hetsutvecklingen och driftsekonomiska frågor i jordbrukets företag. Dessa 
arbeten hade stort meritvärde när så småningom tjänsten som professor i 
Lantbrukets driftsekonomi vid Lantbrukshögskolan ledigförklarades.

I sin driftsekonomiska forskning kom Hjelm att ta steget från en på bok-
föringsresultat baserad ekonomisk analys till en modern produktionsteori 
som efter andra världskriget fick stark kvantitativ inriktning. Han byggde 
upp ekonomiundervisningen på analyser med produktionsfunktionsstu-
dier och linjär programmering. Hjelm författade läroböcker i driftseko-
nomi samt publicerade populära artiklar i ekonomi. Han intresserade sig 
också starkt för nordiskt forskningssamarbete inom Nordiska Jordbruks-
forskares Förening, NJF. En gemensam nordisk nomenklatur för det lant-
bruksekonomiska området utarbetades. Hjelm blev också ordförande i 
NJF:s svenska avdelning och senare hedersledamot i NJF. 

Hjelm kom att anlitas flitigt som ledamot, sakkunnig, expert eller ord-
förande i offentliga utredningar, t.ex. 1955 års Molekylärbiologiska utred-
ning, som blev mycket uppmärksammad världen över. Där föreslogs det 
för första gången en stark expansion av molekylärbiologin. I 1962 års jord-
bruksutredning fick Hjelm uppdraget att göra en studie av det Svenska 
jordbrukets effektiviseringsvägar. Där kom linjär programmering och 
Uppsala Universitets stora datamaskin att få stor betydelse för alla beräk-
ningar. Resultaten tydde på att utbyggnad av brukningsenheternas storlek 
var gynnsamt. Följden blev att lantbruksnämnderna inriktades på en om-
fattande storleksrationalisering av jordbruksföretagen i landet. Detta blev 
hårt kritiserat i många läger, men den senare utvecklingen har visat att 
Hjelms analyser var realistiska. I mitten på 1960-talet engagerades Hjelm 
för att dra upp nya riktlinjer för svenskt jordbruksbistånd. En U-landsav-
delning skapades vid SLU för att utbilda studenter och biståndsarbetare i 
”tropiskt lantbruk”, rekrytera personal och stödja insatserna i fält. Hjelm 
utredde efter sin pensionering det sekundära forskningsledet i livsmedel-
skedjan. Det ledde till ett betänkande 1983 om Livsmedelsforskning, där 
det föreslogs en väsentlig upprustning av denna forskning och utbildning. 
Ett annat område där Hjelms utredning gav resultat var inrättandet 1990 av 
Genetikcentrum på Ultuna, ett samarbete mellan näringslivet och staten.

Lennart Hjelm kom att ingå i en lång rad styrelser och nämnder, bl a  
i Jordbrukets Forskningsråd, Forskningsrådsnämnden och Riksbankens 
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forskningsnämnd. Han var sakkunnig och expert utsedd av jordbruksde-
partementet inom OECD:s kommitté för jordbrukets ekonomiska frågor 
och expert i kommittén för ekonomisk analys av jordbrukets utveckling 
inom European Economic Community, EEC. 

Hjelm var ledamot i ett flertal vetenskapliga sällskap och erhöll flera he-
dersdoktorat. Hårt arbete och en lyhördhet för utvecklingen i omvärlden 
parad med stor integritet, var viktiga ingredienser i hans personlighet.  
Han skapade respekt och förtroende utan större åthävor. Den småländska 
envisheten förenades med psykologisk blick för vad som var praktiskt ge-
nomförbart vid ett givet tillfälle. Hjelm skrev också en självbiografi som 
endast finns i manuskriptform, En smålännings strävsamma liv. Intresset 
för lantbrukets historia kom till uttryck bland annat då han var författare 
till ett av banden i serien Uppsala stads historia (1986) och skrev Lärdom på 
Ultuna: lantbruksvetenskapernas utveckling i Sverige (1986). En kronologiskt 
ordnad bibliografi över Hjelms publikationer åren 1942–2002 finns i ma-
nuskriptform, upprättad av agr. dr Joosep Nöu.

Lennart Hjelm invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens all-
männa avdelning 1958 och ingick i akademikollegiet 1963–67. Hjelm 
valdes till preses i akademien för perioden 1984–87. Där verkade han för 
att akademien via arbetet i kommittéer och seminarier skulle bidra till 
fördjupning inom olika områden. Han tog initiativ till och ledde själv 
kommittéerna i forskningspolitik respektive jordbrukspolitik. Under 
hans ordförandeskap gjordes också en grundlig genomgång av akade-
miens stadgar, vilka trädde i kraft 1986. Hjelm valdes till hedersledamot 
i akademien 1987 och erhöll akademiens stora guldmedalj 1989 med mo-
tiveringen ”Med synnerlig uppskattning för införandet av den moder-
na lantbruksekonomin i vårt land, för kraftfullt ledarskap inom jord-
bruksforskningen samt för bildandet av Sveriges Lantbruksuniversitet”. 
Han publicerade 1988 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift,  
KSLAT, ”Jordbrukets strukturella och driftsmässiga anpassning I” och 1997 
”Lantbrukets högskoleutbildning i utveckling och omvandling under 
1900-talet”.

Baserat i huvudsak på texter av Ulf Renborg, Mårten Carlsson, Thomas 
Rosswall, Ann-Christin Bylund, Lisa Sennerby Forsse, Görel Oscarsson, Karl-
Göran Andersson, Bengt Nekby och Nils-Ivar Isaksson samt i Lennart Hjelms 
”En smålännings strävsamma liv”.

Tord Eriksson
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Förre skogsdirektören, dr. h.c. Thorsten Sigfrid Andrén, Domsjö, Ånger-
manland, avled den 21 oktober 2009 i en ålder av 98 år. Han föddes i Gryt, 
Södermanland, den 28 september 1911. 

Thorsten Andréns familj flyttade till Stockholm och han växte upp på Sö-
der. Efter studentexamen och därefter civiljägmästareexamen 1937 anställ-
des han vid dåvarande skogsföretaget Mo och Domsjö AB som assistent till 
skogsvårdschefen Mauritz Carlgren. År 1950 efterträdde Thorsten Andrén 
honom som skogsvårdschef för att 1960 utses till skogschef och några år 
senare till skogsdirektör. Thorsten Andrén kom att verka i Mo och Dom-
sjö AB fram till pensioneringen 1976 och kvarstod sedan som suppleant i 
bolagets styrelse ytterligare några år.

Thorsten Andrén kom till ett företag med ett skogstillstånd som präglades 
av sönderhuggna bestånd med låga kubikmassor. Han tog sig an uppgiften 
att restaurera skogsinnehavet genom kalhuggning och ambitiösa föryng-
ringsmetoder som markberedning, bränning, sådd och plantering. Vid sin 
pensionering kunde han konstatera att virkesförrådet i MoDos skogar hade 
ökat kraftigt och att de utarbetade tillväxtprognoserna med råge infriats. 
Om detta går att läsa i boken Från naturskog till kulturskog: Mo och Domsjö 
AB:s skogsbruk under ¾ sekel 1900–1979 (1992), som Thorsten Andrén pro-
ducerade som pensionär. En utsökt skrift som belyser arbetet bakom de 
välbestockade skogar som nu står på bolagets marker.

Thorsten Andrén
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Samtida skogsmän har vittnat om att Thorsten Andrén hade en pigg och 
rapp stil som avvek från den gamla tidens myndiga skogschefer. Han till-
hörde några av dem som satte fart på skogsskötselbranschen. Thorsten 
Andrén var en person som vågade ha egna uppfattningar även om de inte 
anammades av övriga Skogs-Sverige. Förbudet att använda fenoxisyror på 
MoDos marker, att gynna björkinblandning i barrbestånd, att i samband 
med skogsarbetarstrejken på 1970-talet lämna arbetsgivareföreningen är ex-
empel på Thorsten Andréns ”självständighet”.  I vissa avseenden var han 
långt före sin tid. Som ansvarig för MoDo-koncernens virkesanskaffning 
utökade han fångstområdena för råvaran till södra Sverige, Finland och 
även till Ryssland. Genom flera större markförvärv utökades också bola-
gets skogsinnehav.

För sina skogliga gärningar belönades Thorsten Andrén 1965 med Guld-
kvisten av Norrlands Skogsvårdsförbund. Sveriges Lantbruksuniversitet 
promoverade honom 1994 till skoglig hedersdoktor. 

Andréns stora intresse för idrott manifesterades genom stort engagemang 
för framförallt skidor och ishockey. Han var ordförande i dåvarande MoDo 
AIK åren 1964–81. Under hans ordförandetid kunde MoDo glädja sig åt att 
bli svenska mästare i ishockey och att ha fått fram en världsmästare på 
skidor i Christer Johansson.

Det är många som har ljusa minnen av Thorsten Andrén. ”En fura har fal-
lit i den norrländska skogen”!

Thorsten Andrén valdes 1956 in i skogsavdelningen vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien.

Baserat i huvudsak på text av Tore Erkén.

Ingemar Nordansjö
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Godsägaren Bengt Gustav Adolf Bennet, Vallåkra, Skåne, avled den 6 maj 
2009 vid en ålder av 87 år. Han var född den 26 maj 1921 i Helsingborg.  

Efter avslutad skolgång och officersutbildning ägnade Bengt Bennet flera 
år åt en omfattande jordbruks- och skogsbruksutbildning. Han gick flera 
kurser på lantbruksskolor och praktiserade i både Skåne och Danmark. 
Han var reservofficer och slutade som kapten i pansartrupperna. Bengt 
Bennet ägde och utvecklade lantbruksegendomen Fjerrestadtorp och 
skogsegendomen Dragesholm i ca 50 år med början 1950. Hans intresse 
och engagemang för lantbruk och skog var omfattande och utvidgades 
successivt. 

Även om jordbruk var den dominerande verksamheten visade han ett 
mycket stort intresse för skogsbruk och skogsträdsförädling. När verksam-
heten med klonskogsbruk med gransticklingar inleddes, ställde han för-
söksmarker till förfogande till några av de allra första klontesterna. Under 
mitten av 1970-talet utnyttjade han sitt stora kontaktnät och ordnande så 
att mark ställdes till förfogande för anläggning av demonstrationsförsök 
med hybridasp, björk och al. Dessa blev mycket besökta och imponerade 
inte bara på skogsfolk utan även på naturvårdare och lade grunden till att 
lövträdsförädlingen kunde återupptas. Själv anlade han ett arboretum på 
Dragesholm, där han med stolthet kunde visa upp imponerande tillväxt på 
införda barr- och lövträd. 

Bengt Bennet
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Bengt och Caroline Bennet visade stor gästfrihet i samband med besök 
och skogsexkursioner. Hans stora intresse för skog, skogsträdsförädling, 
biologisk mångfald och naturvård utökades med åren. Han var ordförande 
i Skånes Skogs- och Betesvårdsförening i 15 år där han var mycket drivande 
och utsågs till hedersmedlem. Han var även styrelseledamot i Skåneskog.

Bengt Bennet var aktiv inom Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och vice 
ordförande i Skånes provinsförbund. Han var engagerad i Skogs- och lant-
arbetsgivarföreningen, SLA, och medlem av dess förhandlingsdelegation. 
Han deltog aktivt i den lokala utvecklingen och var ledamot i förvaltnings-
utskottet i Hushållningssällskapet där han blev hedersledamot 1989. Han 
var ordförande i nämnden för Helsingborgs Djursjukhus och i närmare 20 
år ledamot i S-E-B:s lokalstyrelse i Helsingborg.  

Hästar tillhörde också hans specialintressen. Under många år var han ord-
förande i Helsingborgs Fältrittklubb. Han deltog i svenska och nordiska 
mästerskap och var uttagen till att delta för Sverige i OS i Helsingfors 1952, 
men fick tacka nej då en sådan satsning inte gick att förena med jordbruks-
verksamheten. Hans intresse för jakt och hundar var omfattande och han 
vann Guldpokalen 1985 med pointern Nova. 

Bengt Bennet tilldelades för sina insatser bl.a. Hushållningssällskapets 
stora guldmedalj 1988, Ridförbundets guldmedalj och Svenska Jägareför-
bundets guldmedalj samt 1989 Silverkvisten, som delades ut av Sveriges 
Skogsvårdsförbund.

Bengt Bennet valdes 1976 in i jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien.

Baserat i huvudsak på text av Marie Leijonhufvud, Carl Bennet och Martin 
Werner. 

Agneta Brasch
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Förre verkställande direktören, fil.lic. Jan-Robert Eklind, Stockholm, av-
led den 14 januari 2010 i en ålder av 83 år. Han var född i Stockholm den 
4 november 1926.

Jan-Robert Eklind avlade filosofie licentiatexamen i matematisk statistik 
vid Stockholms Högskola 1953. Under några år arbetade han som lärare i 
matematik på Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, där han ledde en forsk-
ningsgrupp som gjorde konsultuppdrag bl.a. åt försvaret. År 1956 rekryte-
rades han till Mjölkcentralen ek. för., sedermera Arla, som numera ingår 
i svenskdanska Arla Foods. Företagets dåvarande chef, Gösta Winberg, 
handplockade Eklind för hans kompetens inom moderna styrningsmeto-
der. En operationsanalysavdelning inrättades med Eklind som chef. Han 
utsågs 1966 till vice VD och 1969 till VD.

Jan-Robert Eklind var en nytänkare med utpräglad analytisk förmåga och 
kunskap om hur matematiska modeller kunde användas för att organisera 
komplicerade verkligheter, utforma styrningsmetoder och hantera meje-
ribranschens kraftiga strukturrationalisering. Han engagerade sig starkt i 
mjölkens produktutveckling och drev igenom många nya affärsidéer, ofta 
i strid med såväl traditioner och föreningsrörelse som den gamla meje-
ristadgan, vilken förbjöd hantering av såväl frukt som vegetabiliska fetter 
i mejerierna. Eklind ville utveckla produkterna, men så fort något skulle 
tillsättas slutade produkten att kallas för mejerivara. Han hotade då med 
att bygga om ett mejeri till en livsmedelsfabrik för att den vägen kunna 

Jan-Robert Eklind
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marknadsföra mejeriprodukter med tillsatser. Till slut fick Arla och an-
dra mejerier 1964 skapa produkter med tillsatser och fruktyoghurten Yoggi 
lanserades. Isen var bruten och för att bättre utnyttja ledig maskinkapaci-
tet fick Eklind idén att saluföra juice i mejeridiskarna. Man kunde också 
för juicens del dra nytta av den distributions- och transportkapacitet som 
redan fanns. År 1974 lanserades med framgång det av Arla internationellt 
patenterade lättmargarinet Lätt & Lagom, en produkt som utvecklades 
under Jan-Robert Eklinds direkta ledning. Detta ledde till väsentligt utö-
kat internationellt utvecklingssamarbete. Tidigare hade Bregott lanserats. 
Alla omvälvningar krävde starkt stöd och förtroende från såväl Arlas ägare, 
de mjölklevererande bönderna, och deras företrädare i styrelsen, som de 
anställda. Detta stöd åtnjöt Eklind.

Jan-Robert Eklind betecknades som en problemlösare av rang, hyperintel-
ligent, snabbtänkt och kunnig med en förödande charm. Under hans fem-
tonåriga VD-tid växte företaget kraftigt och efter flera stora fusioner i södra 
och mellersta Sverige ändrades Mjölkcentralen till Arla. Eklind skrev om 
detta i artikeln ”Fifteen years at the helm of Arla” i Nordisk Mejeriindustri 
(1984). Han hade bara tänkt stanna på företaget i några få år. Det blev när-
mare tre decennier. År 1984 valde han att gå i pension för att ägna sig mer 
åt sina fritidsintressen; resor, alpinism och segling. Han var med sin familj 
en återkommande gäst på Enaforsholm, så sent som 2009.  

Jan-Robert Eklind valdes in i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
allmänna avdelning 1972. Han var bland annat engagerad i akademiens 
forskningspolitiska kommitté. 

Baserat i huvudsak på texter av Åke Modig och Carl-Arne Samuelson samt av 
Lisa Qviberg och Mats Wickman.

Tord Eriksson
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Livsmedelskonsulten, agr.lic. Leif Gustaf Johan Jacob Ekman, Uppsala, 
avled den 30 mars 2009 i en ålder av 85 år. Han var född den 4 september 
1923 i Göteborg. 

Jacob Ekman tog studenten på Hermods i Malmö 1944. Han arbetade som 
assistent på försöksgården Wiad 1944–46 och skrevs in vid Lantbrukshög-
skolan på Ultuna 1946. Hans studier inriktades på det husdjursvetenskap-
liga området. År 1955 blev han agronom på husdjurslinjen och året därpå 
agr.lic. 

Redan under studietiden 1949 anställdes Jacob Ekman som assistent vid 
Institutionen för husdjurens anatomi och fysiologi vid Lantbrukshögsko-
lan. Han anlitades som expert i jordbrukshögskoleutredningen 1956 och 
var ledamot i utredningen rörande mejeriundervisningen 1963. År 1957 fick 
han en tjänst vid Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, och blev 1963 
chef för den produkttekniska avdelningen. En tjänst han upprätthöll fram 
till 1971. Under Jacob Ekmans tid på SMR bedrevs tillsammans med de 
mejeritekniska institutionerna vid Alnarp ett framgångsrikt utvecklingsar-
bete inom mejeriteknologin. Jämsides med detta ökade kvalitetskraven på 
mjölkråvaran och många åtgärder vidtogs för att främja en bättre mjölk-
kvalitet. 

Jacob Ekmans håg stod till något annat och mera. Han var visionär och en 
djup tänkare kring livet och födans biologiska sammanhang och dessutom 

Jacob Ekman
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en god berättare och stilist. År 1971 startade han företaget Livsmedelskon-
sult AB tillsammans med sin hustru, hushållsläraren Anne-Marie Ekman. 
I början på 1970-talet handlade samhällsdebatten mycket om den ”dyra 
maten”, de farliga tillsatserna och livsmedlens nyttighet/onyttighet. Denna 
debatt skapade en efterfrågan på Jacob Ekmans kunskap. Hans kontaktnät 
inom livsmedelssektorn var stort. Tillsammans hade han och hans hustru 
stor kompetens i sakfrågor, förmåga att analysera och kommunicera samt 
beskriva svåra vetenskapliga frågor i populär form. Detta medförde att fö-
retaget Livsmedelskonsult AB fick många nöjda kunder runt om i landet. 
Kundrelationerna övergick i många fall till livslång vänskap. Under hela 
sin konsulttid upprätthöll Jacob Ekman kontakterna med SMR och for-
skarvärlden inom Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, där han hade sina 
rötter.

Jacob Ekman publicerade boken och brevkursen Varukännedom om me-
jerivaror (1969) och Rapport om halländsk livsmedelsindustri (1985). Livs-
medelspriset Kuckliture, som Livsmedelstekniska föreningen sedan 1964 
förlänat framstående industriledare, innovatörer och forskare, tilldelades 
1986 makarna Ekman med motiveringen: ”Livsmedelkonsulter som aktivt, 
konsekvent och pedagogiskt förmedlat livsmedelskunskap i vid bemärkelse 
och konstruktivt fört debatten framåt.”

Jacob Ekman valdes 1985 in i jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. I Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Tidskrift,  
KSLAT, skrev han 1990 ”Jordbruket och vår sårbarhet, nu och för 50 år 
sedan” och tillsammans med hustrun Anne-Marie Ekman 1995 uppsatsen 
”Livsmedlens kvalitet speglad av debatten i massmedia”. 

Baserat i huvudsak på text av Gunnar André. 

Agneta Brasch
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Professor emeritus, agr.dr. Ingevald Börje Fernqvist, Malmö, avled den 21 
december 2009 i en ålder av 84 år. Han var född den 9 juni 1925 i Karl-
stad. 

Uppväxten i Värmland lade grunden till ett livslångt naturintresse med 
aldrig sinande upptäckarglädje. Efter studentexamen i Karlstad 1946 var 
målet att bli stadsträdgårdsmästare. Vägen dit inleddes med praktik i träd-
gårdar och på arkitektkontor, men så kom intresset för pomologi att ta 
över. 

Efter havebrugsexamen vid Kongl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL, 
i Köpenhamn 1952, följde en assistenttjänst vid Statens trädgårdsförsök, 
ST, i Alnarp, inklusive ett år vid försöksstationen Öjebyn i Norrbotten. 
Parallellt med arbetet vid ST fortskred studierna och 1957 blev han agr.lic. 
i fruktodling vid KVL. Han fortsatte med doktorandstudier i USA och blev 
1966 agr.dr. vid Lantbrukshögskolan. År 1963 utnämndes Ingevald Fernqvist 
till statshortonom i frukt- och bärodling och 1970 till professor i frukt- och 
bärproduktion. En tjänst han hade fram till pensioneringen 1991.

Hans vetenskapliga produktion behandlade bl.a. rotbildning, blombio-
logi, domesticering, genetiska analyser, sortfrågor och genbanker. Arbetet, 
som präglades av stor framsynthet, pionjäranda och hängivenhet, resulte-
rade också i en mängd förtroendeuppdrag. Nätverkssamarbete låg honom 
varmt om hjärtat. Bland skötebarnen märktes Campus Alnarp, Balsgård, 

Ingevald Fernqvist
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Nordiska Genbanken, Trädgårdsodlingens Elitplantstation och Riksför-
bundet Svensk Trädgård. Han utvecklade ett mångårigt engagemang för 
fruktsorter och deras bevarande och startade lokala klonarkiv för fruktträd. 
Han invaldes i Kungl. Patriotiska Sällskapet 1987.

Bland Fernqvists nordiska uppdrag märks att han var ordförande i träd-
gårdssektionen av Nordiska Jordbruksforskares Förening, NJF, och ledamot 
i styrelsen för NJF:s svenska avdelning. Han var ledamot i arbetsgruppen 
för växtförädling av frukt och bär inom Nordiska Rådet samt ordförande i 
De Nordiska Hageselskaper. Då Nordiska Genbanken (nuvarande Nord-
Gen) inrättades 1979 utsågs han av regeringen att ingå i dess rådgivande 
nämnd. Hans engagemang kom att fokuseras på arbetsgruppen för frukt 
och bär, vars ordförande och samlande kraft han var fram till slutet av 
1990-talet. 

Hans goda stilistiska och fotografiska förmåga kom allmänheten tillgodo 
i en mångfald av populärvetenskapliga artiklar och CD-produkter. Boken 
Odla bär kom ut 1972. Han donerade en stor mängd foton till NordGens 
bildarkiv. År 2001 påbörjades sammanställningen av den svenska CD-po-
mologin Pomologia Suecia med Ingevald Fernqvist som redaktör. I den 
finns fakta om alla fruktsorter som odlats i Sverige. 

Ingevald Fernqvist var mångsidigt begåvad och besatt naturlig värdighet. 
Bland kolleger rönte han stor uppskattning som vän och rådgivare och 
bland studenterna som lärare och mentor. Ingevald Fernqvist var en nestor 
inom svensk pomologi och en av märkesmännen inom svensk trädgård.

Ingevald Fernqvist valdes 1982 in i jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien. 

Baserat i huvudsak på text av Inger Hjalmarsson och Torsten Nilsson. 

Agneta Brasch
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Professor emeritus, tekn.lic. Rolf Arne Henriksson, Landskrona, avled den 
1 juli 2010 i en ålder av 82 år. Han var född i Billeberga, Skåne, den 16 mars 
1928.

Rolf Henriksson var lantbrukarson från Billeberga. Han avlade civilingen-
jörsexamen inom väg- och vattenbyggnad vid Chalmers 1954 och anställdes 
samma år vid Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader i Lund. 
Han avlade tekn. lic. examen 1962 och år 1969 utnämndes han till professor 
och chef för Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, LBT, vid Lant-
brukshögskolan. Han avslutade sin karriär med att leda ett utvecklingspro-
jekt i Afrika och pensionerades när han återvände till Sverige 1993.

Rolf Henrikssons praktiskt tillämpade forskning gällde bestämning av iso-
leringsegenskaper för tak, golv och väggar. Ventilation och klimat i djur-
stallar var även i fokus för hans studier och publicering. Efter anställningar 
vid K-konsult och som överingenjör vid Lantbruksstyrelsen återkom han 
till LBT i Lund och efterträdde 1969 professor Nils Holmqvist.

Rolf Henriksson var en drivande och dynamisk person. Han var en mycket 
engagerad ”ambassadör” för att teknik behövdes inom det biologiskt inrik-
tade SLU. Men det skulle vara teknik på biologins villkor. Vid LBT ökade 
forskarnas antal markant och nya forskningsområden togs upp. Institutio-
nens ansvarsområde innefattade byggnadsteknik, byggnadsfunktion, dju-
rens välfärd och beteende samt energifrågor både avseende djurstallar och 

Rolf Henriksson
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växthus. Under Henrikssons tid blev ett stort antal doktorsexamina av-
lagda inom ventilation, golv i djurstallar, arbetsmiljö, djurhälsa och djur-
beteende. LBT blev snart den viktigaste källan för Lantbruksstyrelsen när 
det gällde att ta fram underlag om tekniska utformningar av husdjurens 
närmiljö.

Henriksson hade förmåga att entusiasmera bidragsgivare till olika projekt. 
Publiceringen skedde snabbt. Ett exempel är ”Systemlösningar” för olika 
typer av lantbruksbyggnader, mjölkkor, grisar, maskinhallar. Dessa publi-
kationer har kommit till stor användning i rådgivning och undervisning. 

Mycket tidigt engagerade sig Rolf Henriksson i det internationella forsk-
ningssamarbetet, framför allt inom International Commission of Agricul-
tural Engineering, CIGR, i vars sektion för lantbruksbyggnader han blev 
president 1974. Där etablerade han arbetsgrupper inom speciella områden, 
t.ex. klimatisering i djurstallar. Rolf Henriksson var även engagerad i u-
landsfrågor. Han initierade, och var själv ledare för, Agricultural Ope-
rations Technology for Small Holders in Eastern and Southern Africa, 
AGROTEC, 1989–93.

Rolf Henriksson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens all-
männa avdelning 1966. Under perioden 1987–90 var han ledamot av aka-
demikollegiet. Han publicerade bland annat 1977 i Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens Tidskrift, KSLAT, ”Aspekter på stallgödselhanteringen III” 
och 1979 ”Jordbruksteknisk energiforskning I.”

Baserat på texter av Krister Sällvik, Christer Nilsson och Eva von Wachenfelt.

Tord Eriksson
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Förre verkställande direktören och koncernchefen Jöns Birger Håstadius, 
Malmö, avled den 8 mars 2010 i en ålder av 90 år. Han föddes i Håstad, 
Skåne, den 19 september 1919.

Birger Håstadius tog studentexamen i Lund 1939 och blev officer vid 
Karlberg. Han genomgick artilleri- och ingenjörshögskolan och blev 
artilleriofficer vid Kungl. Wendes Ridande Artilleriregemente, A3, 
i Kristianstad. Efter några år som aktiv officer och ekonomistudier 
anställdes Håstadius i Skånska Lantmännen ek.för. och tjänstgjorde i 
Kristianstad, Trelleborg och Helsingborg. År 1962 utnämndes han till VD 
och koncernchef med placering i Malmö. Han pensionerades 1986.

I mitten på 1960-talet hade inom jordbruket påbörjats en omfattande 
storleksrationalisering som krävde stora tekniska förändringar såväl vad 
gällde tillverkningsteknik som distribution hos de företag som arbetade 
inom jordbrukssektorn. Birger Håstadius, som var visionär och kreativ, 
insåg tidigt vilka krav som skulle komma att ställas på de jordbruksko-
operativa företagen, både inom industrialiseringen av fodertillverkningen 
och omhändertagandet av medlemmarnas spannmål i fråga om moderna 
torkningsanläggningar och lagringssilor. Under hans ledning utvecklades 
Skånska Lantmännen till ett av de mest rationella företagen inom jord-
brukssektorn.

Birger Håstadius
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Birger Håstadius ägnade stort intresse åt den biologiska utvecklingen, 
till exempel inom växtförädlingen. Han tog initiativ till en stiftelse, 
SL-stiftelsen, finansierad av Skånska Lantmännen, med ändamål att 
stödja utvecklingsprojekt inom växtodlingen. Efter sin pensionering var 
Håstadius fortsatt verksam i SL-stiftelsen samt Ideon Agro Food och 
Flyingestiftelsen.

Som skicklig hippolog ägnade Håstadius mycket tid och intresse åt Flyinge 
hästsportcenter och det avelsarbete som bedrevs där. Han tog 1987 också 
initiativ till att SL-stiftelsen arrangerade en Hästen i Centrum-konferens 
på Flyinge där alla landets hästorganisationer möttes för första gången. 
Det var startskottet för en lyckosam utveckling som i dag fullföljs av Häst-
näringens Nationella Stiftelse. 

Håstadius hade också ett stort intresse av fäktning och han fick bland annat 
ta emot Svenska Fäktförbundets högsta utmärkelse ”Kungl. förtjänsttecken 
i guld” år 1994. 

Birger Håstadius invaldes 1982 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
allmänna avdelning.

Baserat på texter av Lars Olof Larsson och Ingvar Fredricson

Tord Eriksson
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Förre länsjägmästaren, jägmästare Stig Arne Herbert Johansson, Växjö, av-
led den 19 december 2010 i en ålder av 85 år. Han föddes i Långasjö socken, 
Småland, den 16 mars 1925.

Arne Johansson tog studentexamen i Växjö 1946 och utexaminerades som 
jägmästare från Skogshögskolan 1952. Efter några års tjänstgöring i Väster-
botten kom Arne Johansson 1954 till skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län, 
där han sedan var verksam fram till sin pensionering. De första tio åren 
var han ansvarig för skogsvårdsstyrelsens utbildningsverksamhet, där den 
då nystartade Asa skogsvårdsgård ingick. Här mötte Arne Johansson sin 
livskamrat Signe, som var husmor på Asa. Under Arne Johanssons tid som 
utbildningsledare var skogsvårdsstyrelsens pedagogiska verksamhet som 
allra störst med omfattande skoglig rådgivning och kursverksamhet. År 
1968 utnämndes han till länsjägmästare och chef för Skogsvårdsstyrelsen i 
Kronobergs län. Denna befattning innehade han sedan fram till sin pen-
sionering 1990.

Arne Johansson var en skogens man i många avseenden. Skogsodling, att 
åstadkomma ny skog efter den gamla, låg honom dock allra närmast om 
hjärtat. Bra ungskogar med inriktning på framtida kvalitetsvirke var det 
mest centrala i hans skogliga mission. Med erfarenhet från utbildningens 
område, med en utpräglad pedagogisk ådra och med en enastående för-
måga att iaktta och analysera skeenden i naturen låg det nära till hands 
för honom att utveckla nya skogliga skötselmetoder. Såväl Kronobergs-

Arne Johansson
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metoden, föryngring under lågskärm, som Drettingemetoden, föryngring 
under högskärm, bär Arne Johanssons signum. Otaliga är de skogstjäns-
temän och skogsägare, inom och utom länet, som med Arne Johansson 
som exkursionsledare lärt sig tillämpa dessa metoder. Härigenom har ex-
empelvis frostskador på gran kunnat minskas och blandskogar av tall, gran 
och björk skapats. Numera beskrivs dessa metoder i skogliga läroböcker 
och har kommit till allmän användning i skogsbruket. De positiva spåren 
efter Arne Johansson kommer därför att länge finnas kvar i den svenska 
skogen.

Arne Johansson var en praktiker med god teoretisk underbyggnad. Han 
var en jordnära entusiast och dessutom en humoristisk person, som in i 
det sista var engagerad i ”sin” skog. Arne Johansson var också en frimodig 
och självständig person, som vågade gå sina egna vägar när andra följde 
strömmen. Han fick uppmärksamhet och utmärkelser av olika slag. Arne 
Johansson erhöll 1989 Sveriges Skogsvårdsförbunds guldkvist och 1993 
Skogsvårdsstyrelsernas förtjänstmedalj i guld.

Efter sin pensionering bedrev Arne Johansson skoglig konsultverksamhet 
och utvecklade då bland annat redskap för sådd och plantering. Han var 
också ledamot i styrelserna för Heurlinska stiftelsen, naturreservatet Mars-
holm samt Boda Skogar AB.

Arne Johansson valdes 1987 in i skogsavdelningen vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien.

I huvudsak baserat på text av Rune Ahlander.

Ingemar Nordansjö
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Förre verkställande direktören, docent Nils Daniel Landqvist, Göteborg, 
avled den 2 oktober 2010 i en ålder av 86 år. Han var född den 19 juli 1924 
i Dädesjö, Småland.

Nils Landqvist växte upp i hjärtat av textilsverige. Han avlade studentexa-
men i Borås och utexaminerades från Chalmers som kemiingenjör 1948. 
Under sin studietid praktiserade han på Rydboholms textilfabrik AB och 
gjorde där ett utvecklingsarbete som väckte stor uppmärksamhet, inte 
minst hos styrelsens ordförande och grundaren av investmentbolaget Kin-
nevik, Hugo Stenbeck, som såg talangen hos den unge Nils Landqvist. 
Efter sin civilingenjörsexamen tillträdde Landqvist samma år posten som 
forskningschef vid Rydboholm AB. Han utsågs till teknisk chef 1956 och 
till vice VD 1962. Han bedrev under tiden doktorandstudier och blev 1958 
teknologie doktor och docent i textilkemi vid Chalmers. Rydboholm kom 
under de svåra åren i textilbranschen att till stor del klara sig på de patent 
som Landqvist under sin tid som forskningschef tagit fram.  

År 1963 ombads Nils Landqvist av Hugo Stenbeck att komma till det Kinne-
vik-kontrollerade skogsföretaget Korsnäs-Marma AB i Gävle. Där stannade 
Landqvist i 30 år, först som vice VD 1963–69, sedan som VD 1970–86 och 
slutligen som styrelseordförande 1987–94. Med ett omvittnat ekonomiskt 
sinnelag lyckades Landqvist lotsa Korsnäs till att bli ett ledande skogsin-
dustribolag med starka finanser. Under hans tid i Korsnäs omvandlades 
företaget från en tillverkare av bulkprodukter till en slagkraftig leverantör 

Nils Landqvist
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av spetsprodukter som gav bolaget en för branschen unik motståndskraft 
mot konjunkturväxlingar.

Med posten som VD i Korsnäs som bas tog Landqvist på sig uppdrag 
inom det industriella branschsamarbetet inom och utom Norden. Hans 
kunnande märktes också genom decenniers arbete i Industriförbundet, 
1970–95, varav 1979–81 som ordförande, vilket då ansågs som det förnämsta 
uppdrag en svensk industriman kunde få. Nils Landqvist var även ordfö-
rande i Kinnevik 1985–92.

Landqvist hade stor respekt med sig. Han var en kompetent ledare och res-
pekten var stor för hans kunnande.  Det gällde att vara påläst i kontakter 
med honom, för det var han själv. Det framkom även i informella sam-
manhang, som när han ordnade debattaftnar på Korsnäs. 

Landqvist tilldelades 1988 regeringens medalj Illis Quorum av 12:e storle-
ken för mångåriga och förtjänstfulla insatser i svensk industriell utveck-
ling. Han var också ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och 
erhöll IVA:s medalj 1958.

Nils Landqvist invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmän-
na avdelning 1984. Samma år hade han hållit akademiens högtidstal vid 
högtidssammankomsten den 28 januari.

Baserat bland annat på text av Stig Nordin

Tord Eriksson
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Förre rektorn, civiljägmästaren, skog.dr.h.c. Sven-Gunnar Larsson, Skinn-
skatteberg, avled den 3 januari 2010 i en ålder av 73 år. Han föddes i Järn-
boås, Västmanland, den 26 juli 1936.

Efter studentexamen vid Hvilans specialgymnasium i Åkarp 1959 sökte 
sig Sven-Gunnar Larsson till Skogshögskolan där han 1964 avlade examen 
som civiljägmästare. Därefter följde pedagogisk utbildning och en period 
som lärare vid Hällnäs skogsskola innan han knöts till Skogsmästarskolan 
i Skinnskatteberg. Efter några år där som lärare blev han skolans rektor 
1974 och var dess chef fram till 1996. Under denna tid skedde stora föränd-
ringar inom Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som Skogsmästarskolan 
tillhörde. En kraftig utbyggnad av den skogliga forskningen och en aka-
demisering av den skogliga utbildningen hotade många gånger den mera 
praktiskt inriktade skogsmästarutbildningen, men Sven-Gunnar Larsson 
kunde genom sitt starka engagemang både bevara och vidareutveckla verk-
samheten. Hans insatser resulterade i dagens utbildning av skogsmästare 
– en modern skogstjänsteman, allmänt erkänd och uppskattad av skogs-
bruket. Under åren 1996−98 ingick Larsson i Skogsfakultetens kollegium. 

Sven-Gunnar Larsson hade också ett stort engagemang för internationellt 
skogligt utvecklingsarbete. Hans första utlandsuppdrag var i Jamaica men 
de största insatserna gjorde han i Etiopien. Han var inspiratören och den 
drivande kraften i det trettioåriga samarbete som utvecklades mellan SLU, 
SIDA och etiopiska myndigheter för att bygga upp det skogliga utbild-

Sven-Gunnar Larsson
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ningssystemet i Etiopien. Det manifesterades i uppbyggnaden av Wondo 
Genet College of Forestry, en institution som idag ligger under Hawassa 
University. Sven-Gunnar Larsson blev genom sina insatser i Etiopien en 
högt aktad och respekterad person i landet och hade under senare år flera 
andra uppdrag där. Bland annat var han tillsammans med Tekniska Hög-
skolan engagerad i uppbyggnad av en lantmäteriutbildning. Larssons vi-
sion var att med ett tillförlitligt lantmäteri skulle den etiopiske bonden få 
en säkrare situation och därmed kunna utveckla sitt brukande. Så sent som 
i mars 2009 belönades Larsson för sina insatser genom en utmärkelse direkt 
ur den etiopiske presidentens hand. Redan år 2003 hade han för ”sitt en-
gagerade och skickliga internationella skogliga arbete och för arbetet med 
att bygga upp skogsutbildningar i Wondo Genet” utnämnts till skoglig 
hedersdoktor vid SLU. 

När Sven-Gunnar Larssons sjukdom blev känd skrev en av hans adepter 
i Etiopien ett brev som avslutades med orden: ”Your footprints are every-
where in Ethiopia. Through my office window I see a jacaranda tree full 
of flowers. There you are!” Som en sista insats för Etiopien önskade Sven- 
Gunnar Larsson att minnesgåvorna vid begravningen skulle gå till uppfö-
rande av en skolbyggnad för barnen i Wondo Genet.

Sven-Gunnar Larsson invaldes i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
allmänna avdelning 1990. Han var ledamot i akademiens utskott för inval 
av utländska ledamöter.

Baserat på texter av Ingemar Nordansjö, Sven Sjunnesson, Mårten Bendz, 
Lars Höök, Anna Stina Karlsson och Torgny Söderman.

Tord Eriksson
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Förre lantbruksdirektören, agr.lic. Harald Hjalmar Haraldsson Linder, 
Uppsala, avled den 1 januari 2009 i en ålder av 87 år. Han föddes i Kiruna 
den 1 april 1921. 

Harald Linder tog studentexamen i Uppsala 1943, avlade agronomexamen 
på jordbrukslinjen vid Lantbrukshögskolan 1953 och agr.lic. examen i växt-
odling 1974. 

Harald Linder började sin yrkeskarriär som extra ämneslärare vid Grans 
lantmannaskola 1952–53, blev assistent vid Statens försöksgård, Flahult 
1953–54, extra jordbrukskonsulent vid Hushållningssällskapet i Väster-
norrlands län 1954–57 och jordbrukskonsulent vid Hushållningssällskapet i 
Uppsala län 1957–61. När Lantbrukshögskolan 1961 inrättade en enhet för 
överföring av forsknings- och försöksresultat till praktiken, Lantbrukshög-
skolans specialrådgivning, blev Linder den förste innehavaren av tjänsten 
som specialrådgivare i foderväxter. Denna avdelning namnändrades 1967 
till Konsulentavdelningen och Linder blev då statskonsulent i växtodling. 
Linder var en hängiven konsulent med stort intresse för forskning och för-
söksverksamhet.Under perioden 1966–73 var Harald Linder tjänstledig för 
biståndsarbete i Etiopien. Han arbetade därefter som avdelningsdirektör 
vid Lantbruksstyrelsen 1973–76, som direktör för Hushållningssällskapet 
i Uppsala län 1976–79, som avdelningsdirektör vid Lantbruksnämnden i 
Uppsala län 1979–82 och som lantbruksdirektör där 1982–86.  

Harald Linder
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Jordbruksutvecklingen i Etiopien förblev dock Harald Linders stora pas-
sion livet ut. Han var med från början 1966 när planeringen inleddes av 
det som skulle bli biståndsprojektet CADU, en integrerad satsning på ut-
vecklingen i Arussi, en av landets tretton provinser. Den typ av ”adaptive 
research” som Harald Linder och hans etiopiska kolleger tillämpade bestod 
av en analys av odlingsbetingelser och begränsande faktorer, inventering 
och testning av teknik och växtmaterial samt talrika demonstrationer ute 
på böndernas gårdar. Tillvägagångssättet kräver såväl försöksverksamhet 
som ett praktiskt handlag. Harald Linder var en mästare i ”adaptive re-
search”. Hans entusiasm och otålighet att få fram resultat smittade av sig 
på alla. 

Framgången med de nya vetesorterna gjorde det angeläget att organisera 
utsädesodlingen i Etiopien och Harald Linder och hans medarbetare lade 
grunden till ett snabbt växande nationellt program. Han insåg också att det 
genetiska material som fanns representerat i de lokala sorterna höll på att 
försvinna och samlade därför in material så att det skulle finnas tillgängligt 
för framtida växtförädling. Linder skrev om utvecklingsarbetet i Etiopien 
i boken Crop production improvement: activities in Chilalo agricultural de-
velopement unit in Ethiopia, 1966–1970: abridged version of an agricultural 
thesis (1976). Hans skrev också i och var redaktör för Jordbrukslandskapet 
i Uppsala län (1985).

Harald Linder visade alltid ett stort intresse för sin personal och var myck-
et uppskattad för sitt vänliga och positiva, men ändå krävande, sätt. Vid 
besök i Etiopien, även så sent som kring sekelskiftet, var det många som 
frågade efter ”Mr Harald”. 

Harald Linder invaldes 1983 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens  
allmänna avdelning.

Baserat i huvudsak på texter av Lennart Hjelm, Nils-Ivar Isaksson och Bengt 
Nekby.

Tord Eriksson
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Lantbrukskonsulten, agronom Arvid Torbjörn Lovang, Vikingstad, Öster-
götland, avled den 3 februari 2009 i en ålder av 65 år. Torbjörn Lovang var 
född den 15 december 1943 i Kungsör, Västmanland. 

Torbjörn Lovang blev student i Köping 1963 och fortsatte sedan att ut-
bilda sig inom den agrara näringen. Han blev agronom 1969 på mark-
växtområdet. Från 1970 till 1980 arbetade han på Lantbruksnämnden i 
Östergötlands län med inriktning på växtodling men deltog även i projekt 
kring ekonomi, husdjur, torrläggning m.m. Under lantbruksnämndstiden 
gjorde han ett avbrott på 1,5 år då han tillsammans med familjen var på 
Western Samoa och arbetade för FAO.

I slutet av 1970-talet växte hans beslut fram att starta ett eget rådgivningsfö-
retag där växtodling integrerades med driftsekonomi, teknik och marknad. 
Det var i en tid då rådgivningen var i förvandling. Hushållningssällskapen 
hade ungefär samtidigt startat individuell rådgivning efter dansk och tysk 
förebild. Den 1 januari 1981 registrerades företaget Lovang Lantbrukskon-
sult AB. Till en början blev 50 jordbrukare hans kunder. Med åren skaffade 
sig företaget ett mycket gott renommé i branschen och hade år 2009 tolv 
anställda och 170 kunder.

Ett stort antal jordbrukare har genom åren haft förmånen att få ta del av 
Torbjörn Lovangs konkreta råd, som var väl underbyggda, grundade på 
vetenskapliga rön, ofta resultat från relevanta fältförsök och alltid kom-

Torbjörn Lovang
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binerade med en ekonomisk analys utifrån det enskilda företaget. Han 
bidrog på ett aktivt sätt till att fältförsök kom till stånd med viktiga frå-
geställningar för utvecklingen av svensk växtodling. Hans goda förmåga 
att i tal och skrift analysera och värdera lantbrukets problem uppskattades 
mycket. I närmare tio år medarbetade han i tidningen Lantbrukets Affärer. 
Hans texter handlade om växtodlingens många specialområden men även 
om lantbruksföretagens ekonomi och strategier. Han anlitades ofta som 
föredragshållare. Ett av sina sista föredrag höll han i samband med organi-
sationen Odling i Balans’ temadag 2009. Med en kombination av ödmjuk-
het och självklarhet belyste han då markvårdens betydelse för lönsam och 
hållbar växtodling. 

Torbjörn Lovang hade vid sin bortgång ett flertal förtroendeuppdrag bl.a. 
som ledamot i Harpsundsnämnden och i styrgruppen för Stenhammar.  
Efter hans död instiftade familjen Torbjörns Lovangs minnesfond. Fonden 
delar ut stipendier till personer som i hans anda utfört framstående insatser 
i lantbrukets tjänst.

Torbjörn Lovang valdes 1989 in i jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien. Han var ledamot i styrelsen för Stiftelsen Svensk 
Växtnäringsforskning och i KSLA:s kommitté för lönsam uthållig primär-
produktion. År 2008 tilldelades han A. W. Bergstens pris och motiveringen 
var: ”för att med gedigen biologisk och teknisk kunskap och med fokus på 
affärsmässighet lämna väl underbyggda råd för utveckling av svensk växt-
odling med tydlig inriktning på det enskilda företaget”.

Baserat i huvudsak på text av Stig Lindén och Lennart Wikström.

Agneta Brasch
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Professor, fil.dr. Per Gösta Olsson, Svalöv, Skåne, avled den 8 november 
2009 vid en ålder av 92 år. Han var född den 23 mars 1917 i Lund.

Gösta Olsson växte upp som lantbrukarson på Lundaslätten. Efter student-
examen 1936 i Lund studerade han kemi, biologi och genetik vid univer-
sitetet i Lund och blev fil.mag. 1944. Han började sin forskning som dok-
torand hos Arne Müntzing på genetiska institutionens filial i Svalöv. Han 
studerade de genetiska relationerna mellan arter i Brassica-släktet. Detta 
material hade tagits upp till odling i södra delarna av landet i inledningen 
av krigsskedet då man saknade råvara till margarinindustrin. Av intresse 
var att studera odlingsegenskaper som vinterhärdighet, sjukdomsresistens, 
fettkvalitet och näringsvärdet hos pressrester av frön m.m. hos tillgängligt 
odlingsmaterial av raps och rybs. Hans forskningsområde blev högaktuellt 
för växtförädlarna vid Sveriges Utsädesförening, som just hade inrättat en 
oljeväxtavdelning. Han blev fil.lic. i genetik 1953 och fil.dr. 1960. 

Efter ungefär 15 år på oljeväxtavdelningen utnämndes Gösta Olsson till 
föreståndare för Utsädesföreningens filial i Skara. Han fick då arbeta med 
delvis nya uppgifter. Detta gav honom rik erfarenhet av förädling av ett 
brett sortiment av växtslag. Han hade flera framgångar. Bland hans prak-
tiska resultat var havresorten Sang, som ännu idag är dominerande på 
grynhavremarknaden.

År 1963 återvände Gösta Olsson till Svalöv som avdelningsföreståndare på 
vete- och havreavdelningen. De närmaste 14 åren kom hans forsknings-

Gösta Olsson
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uppgifter att gälla främst vetets problematik med t.ex. bakningskvalitet 
och mältningsresistens. År 1976 blev han avdelningsföreståndare på olje-
växtavdelningen och kunde återknyta till sin forskning om oljeväxter. Höst-
rapsen hade på bara trettiofem år hunnit bli ett självklart inslag i det syd-
svenska odlingslandskapet. Detta krävde snabba förbättringar av rapsens 
anpassning till våra odlingsförhållanden. Nya sorter med starkt förbättrat 
näringsvärde togs fram. Denna process har resulterat i en gröda, väletable-
rad i den sydsvenska växtodlingen, och en produkt – rapsolja – närings-
mässigt väl i klass med olivoljan.

Gösta Olsson tjänstgjorde de tre sista åren före sin pensionering som 
forskningschef för Svalöf AB vid sidan av sin avdelningsföreståndartjänst 
och tilldelades professors namn. Han pensionerades 1983. Under åren som 
pensionär var han ständigt verksam. Han skrev flera skrifter till Sveriges 
Utsädesförenings 100-årsjubileum och skriften Svalöf 1886–1986. Han blev 
hedersledamot i Sveriges frö- och oljeväxtodlares förening 1989. Många har 
”dragit sitt strå till stacken” men i backspegeln står Gösta Olsson som den 
ledande giganten bland rapsforskarna i Sverige.  

Gösta Olsson valdes 1979 in i jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. Han belönades med Nilsson Ehle-medaljen 1988. 
Han redigerade antologin Den svenska växtförädlingens historia som gavs 
ut i akademiens historiska bokserie, Solmed, 1997.

Baserat i huvudsak på text av Arne Hagberg. 

Agneta Brasch
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Förre förvaltaren, lantmästare Hans Åke Ingmar Oredsson, Röetved, Skå-
ne, avled den 5 april 2009 i en ålder av 73 år. Han var född den 4 februari 
1936 i Kristianstad.

Ingmar Oredsson växte upp i ett lantbrukarhem i Göinge och blev lant-
mästare 1961. Efter examen fick han en tjänst som gårdsmästare på Barse-
bäcks gård. År 1964 anställdes han som inspektor på Råbelöfs gods. Under 
nästan 30 år var han inspektor och senare förvaltare på Råbelöf hos godsä-
gare Douglas Kennedy. De lyfte med framsynthet och stor innovationsför-
måga fram Råbelöf till en tätposition bland svenska jordbruksföretag. 

Råbelöfs lösdriftsstall, som byggdes 1965, hade en planlösning och inred-
ning som blev en förebild både i Sverige och internationellt. På godset fanns 
en känd avelsbesättning av svensk låglandsboskap (SLB). Den utvecklades 
och blev en av landets främsta med stor försäljning av avelsdjur. Godset 
blev också en föregångare med silomajs, fullfoder med mixervagn och en-
hetsboxar för grisar. Under Ingmar Oredssons tid på Råbelöf rationalisera-
des jordbruket i hög grad och utvecklingen av maskiner och odlingsteknik 
fick gå hand i hand. Han var en innovatör inom lantbruket och skapade 
sig ett namn inom lantbrukarkretsar långt utanför Sverige. Studiebesöken 
på Råbelöf var många. Ministrar och ambassadörer var flitiga gäster och år 
1977 besökte kung Carl XVI Gustav godset på sin Eriksgata. 

Ingmar Oredssons kunskaper och nytänkande vid uppförandet av kostallar 
medförde att han blev engagerad av Alfa-Laval. Han anlitades som konsult 

Ingmar Oredsson
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i Sovjetunionen för att projektera och bygga kostallar för upp till 3 000 kor 
med hela kedjan foderproduktion, djurskötsel, avel och mjölkhantering.

Ingmar Oredsson var aktiv i en rad föreningar inom lantbruket och i olika 
veteranföreningar. Han var ordförande i Avelsföreningen för Svensk Låg-
landsboskap.  Han var en aktiv jägare med uppdrag på riksplanet i Svenska 
Jägareförbundet. På hemmaplan var han engagerad inom Svenska Kyrkan 
och medlem i Lekmannaförbundet. Hans stora kunnande om veterantrak-
torer utnyttjades av Kristianstadsbladet i spalten "Veckans traktor" på lant-
brukssidan. Inom Hushållningssällskapet var han tidigt en förespråkare 
för individuell rådgivning. Han såg helheten och behärskade hela bredden 
inom lantbruket.

Ingmar Oredsson fick 1983 det första Anders Wall-stipendiet som delades 
ut inom jordbruksområdet. Motiveringen var: "För det framgångsrika sätt 
han byggt upp Råbelöf till ett av landets yppersta storjordbruk". År 2001 
belönades han med Kristianstads kommuns kulturpris med motiveringen: 
”Bevarat vårt gemensamma kulturarv”. Hans breda begåvning och talang 
visade sig i monumentet Vårt dagliga bröd som han ritat och var med om 
att sätta upp framför Helgegården i Skepparslöv. På sin gård, Backagården, 
skapade han en kulturgård med ett lantbruksmuseum och en samling ve-
terantraktorer.

Ingmar Oredsson valdes 1989 in i jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien. 

Baserat i huvudsak på text av Eje Johansson.  

Agneta Brasch
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Godsägaren Hans Ramel, Övedskloster, Sjöbo, Skåne, avled den 26 maj 
2009 i en ålder av 84 år. Han var född i Lund den 26 april 1925. 

Hans Ramel tog studenten i Lund 1944 och avlade officersexamen vid 
Karlbergs krigsskola 1947. Han började sin bana som yrkesofficer, var aktiv 
officer vid kavalleriet 1947–50 och blev kapten i kavalleriets reserv 1961. År 
1950 sadlade han om och började utbilda sig inom jord- och skogsbruk för 
att kunna överta driften av Övedskloster. År 1952 anställdes han vid Öveds-
klosters godsförvaltning. 

Hans Ramel blev 1957 innehavare av Övedsklosters fideikommiss och le-
dare av verksamheten vid Övedsklosters godsförvaltning omfattande jord- 
och skogsbruk och AB Övedsklosters Stenindustrier. Godset omfattar 3500 
ha fördelade på ett 20-tal fastigheter med både skogs- och jordbruksmark. 
Slottet är byggt på 1760-talet i fransk rokokostil. Hans Ramel var också 
fideikommissarie över De la Gardieska konstsamlingen som finns bevarad 
på Övedskloster. Hans Ramel gjorde sig känd som en skicklig jord- och 
skogsbrukare, företagsledare och en kunnig och intresserad förvaltare av de 
kulturhistoriska värden som slottet, övriga byggnader och konstsamling-
arna representerar.

Hans Ramels stora praktiska kunnande och organisationsförmåga med-
förde att han engagerades i olika förtroendeuppdrag inom jordbrukets 
ekonomiska föreningsrörelse såväl regionalt som på riksplanet och in-

Hans Ramel

Minnesord, 3. ombr. korr.indb   46 2011-12-02   11:29:16



47

ternationellt. Under en period på 1970-talet var han vice ordförande i 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och ingick i både arbetsutskottet och 
förhandlingsdelegationen. Han var vice ordförande i Slakteriförbundet, 
ordförande i Skanek och styrelseledamot i Skånemejerier, Skånska Hypo-
teksföreningen och Skåneskog. Som ordförande för Sveriges Betodlares 
Centralförening blev han också internationellt engagerad i den europeiska 
sockerbetsfederationen. Ett annat mycket hedersamt internationellt upp-
drag var ordförandeskapet i European Confederation of Agriculture, CEA, 
som är en organisation för samtliga lantbrukare i Europa. 

Hans Ramels arbetskapacitet togs även i anspråk inom Hushållningssäll-
skapet i Malmöhus län, där han var vice ordförande och ordförande i Färs 
häradsgille. Han fick Hushållningssällskapets stora guldmedalj 1984 och 
valdes till hedersledamot 1995. Ett annat uppdrag var ledamot i Länsstyrel-
sen i Malmöhus län. Även på det lokala planet var han verksam. Han var 
ledamot i kyrkorådet och kyrkvärd i Öveds församling och vice ordförande 
i hemkommunens skolstyrelse. Ett av hans fritidsintressen var jakt och han 
var ordförande i Öved-Östraby skytteförening. 

Klokskap, kunskap och ledarskap kombinerat med stor personlig integritet 
var egenskaper som gjorde Hans Ramel lämplig för de många uppgifterna. 
Han hade en unik förmåga att skilja på sina olika roller, dels som seriös och 
effektiv företagsledare och dels som en god och glad sällskapsmänniska. 

Hans Ramel valdes 1973 in i jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. 

Baserat i huvudsak på text av Knut Wachtmeister och Otto Ramel.

Agneta Brasch
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Professor emeritus, fil.dr. Tryggve Bengt Johan Troedsson, Hakesta, Upp-
land, avled den 10 september 2010 i en ålder av 87 år. Han var född den 14 
maj 1923 i Lund.

Tryggve Troedsson kom tidigt i kontakt med läran om marken genom sin 
far och morfar som båda var professorer i geologi. Efter reservofficersut-
bildning blev han förste amanuens vid Lunds Geologiska Institution och 
sedan extrageolog vid Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. År 1949 
kom han till Skogshögskolan i Stockholm som assistent i skoglig marklära. 
I sin doktorsavhandling 1955 kunde han visa att vattnets rörelse i skogs-
mark inte överensstämde med då rådande uppfattning. År 1957 blev han 
professor i skoglig marklära. 

Tryggve Troedsson tog tidigt itu med att kartera Sveriges skogsmark, vilket 
lade grunden för dagens markövervakning. Karteringen blev ett föredöme 
för andra länder. Arbetet ledde bl.a. fram till att Sveriges första jordmåns-
karta över skogsmark kunde publiceras i mitten på 1980-talet. Tillsammans 
med kartan publicerades en utförlig vägledning för att underlätta kartans 
användning, Sveriges jordmåner: beskrivning av jordmånskartan. Tryggve 
Troedsson hade stor förmåga att läsa naturen och hans synfält skymdes 
sällan av oväsentliga detaljer. I debatten om skogsdöden på 1980-talet gick 
han i polemik med de forskare som ansåg att försurningen av skogsmark 
skulle leda till utbredd skogsdöd. I dag växer skogen bättre än på 1970-ta-
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let. Tillsammans med Nils Nykvist skrev han boken Marklära och mark-
vård (1980) som kom ut i flera utgåvor.

Genom sin undervisning, forskning och många förtroendeuppdrag i forsk-
ningsråd och statliga verk samt internationellt har Tryggve Troedsson haft 
avgörande betydelse för marklärans uppbyggnad i Sverige. Inte minst har 
hans läroböcker i marklära och markvård varit vägledande för ett uthål-
ligt skogsbruk och för samhällsplaneringen. Han utvecklade Institutionen 
för skoglig marklära vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och antalet 
anställda tiodubblades under hans ledarskap. Han var ledamot i Norska 
Vetenskapsakademien, Finska Forstsamfundet och Kungl. Vetenskapssam-
hället i Uppsala. 

Tryggve Troedsson var humoristisk, inspirerande och omtänksam vilket 
gjorde honom mycket uppskattad bland både medarbetare och studenter. 

Tryggve Troedsson valdes 1961 in som ledamot i skogsavdelningen vid 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Han var ledamot i akademikol-
legiet 1973–75. År 1997 tilldelades Troedsson akademiens jetong i guld.

I huvudsak baserat på text av Maj-Britt Johansson, Jan-Erik Lundmark, Nils 
Nykvist, Mats Olsson, Kaj Rosén, Margareta Wiberg och Gunnar Wiklander.

Ingemar Nordansjö
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Civilekonomen, kammarherre August Axel Fredrik Fabian Trolle-Löwen, 
Nyköping, avled den 18 juli 2009 i en ålder av 76 år. Han föddes i Nykö-
ping den 13 juni 1933.

August Trolle-Löwen växte upp på Gärdesta och Sjösa i Södermanland.  
Efter studentexamen på Sigtuna Humanistiska Läroverk och reservoffi-
cersutbildning avlade han 1959 civilekonomexamen vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Därefter vidtog praktik i skogsbruk och anställning under 
några år vid Holmens Bruk. 

Vid den äldre broderns frånfälle i en bilolycka fick August Trolle-Löwen 
som fideikommissarie ansvaret för de tre fideikommissen Sjösa, Gärdesta 
och Trollesund, vilket innebar skötseln av en av Sveriges större skogs- och 
jordbruksförvaltningar. Han var ovanligt väl skickad att driva, utveckla 
och förvalta denna omfattande verksamhet, som av arv och öde anförtrotts  
honom. Under en period som präglades av stora förändringar inom det 
svenska jord- och skogsbruket utvecklade han verksamheten på ett mycket 
skickligt sätt. Arealen utökades genom förvärv och Sjösa blev en mönster-
gård.

August Trolle-Löwens intresse och kunskap i ekonomi- och samhällsfrå-
gor ledde till flera förtroendeposter inom styrelser och förvaltningar. Han 
var bland annat engagerad i Landshypotek, S-E-B:s i Nyköping, Svenska 
Arbetsgivareföreningen och Sveriges Jordägareförbund. Han var också 
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Minnesord, 3. ombr. korr.indb   50 2011-12-02   11:29:17



51

medlem i styrelserna för de börsnoterade företagen Holmen och Hassel-
fors. Han var även som ordförande engagerad i familjeföretagen Brevens 
Bruk och Boo-Hjortkvarn. År 1976 utnämndes August Trolle-Löwen till 
kammarherre vid hovet och 1992 tilldelades han Silverkvisten av Sveriges 
Skogsvårdsförbund.

Naturen var en viktig inspirationskälla för August Trolle-Löwen. Vid jakter 
i större och mindre sammanhang, vid skogspromenader med svampplock-
ning och vid mer professionella skogsexkursioner utvecklade och fördju-
pade han sina kunskaper om landskapet, skogen samt djur- och fågelliv. 
Han var även en ivrig fotograf och hade alltid kameran med sig på de 
talrika resorna världen över.

August Trolle-Löwen hade också ett stort intresse för människor. Genom 
sin kunskap och saklighet samt sitt lågmälda och vänliga sätt var han 
mycket uppskattad i olika kretsar. Han var i ordets sanna bemärkelse en 
fin man, vars sätt att leva var ett föredöme.

August Trolle-Löwen valdes 1982 in i jordbruksavdelningen vid Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien, men tillhörde vid sin bortgång skogs-
avdelningen.

Baserat huvudsakligen på text av Nils Mörner, Jan Ramén och Lars Magnus 
Trozelli.

Ingemar Nordansjö
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Agr.dr. Carl Eric Utterström, Waterloo, Belgien, avled den 22 maj 2010 i 
en ålder av 64 år. Han föddes den 24 september 1945 i Frösthult, Västman-
land. 

Carl Utterström, ”Calle” för alla, avlade studentexamen i Enköping 1965 
och agronomexamen på ekonomiområdet vid Lantbrukshögskolan 1970.  
Han disputerade vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 1981. Calle Ut-
terström arbetade under hela sin yrkesmässiga karriär med mejerifrågor av 
olika slag. Han arbetade inom industrin, forskade kring utvecklingsfrågor 
samt följde och påverkade politiska skeenden av betydelse för mjölknä-
ringen. På sätt och vis föddes han in i ämnet eftersom hans farfar var VD 
för dåvarande Mjölkcentralen. 

Efter agronomexamen började Utterström 1970 att arbeta vid Svenska Me-
jeriernas Riksförening, SMR, innan han 1972 satsade på att vidareutbilda 
sig i USA vid University of Missouri. Därifrån återvände han till mejeri-
industrin, denna gång till Arla. År 1977 engagerade han sig som forskare 
och lärare vid SLU. Han disputerade 1981 på avhandlingen Organizational 
visions, ideologies and the cooperative myth: a study of mergers among farmer 
cooperatives in Sweden, som behandlar frågor kring de omfattande mejeri-
fusioner, som han nära kunnat följa under sin tid i industrin och i vissa fall 
själv varit delaktig i.

Sedan Calle Utterström framlagt sin avhandling återvände han på nytt 
till mejeriindustrin. Inför det svenska jordbrukets avreglering i början av 
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1990-talet fick han uppdraget att som VD för SMR medverka i och leda 
förändringsarbetet. Avregleringen ledde till nya strukturförändringar i me-
jeriindustrin och inte minst i det företag, som han då ledde. SMR började 
under hans ledning förändringen från att vara den klassiska riksorganisa-
tionen med starka mandat från staten att samordna affärs- och struktur-
frågor inom branschen till att bli ett projektinriktat företag med uppdrag 
från ägarföretagen.

Inför Sveriges EU-inträde flyttade Calle Utterström med familjen till Brys-
sel. Till en början var han knuten till LRF:s Brysselkontor men arbetade 
under senare år som konsult. Under de totalt 18 åren i Bryssel arbetade 
han med olika mjölkfrågor på uppdrag av Svensk Mjölk bland annat med 
anknytning till de europeiska samarbetsorganisationerna Committee of 
Professional Agricultural Organisations – General Committee for Agricul-
tural Cooperation in the European Union, Copa – Cogeca. Men han var 
också en viktig kontaktperson för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
och många andra organisationer och företag när de närmade sig EU:s in-
stitutioner i Bryssel.

Calle Utterström var en ödmjuk och insiktsfull person med distans till den 
egna personens betydelse. Han kunde se människorna bakom siffrorna 
i den ekonomiska statistiken och strukturrapporterna. Som kolumnist i 
olika tidningar fick han även utrymme att uttrycka sin underfundiga och 
ibland spetsiga analys av det politiska spelet bakom olika reformer.

Carl Utterström invaldes 1990 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
allmänna avdelning. Han ingick bland annat i akademiens första EU-kom-
mitté. 

Baserat på text av Bo Andersson och Lennart Andersson.

Tord Eriksson

Minnesord, 3. ombr. korr.indb   53 2011-12-02   11:29:17



54

Professor, fil.dr Sören Axel Wibe, Umeå, avled den 29 december 2010 i en 
ålder av 64 år. Han föddes den 8 oktober 1946 i Östersund.

Sören Wibe hade akademisk grundexamen i matematik, fysik och natio-
nalekonomi från Stockholms Universitet. Han disputerade 1980 vid na-
tionalekonomiska institutionen vid Umeå Universitet på en avhandling 
om svensk järnhantering. Wibe blev professor i skogsekonomi vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå 1986. En av hans betydelsefulla veten-
skapliga gärningar var att han granskade och på ett logiskt sätt ifrågasatte 
och kritiserade svagt underbyggda slutsatser i vetenskapliga arbeten och 
utredningar. Vare sig det gällde skogspolitik, miljöpolitik eller något annat 
samhällsekonomiskt ämnesområde kunde Wibe kombinera ekonomisk 
teori och empiri på ett sätt som är få förunnat. Det är en av förklaringarna 
till att han ofta anlitades av finansdepartementet och andra myndigheter 
som utredare. 

Wibe förenade djupa kunskaper i skogsekonomi med en sällsynt förmåga 
att se hur teorierna kunde tillämpas. Han hade stor betydelse för libe-
raliseringen av skogslagstiftningen, långt innan någon annan förstod vad 
framtiden skulle kräva. Wibe hann vara aktiv på många positioner inom 
SLU: professor, prefekt, platschef etc. i Umeå. Hans idoga arbete hade av-
görande betydelse för att det gick att enas om en jägmästarutbildning med 
start i Umeå.

Sören Wibe
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Sören Wibe startade på eget bevåg en vetenskaplig tidskrift, Journal of Fo-
rest Economics, i dag en världsledande tidskrift på det skogsekonomiska 
området. Hans positiva personlighet och brinnande intresse för samhälls-
ekonomiska frågeställningar blev för många kolleger en viktig inspirations-
källa. Han ägde en ovanlig förmåga att illustrera och förklara komplicerade 
samband.  Hans talang att hitta det centrala i ett budskap och samtidigt se 
de svaga punkterna och beskriva dem med ett slagkraftigt uttryck, är en av 
de egenskaper som gjorde honom till en skarp iakttagare och kritiker som 
man gärna lyssnade på.

Mest känd var måhända Sören Wibe för sina insatser vid folkomröstningen 
2003 när det gällde Sveriges medlemskap i eurosamarbetet. Han förklarade 
på ett pedagogiskt sätt de ekonomiska mekanismerna och angav skäl varför 
Sverige borde avstå från valutasamarbetet. 

Sören Wibe var starkt politiskt engagerad. Han var tidigt politiskt aktiv. 
Åren 2002–06 representerade han Socialdemokraterna i Sveriges Riksdag 
och var ledamot i Europaparlamentet 1995–99. Han utsågs till partiledare 
för Junilistan 2008, en post han upprätthöll till sin död.

Sören Wibe invaldes 1989 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens all-
männa avdelning. 

Baserat på texter av Runar Brännlund, Jan-Erik Hällgren, Bengt Kriström, 
Tomas Lundmark, Bo Ranneby och Karl-Gustaf Löfgren samt i Wikipedia.

Tord Eriksson
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Nobelpristagaren, professorn, PhD Norman Ernest Borlaug, Dallas, USA, 
avled den 12 september 2009 i en ålder av 95 år. Han var född den 25 mars 
1914 i Cresco, Iowa, USA.

År 1854 emigrerade Norman Borlaugs farfars far och farfars mor från Lei-
kanger i Norge till USA. Norman Borlaug växte upp på en farm i Iowa och 
avlade först en skoglig grundexamen och därefter en MSc i växtpatologi vid 
Minnesota University. Borlaug disputerade på en avhandling om genetik 
och växtsjukdomar 1942. Två år senare tillträdde han en tjänst vid ett nyin-
rättat forskningsinstitut i Mexiko, vilket kom att bli Centro Internacional de  
Mejoramiento de Maiz y Trigo, CIMMYT, ett fristående internationellt 
forskningsinstitut. Borlaug gick i pension 1979, men kvarstod som senior 
advisor. Från 1984 och till sin död var han professor i internationellt jord-
bruk vid Texas A&M University.

Vid CIMMYT började Borlaug 1944 som veteförädlare i ett projekt för att 
göra Mexiko oberoende av import av vete. De första tio åren ägnade Bor-
laug åt att förädla vetesorter som var resistenta mot framför allt svartrost. 
Borlaug insåg att det var möjligt att ”snabba på” förädlingen genom att ut-
nyttja de två klimatzonerna på 1 000 km inbördes avstånd i Mexiko, men 
han erhöll samtidigt en bredare anpassning för omvärldsfaktorer samt en 
mycket vidare resistens. Efter 16 år hade Borlaug lyckats förädla serier av 
anmärkningsvärt framgångsrika högavkastande, sjukdomsresistenta sorter 
med kortare strå. Sorterna var anpassade både för subtropiska och tropiska 

Norman Borlaug
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områden. Efter 20 år var veteskörden i Mexiko sex gånger så stor som när 
Borlaug kom dit.

Succén i Mexiko medförde att även Indien och Pakistan började intressera 
sig för Borlaugs arbete. Skördarna hade slagit fel och akut hungersnöd ho-
tade i båda länderna. Den första skörden av Borlaugs vete var den största 
någonsin per ha i Sydasien. Mellan 1965 och 1970 dubblades nästan vete-
skördarna i Indien och Pakistan. Det var nu som begreppet Den Gröna 
Revolutionen myntades. Han fick dock utstå en hel del kritik från miljö-
vänner i väst, som hävdade att produktionen byggde på storskalig använd-
ning av olja, handelsgödsel och bekämpningsmedel. Borlaug ilsknade till 
och ansåg att hans kritiker borde komma och uppleva svälten hos världens 
fattiga. Genom att öka avkastningen kan man också rädda skogarna, som 
annars riskerar att huggas ned för att ge plats åt nyodlingar. 

Från 1984 arbetade Norman Borlaug också framgångsrikt i Afrika med flera 
tropiska grödor som majs, sorghum och cassava. Borlaug besökte också 
Sverige åtskilliga gånger. Inte minst minnesvärda är hans engagerade före-
läsningar vid de Nordiska doktorandkurserna i växtförädling där studenter 
av många nationaliteter deltog. Norman Borlaug var djupt engagerad i in-
ternationella frågor med fokus på livsmedelsförsörjningen i världen. Hans 
karisma, engagemang och kunnande gjorde att världens ledare lyssnade på 
honom. Norman Borlaug erhöll många prestigefyllda utmärkelser, bland 
dem Nobels fredspris 1970, USA:s presidents frihetsmedalj och USA-kon-
gressens guldmedalj. Borlaug erhöll hedersbetygelser från 49 universitet 
och ledamotskap i 22 internationella vetenskapliga akademier. 2006 pub-
licerades en officiell biografi över Borlaug, The man who fed the world: 
Nobel Price laureate Norman Borlaug and his battle to end world hunger.

Norman Borlaug invaldes som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens allmänna avdelning 1971. Vid akademiens 175-års 
jubileum 1988 var han huvudtalare vid konferensen ”Challenges for Global 
Food and Fibre Production” redovisad i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens Tidskrift, KSLAT, 1989. 

Baserat i huvudsak på text av Roland von Bothmer och i Wikipedia.

Tord Eriksson
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Förre institutföreståndaren, dr.agro. Erik Holmsgaard, Nærum, Danmark, 
avled den 9 januari 2009 i en ålder av 87 år. Han föddes den 21 juni 1921 i 
Byrum, Danmark.

Som nybliven forstkandidat var Erik Holmsgaard under åren 1946−53 assis-
tent och adjunkt vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskolen. Där-
efter var han 1953−91 chef för Statens Forstlige Forsøgsvesen. Som ingen 
annan präglade han därmed dansk skogsforskning i mer än en mansålder.

Erik Holmsgaard hävdade och lämnade efter sig tre viktiga värderingar. 
För det första att avgörande vikt skall läggas vid kvalitetsforskning samt 
vetenskaplig hederlighet och redlighet. För det andra att grundforskningen 
är fundamentet, sektorforskningen skall vara relevant och dess resultat skall 
kunna användas i praktiken. För det tredje att relevanta resultat skall för-
medlas till praktiken på ett förståeligt sätt. Holmsgaard levde själv till fullo 
upp till sina värderingar. Doktorsavhandlingen Årringsanalyser af danske 
skovtrær (1955) är grundforskning av hög internationell standard och sam-
tidigt med fokus på hur resultaten kan användas i praktiken. Hans många 
vetenskapliga artiklar avspeglar också hans värderingar. Förmågan att för-
medla förståeligt är dokumenterad i hans mer populära böcker: Drift af 
Små Skove og Plantager (1981), Brænde og Brændefyring (1987) och Brænde og 
Brændeovne (2001). I den förstnämnda boken byggde han på sitt vetande 
som skogsforskare och sina erfarenheter som delägare av Frejlev Skov på 
Lolland. 

Erik Holmsgaard
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Erik Holmsgaard och hans medarbetare har lämnat efter sig ca 500 lång-
siktiga försök. De avser olika skogsskötselmetoder, är följda under en lång 
tidsperiod och ger därmed värdefulla empiriska data. Det äldsta är ett 
ekbestånd från 1832 som följts med mätningar ända sedan 1892. Ett an-
nat exempel på en enastående undersökning är Nørholm Hede där man 
under nästan 100 år följt utvecklingen av vegetationen på den fredade he-
den. Dessa försök får ökad betydelse i en tid med hastiga förändringar av 
klimatet. Holmsgaard tog också personligen initiativ till ett omfattande 
forskningsprojekt om skogens betydelse för friluftslivet. Han intresserade 
sig också för skogshistoria och publicerade bland annat 1992 ”Lövskovs-
dyrkning gennem de seneste 200 år” och 1997 ”Skovbrugsforskning i 100 
år”, båda i Dansk Skovbrugs Tidsskrift.

Erik Holmsgaard värderade högt internationellt samarbete i forskningen. 
Han var själv medlem i styrelsen för SamNordisk Skogforskning, SNS, 
1976−91 och aktiv i International Union of Forest Research Organisation, 
IUFRO.

Inom Danmark hade Erik Holmsgaard också flera betydelsefulla uppdrag. 
Han satt i styrelsen för Akademikernes Centralforbund, AC, 1973−84 och var 
dess vice ordförande 1982−84. Han var dessutom ordförande för Danmarks 
Jordbruksvidenskabelige Kandidatforbund 1977−83. Från dessa positioner 
medverkade han till att skogsforskningen inte, som föreslagits, slogs sam-
man med lantbruksforskningen. Holmsgaard var ledamot av Akademiet 
for de Tekniske Videnskaber, ATV, och av Det Kgl. Danske Videnskabers 
Selskab samt hedersmedlem i Danske Forstkandidaters Forening. Han var 
också Ridder af Dannebrogsorden af 1. grad. 

Erik Holmsgaard valdes 1963 in som utländsk ledamot i skogsavdelningen 
vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Baserat i huvudsak på text av Niels Elers Koch.

Ingemar Nordansjö
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Förre avdelningsledaren, dr.agro. Helge Holstener-Jørgensen, Birkerød, 
Danmark, avled den 23 juli 2010 i en ålder av 85 år. Han föddes i Tingsted, 
Danmark, den 10 december 1924.

Helge Holstener-Jørgensen utexaminerades som forstkandidat 1949 och 
anställdes följande år som vetenskaplig assistent vid Statens Forstlige 
Forsøgsvesen. År 1962 utnämndes han där till avdelningsledare – en tjänst 
som han skulle komma att uppehålla de kommande 30 åren. År 1962 av-
lade han även examen som dr.agro. med en avhandling om trädslagets och 
beståndsålderns inflytande på grundvattennivån på godset Bregentved. Ett 
par år tillbringade Holstener-Jørgensen i Nya Zeeland som Special Senior 
Research Fellow och åren 1973−74 var han konstituerad professor vid den 
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Skovbrugsinstitut.

Holstener-Jørgensen blev år 1980 medlem av Det Kgl. Danske Viden-
skaber Selskab. Därutöver hade han många förtroendeuppdrag. Han var 
ledamot i Naturfredningsrådet, vice ordförande i Statens Jordbrugs- og 
Veterinærvidenskabelige Forskningsråd, ledamot av Planlægningsrådet for 
forskningen. Dessutom blev han 1982 ordförande i Det Kongelige Danske 
Landhusholdningsselskabs Akademiråd. Åren 1983−87 var han ordförande 
i den danska avdelningen av Nordiska Jordbruksforskares Förening, NJF, 
och 1984−88 ordförande i NJF:s centralstyrelse.

Helge Holstener-Jørgensen
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Holstener-Jørgensen medverkade 1990 i Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demiens tidskrift, KSLAT, med uppsatsen ”Planters vækstbetingelser, vand, 
næringsstoffer, miljø og skov” som var ett bearbetat föredrag från KSLA- 
seminariet Jordbruk, EG och Miljön avhållet i Köpenhamn 1989.

Helge Holstener-Jørgensen valdes år 1983 in som utländsk ledamot i skogs-
avdelningen vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Baserat i huvudsak på texter i danska tidningar.

Ingemar Nordansjö
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Professor emeritus, Dr.   agr. Trygve Kristoffersen, Vänersborg, avled den 
11 maj 2009 i en ålder av 85 år. Han var född den 7 oktober 1923 i Rygge, 
Østfold, Norge.

Han utbildade sig först till trädgårdsmästare men fortsatte och tog cand. 
hort-examen vid Norges Lantbrukshøgskole, NLH, 1951. Direkt efter exa-
men anställdes han som vetenskaplig assistent vid Institutt for blomster-
dyrkning. Under perioden 1956–59 kunde han tack vare ett stipendium från 
Lantbruksvetenskapliga forskningsrådet i Norge genomföra doktorandstu-
dier vid Earhardt Plant Research Laboratory, Kalifornien. Han gjorde där 
en serie studier rörande klimatets inverkan på tillväxt och utveckling hos 
tomater och blev Dr.   agr. 1963 vid NLH. Han fortsatte sina studier, specia-
liserade sig på julstjärnor och engagerade sig i byggandet av klimatkam-
maranläggningar s.k. fytotroner på institutioner i Norge.

År 1969 utnämndes Trygve Kristoffersen till Sveriges första professor i 
prydnadsväxtodling vid Lantbrukshögskolan med placering i Alnarp. Han 
stannade på den tjänsten fram till pensioneringen 1988.  Han underströk 
betydelsen av samarbete mellan disciplinerna biologi, ekonomi och tek-
nik inom trädgårdsvetenskapen. Detta samarbete ledde bland annat till 
utveckling av ny teknik för att spara energi vid odling i växthus, rekom-
mendationer rörande material för växthuskonstruktioner och användning 
av konstbelysning i växthus. De resultat som framkom fick stort bestående 
värde och har påverkat kvalitets- och produktutvecklingen, odlingstekni-

Trygve Kristoffersen
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ken och medfört kostnadsbesparande åtgärder inom trädgårdsodlingen. 
Under hans ledning byggdes fytotronen i Alnarp, den s.k. Biotronen. 

Den verksamhet som Trygve Kristoffersen initierade i Alnarp har på flera 
olika sätt utvecklats vidare inom dagens forskning och undervisning. Hans 
forskningsinsatser har haft stor praktisk betydelse för nordisk trädgårdsnä-
ring och utgör i dag grunden för programmerad odling av ett flertal viktiga 
blomsterkulturer. I början på 1980-talet ansåg den kände amerikanske växt-
fysiologen Dr. Marc Cathey, att verksamheten vid Trygve Kristoffersens 
avdelning var ”Best in the World”. 

Under sin tid i Alnarp var Trygve Kristoffersen mycket engagerad i olika 
administrativa funktioner. Då Jordbrukets högskolor 1977 övergick till 
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, blev han prodekanus för Lantbruks-
vetenskapliga fakulteten. Under ett antal år var han rektors ställföreträdare 
i Alnarp. 

Kontakterna med Norge utökades på senare år genom att familjen byggde 
en stuga på Imlan i Hallingdal. Trygve Kristoffersen var en praktisk man. 
Han byggde stugan själv och förbättrade den undan för undan. Han var 
fostrad i den norske folkekirke och förankringen i den kristna tron var en 
självklarhet för honom. 

Trygve Kristoffersen valdes 1977 in som utländsk ledamot i jordbruksav-
delningen vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 

Baserat i huvudsak på text av Margareta Welander, Hartmut K. Schüssler, 
Rolf Larsen och Nils Hjertén.

Agneta Brasch
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Professor emeritus, Dr.med.vet. Olav Sandvik, Larvik, Norge, avled den 16 
februari 2010 i en ålder av 84 år. Han var född den 2 november 1925 i Fana, 
Norge. 

Olav Sandvik avlade veterinärexamen 1953 och fortsatte sedan med special-
utbildning i mikrobiologi och immunologi vid Norges veterinærhøgskole 
och blev 1963 Dr.med.vet. Efter ett års studier i USA utnämndes han 1964 
till professor och chef för den nyupprättade Institutt for mikrobiologi og 
immunologi vid Norges veterinærhøgskole. Han blev senare prorektor och 
rektor för denna högskola innan han 1975 blev direktör för Veterinærinsti-
tuttet i Oslo. År 1983 anställdes Olav Sandvik som veterinærdirektör och 
chef för Veterinæravdelingen i Landbruksdepartementet, en anställning 
som han hade fram till 1989. Han avslutade sin yrkeskarriär som special-
rådgivare mellan åren 1990 och 1994 inom Landbruksdepartementet med 
forskning och handledning av unga forskare som arbetsuppgifter – cirkeln 
var sluten. Olav Sandvik har en unik plats i det norska veterinärväsendets 
historia som den ende som innehaft alla de tre högsta chefstjänsterna inom 
den norska veterinäradministrationen.

Olav Sandviks arbete fick stor betydelse och blev i hög grad uppskattat både 
i och utanför Norge. Han engagerade sig mycket och ofta med en nordisk 
inriktning i grund- och vidareutbildning av veterinärer och i områden som 
förebyggande veterinärmedicin, epidemiologi, djurskydd och ekologiska 
problemställningar. Han medverkade i ett flertal bedömningskommittéer 
för värdering av vetenskapliga arbeten och sökande till anställningar både 

Olav Sandvik
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i Norge och utomlands. Han var också medlem i en rad norska och ut-
ländska veterinärkommittéer. Han var bl.a. aktiv i Nordisk kommitté för 
veterinärvetenskapligt samarbete, NKVet, som bildades 1977. År 1973 blev 
han invald i Det Norske Videnskaps-Akademie där han senare blev styrel-
semedlem. Olav Sandvik var också aktiv inom FN:s Världsorganisation för 
djurhälsa, OIE, och hans personliga kontakter med kolleger i Kina bidrog 
till att Kina blev medlem i OIE. 

Olav Sandvik var en av initiativtagarna till inrättandet av Norsk Vete-
rinærhistorisk Selskap och var där en engagerad och drivande kraft under 
många år. Hans motto var att erfarenheter från historien, både positiva och 
negativa, skall tjäna som rättesnöre för framtiden. Vid sidan av ett stort 
yrkesrelaterat och vetenskapligt engagemang hade han också tid för andra 
områden. Det stora intresset var litteratur och klassisk musik och han skrev 
egna dikter. Han forskade också på veterinäryrkets historia och publice-
rade bland annat Animal health standards in Norway: a historical perspective 
and assessment of the existing situation (1994).

Olav Sandvik förlänades en rad nationella och internationella utmärkelser 
för sina insatser bl.a. den svenska Nordstjärneorden och isländska Falke-
orden. Han blev också Ridder av den norska Kgl. St. Olav Orden och 
hedersmedlem i Finlands Veterinärförbund.

Olav Sandvik valdes 1974  in som utländsk ledamot i jordbruksavdelningen 
vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 

Baserat i huvudsak på text av Kåre Fossum och Göran Hugoson.

Agneta Brasch
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Förre forskningschefen, MSc, Aage Walter-Jørgensen, Glostrup, Danmark, 
avled den 5 december 2009 i en ålder av nästan 77 år. Han föddes den 25 
januari 1933.

Aage Walter-Jørgensen avlade BSc-examen i jordbruk vid Kongl. Veterinær- 
och Landbohøjskolen i Köpenhamn 1961 samt MSc-examen i lantbrukse-
konomi vid North Carolina State University i USA 1966. Walter-Jørgensen 
inledde sin yrkeskarriär som lärare vid Lyngby landbrugsskole 1961, blev 
konsulent vid Alsiske og Sundevedske Landboforenings Regnskabskreds 
1962. Han utnämndes till biträdande professor vid Jordbrugsekonomisk 
Institutt vid Veterinær- och Landbohøjskolen 1966, en befattning han  
uppehöll till 1978, men med ledighet för att upprätthålla posten som prin-
cipal administrator i jordbrukspolitiska divisionen vid OECD i Paris 1972–
75. Aage Walter-Jørgensen utnämndes till forskningsdirektör vid Jordbrugs-
økonomisk Institut 1978. År 1999 utsågs han till senior advisor in economy 
vid detta institut. 

Aage Walter-Jørgensen var ledamot i en låg rad kommittér på det jord-
brukspolitiska området både nationellt och internationellt. Han var också 
ledamot och senare ordförande i styrelsen för den vetenskapliga tidskriften 
Acta Agriculturae Scandinavica där han bland annat utredde möjlighe-
terna till att starta en ekonomisk sektion C inom tidskriften. Denna star-
tades 2004 som Acta C Food Economics. Walter-Jørgensen var en flitig 
skribent och publicerade en lång rad artiklar och rapporter i nationella och 
internationella tidskrifter och böcker. Som exempel kan nämnas böckerna 

Aage Walter-Jørgensen
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Landbruget i tætbyggede områden (1977) och Integrated environmental and 
economic analyses in agriculture (1996) samt rapporterna Ökonomiske beting-
elser for husdyrsproduktionen i Norden i det nye Europa (1995) och The Cap 
and the international trade negotiations (2001).

Aage Walter-Jørgensen var en mycket ihärdig, respekterad och duktig in-
stitutsledare. Han skapade respekt för institutets forskning och rådgivning 
om jordbrukets ekonomi och villkor, bland annat jordbrukspolitikens 
konsekvenser för danskt jordbruk.

Aage Walter-Jørgensen invaldes 2000 som utländsk ledamot i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.

Baserat i huvudsak på text av Søren F Frandsen och invalsförslag.

Tord Eriksson
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Alfabetisk förteckning 
över ledamöter avlidna 2003–2010

Hedersledamöter 
Aldén, Håkan 6/11  2010
Curman, Johan  22/9  2007
Dyrendahl, Ivar 1/6  2006
Fajersson, Fajer 26/4  2007
Gesslein, Sven 20/3  2007
Hansson, Bo 8/1  2010
Hjelm, Lennart 5/8  2009
Hoppe, Gunnar 24/1  2005
Tamm, Carl Olof 13/9  2007

Svenska ledamöter
Andersson, Arne 14/7  2003
Andersson, Bengt 22/4  2004
Andersson, Sigvard 22/12  2004
Andrén, Thorsten 21/10  2009
Arnborg, Tore 22/10  2007
Andersson, Sven-Olof 14/2  2004
Arnell, Anders 20/4  2003
Berglund, Sven 27/2  2005
Bennet, Bengt 6/5  2009
Bernström, Peter 5/3  2003
Beskow, Carl Jakob 13/3  2005
Carlborg, Gunnar 25/5  2007
Christoffersson, Lennart 8/5  2004
Bäckström, Sixten 12/11  2004
Danell, Birgitta 20/10  2005
Dyrendahl, Sven 24/8  2004
Edlund, Erik 13/4  2005
Ekelund, Hans 19/3  2004
Ekelund, Sigvard 17/6  2005
Eklind, Jan-Robert 14/1  2010
Eklund, Bo 3/10  2006
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Ekman, Jacob 30/3  2009
Embertsén, Sven 13/4  2003
Ericson, Börje 16/12  2004
Fahlgren, Svante  16/5  2007
Fernqvist, Ingevald 21/12  2009
Francke, Robert 25/8  2006
Göransson, Gert 26/2  2006
Hagner, Stig 16/1  2003 
Henriksson, Rolf 1/7  2010
Holmström, Sven 19/11  2007 
Håstadius, Birger 8/3  2010
Insulander, Karl-Gustaf 31/3  2007
Johansson, Arne 19/12  2009
Johansson, Nils 29/11 2007
Jonsson, Erik 2/4  2005
Jonsson, Sven V. 6/10  2006
Kennedy, Douglas 21/8  2007 
Landqvist, Nils 2/10  2010
Larsson, Gunny 8/5  2004 
Larsson, Sven-Gunnar 3/1  2010
Linder, Harald 1/1  2009
Lovang, Torbjörn 3/2  2009
von Malmborg, Göran 22/2  2006
Matérn, Bertil 14/10  2007 
Nilsson, Gerda 10/10  2008
Nilsson, Thorsten 21/2  2006
Nordén, Fritz 12/5  2003
Nordlander, Carl-Henrik 22/12  2003
Olsson, Gösta 8/11  2009
Olsson, Owe 19/10  2008
Oredsson, Ingmar 5/4  2009
Paulsson, Valfrid 18/12  2006
Pettersson, Olle 19/9  2005
Ramel, Hans 26/5  2009
Remvig, Stig 21/12  2003
Renlund, Gösta 12/2  2007
Rättzén, Bengt 28/1  2005
Schotte, Lennart 30/6  2005
Sköld, Per 6/2  2008
Staaf, Anders 14/5  2003
Swedborg, Erik 5/9  2007
Svensson, Kjell 1/11  2007
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Troedsson, Tryggve 10/9  2010
Trolle-Löwen, August 18/7  2009
Thomke, Sigvard 1/2  2008
Tågmark, Sven 18/11  2008
Ulfsparre, Carl 21/10  2006
Utterström, Carl 22/5  2010
Wachtmeister, Arvid 11/5  2004
Westöö, Gunnel 31/7  2007
Önnesjö, Karl Erik 12/11  2003

Utländska ledamöter
Aavatsmark, Ivar 29/8  2004
Ahlgren, Henry L. 22/1  2004
Andersen, Sigurd 31/5  2005
von Barner, Helmuth 18/6  2007 
Borlaug, Norman 12/9  2009
Dellenbach, Pierre 21/1  2003
Hagman, Max 9/5  2008 
Hanf, Claus-Hennig 18/12  2005
Holmsgaard, Erik 9/1  2009
Holstener-Jørgensen, Helge 23/7  2010
Kristoffersen, Trygve 11/5  2009
Kuusela, Kullervo 30/11  2003
Lukinov, Ivan 4/12  2004
Mückenhausen, Eduard 6/2  2005
Paatela, Juhani 23/9  2008
Pöyry, Jaakko 8/9  2006
Ringen, John 25/3  2007
Rønde Kristensen, Helge 28/11  2008
Sandvik, Olav 16/2  2010
Sirén, Gustaf 11/5  2008
Solberg, Peter 14/1  2005
Sumelius, Henrik 24/10  2006
Walter-Jørgensen, Aage 2/12  2009
Wibe, Sören 29/12  2010
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Enheten för de areella näringarnas 
historia (anh)

VERKSAMHETEN ÄR INRIKTAD PÅ historiska projekt, rådgivning och bokut-
givning inom skogs- och lantbrukshistoria. Till enheten hör även Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB) och arkiv. Biblioteket är specialiserat 
på skogs- och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening. Det rik-
tar sig främst till forskare i skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer. På hemsidan 
www.kslab.ksla.se presenteras biblioteket tillsammans med Akademiens arkiv.

Enheten för de areella näringarnas historia, ANH, utger dels bokserien Skogs- och 
lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED), dels skriftserien Miscellanea som består 
av person-bibliografier, litteraturförteckningar och mindre skrifter. En översikt över 
den historiska skriftutgivningen ges i Förteckning över litteratur i skogs- och lantbruks-
historia som finns tillgänglig på hemsidan www.kslab.ksla.se eller kan beställas från 
enheten. Böcker och skrifter kan beställas från ANH, Box 6806, 113 86 Stockholm,  
tfn 08-54 54 77 20, e-post kslab@ksla.se samt www.adlibris.com och www.bokus.
com.

Nedan följer en förteckning på böckerna i SOLMED-serien och övriga skrifter 
i urval.

Nyhetsbrevet Freja
Det elektroniska nyhetsbrevet Freja informerar om Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens bibliotek och den litteratur vi, som norra Europas största agrarhisto-
riska bibliotek, köper in och hur den blir en del av våra samlingar samt om våra 
projekt och de böcker vi ger ut.

I Freja kan du, utöver de agrarhistoriska nyheterna, läsa om nya böcker med 
historisk inriktning i ämnen som trädgårdsskötsel, organisationer, landskap, djur-
hållning, veterinärer, naturskydd, etnobotanik, skogsbruk, växtodling, teknik, bo-
tanik, politik, livsmedel/mat och för lantbruket betydelsefulla personer.

Freja utkommer med tio nummer per år. 
Prenumerationer tecknas via per.eriksson@ksla.se
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Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

SOLMED utges av ANH. Redaktörer: Lars Ljunggren, Per Thunström & Stefan  
Eurenius.

Under utgivning

Nr 56  Statens Maskinprovningars historia 1896–1994 (arbetstitel)
Av Jan-Olov Jansson & Per Thunström. Inbunden, ill.

Nr 57  Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007
Av Tore Johansson & Ronny Pettersson. Inbunden, ill.

Nr 58  När landet kom till staden. Perspektiv på svenska och finska lantbruks-
möten under två sekel (arbetstitel)
Red. Olof Kåhrström. Inbunden, ill.

Utgivna

Nr 55  Mitt emellan virkesintressen. Virkesmätningens historia i Sverige
Av Ronny Pettersson. 2011. Inbunden, 656 s., ill., delvis i färg. Pris: 350 kr.

Nr 54  Agriculture and forestry in Sweden since 1900. Geographical and histori-
cal studies (parallellutgåva på engelska av SOLMED nr 53)
Red. Hans Antonson & Ulf Jansson. 2011. Inbunden, 544 s., ill. i färg. Pris: 300 kr.

Nr 53  Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Studier av de areella nä-
ringarnas geografi och historia
Red. Hans Antonson & Ulf Jansson. 2011. Inbunden, 512 s., ill. i färg. Pris: 300 kr.

Nr 52  De areella näringarnas välgörare. Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens donatorer och välgörare under 200 år
Av Nils Edling. 2010. Inbunden, 734 s., rikt illustrerad. Pris: 400 kr.

Nr 51  Börje Hanssen. Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria. Agrar- och  
socialhistoriska texter i urval med en inledande biografi av Anders Perlinge. 2010. 
Inbunden, 368 s., ill., delvis i färg. Pris: 300 kr.

Nr 50  Svenskt skogslexikon
Uppstäldt af Axel Cnattingius (Omtryck av 1894 års upplaga.) 2010. Redaktör och 
artikelförfattare: Per Eriksson, samt artikel om tre skogslexikon av Bengt Ek. Inbun-
den, ill., 224 s. Pris: 175 kr.
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Nr 49  Försök til et swenskt skogs- och jagt-lexicon 
Af Magnus Henric Brummer (Omtryck av 1789 års upplaga.) Med inledande artikel 
av Kerstin Ekman och med bakgrundsartikel av Roger Bergström och Kjell Danell. 
2010. Inbunden, 160 s., ill. delvis i färg. Pris: 175 kr.

Nr 48  Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen
[Utges gemensamt med CBM Centrum för biologisk mångfald i deras skriftserie  
nr 34.] 
Redaktörer Håkan Tunón & Anna Dahlström. 2010. Inbunden, 372 s., ill. i färg.  
Pris: 300 kr.

Nr 47  Agrarhistoria på många sätt. 28 studier kring människan och jorden 
Redaktör Britt Liljewall m.fl. 2009. Inbunden, 552 s., ill., delvis i färg. Pris: 350 kr.

Nr 46  Fårkonsulenter på 1700-talet. 
Biografisk matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers schäferskola på Höjen-
torp och i Alingsås 1736–64
Av Per-Ola Räf. 2010. Inbunden, 158 s., ill. delvis i färg. Pris: 175 kr.

Nr 45  Millefolium, rölika, näsegräs. 
Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition 
Vernacular Plant-names and Plants in Medieval Sweden
(Ny reviderad och utökad upplaga)
Av Inger Larsson. 2010. Inbunden, 304 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.

Nr 44  Den svenska fårskötselns äldre historia – några kapitel ur Ull och ylle
Av Sven T. Kjellberg (Omtryck ur 1943 års upplaga.) Redaktör och artikelförfattare: 
Carin Martiin. 2009. Inbunden, 143 s., ill. Pris: 175 kr.

Nr 43  Lucius Junius Moderatus Columella. 
Tolv böcker om lantbruk. En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket
Översättning från latinet av Sten Hedberg. 
Samt 
Liv, lantbruk och livsmedel i Columellas värld. 
Tolv artiklar av nutida svenska forskare
2009. Inbunden, 680 s., ill. delvis i färg. Pris: 350 kr.

Nr 42  Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia. 
Landshövdingeberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra 
skrifter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv, samt plansch- och kart-
material i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek
Av Olof Kåhrström. 2009. Inbunden, 192 s., ill. delvis i färg. Pris: 250 kr.
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Nr 40  Kartlagt land. Kartor som källa till de areella näringarnas geografi och  
historia 
Redaktör Ulf Jansson. 2007. Inbunden, 228 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.

Nr 39  Från Pier De’ Crescenzi till till Albrecht Thaer. 
Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblio-
teks äldre samling
Av Olof Kåhrström. 2007. Inbunden, 280 s., ill. i färg. Pris: 300 kr.

Nr 38  Veterinärinrättningen i Stockholm 1821–1880
Av Hans Blomqvist. 2006. Inbunden, 302 s,. ill. Pris: 300 kr.

Nr 35  Lantbrukarnas organisationer. Agrart och kooperativt 1830–1930
Av Olof Brandesten. 2005. Inbunden, 485 s., ill. Pris: 300 kr.

Nr 34  Skog i förändring. Vägen mot ett rationellt och uthålligt skogsbruk i 
Norrland ca 1940–1990
Av Stig Hagner. 2005. Inbunden, 394 s., ill. i färg. Pris: 300 kr.

Nr 32  Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett hi-
storiskt perspektiv
Redaktör Reine Rydén. 2004. Inbunden, 352 s., ill. Pris: 250 kr.

Nr 30  Från byatjur till genteknik. Milstolpar i svensk husdjursgenetik och hus-
djursavel under 1900-talet
Av Jan Rendel. 2003. Inbunden, 315 s., ill., delvis i färg. Pris: 250 kr.

Nr 29  För modernäringens modernisering. 
Två studier av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tillkomst och tidiga  
historia 
Av Nils Edling. 2003. Inbunden, 248 s., ill. Pris: 175 kr.

Nr 28  Groveda. Om en bondgårds ekonomiska historia 1786–1950
Av Karl-Henrik Pettersson. 2002. Inbunden, 255 s., ill., delvis i färg. Pris: 175 kr.

Nr 27  Ett reformverk under omprövning. 
Skifteslagstiftningens förändringar under första hälften av 1800-talet
Av Ronny Pettersson. 2003. Inbunden, 309 s., ill. Pris: 175 kr.

Nr 26  Regionala främjare av de areella näringarna under 200 år. 
Hushållningssällskapens historiker, periodiska skrifter och arkiv 
Av Olof Kåhrström. 2002. Inbunden, 316 s., ill. Pris: 175 kr.
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Nr 24  C.L. Obbarius. En nydanare i Bergslagens skogar vid 1800-talets mitt
Av Bengt Brynte. 2002. Inbunden, 240 s., ill., delvis i färg. Pris: 175 kr.

Nr 23  Experimentalfältet. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och för-
söksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816–1907
Av Ulrich Lange. 2000. Inbunden, 408 s., ill., delvis i färg. Pris: 175 kr.

Nr 21  I mötet mellan jordbruk och kemi. Agrikulturkemins framväxt på Lant-
bruksakademiens Experimentalfält 1850–1907
Av Erland Mårald. 1998. Inbunden, 200 s., ill. Pris: 150 kr.

Nr 18  Gud bevare utsädet! Produktionen på en västsvensk ensädesgård: 
Djäknebol i Hallands skogsbygd 1760–1865
Av Lennart Andersson Palm. 1997. Inbunden, 224 s., ill. Pris: 75 kr.

Nr 17  Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förändring av landskapet – bo-
skapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog
Redaktörer Håkan Slotte och Hans Göransson.
Del I. 1996. Hft., 210 s., ill. Pris: 100 kr.
Del II. 1996. Hft. (del I och II: 464 s.), ill. Pris: 100 kr.

Nr 14  Svensk potatisodling. Utveckling under 1900-talet. Potatisen i forskning 
och undervisning. Institutionen för växtodlingslära i Ultuna 1957–1991
Av Birger Svensson. 1996. Hft., 105 s., ill. Pris: 75 kr.

Miscellanea

PERSONBIBLIOGRAFIER

Nr 3  Sven L. Jansson 
Förteckning, upprättad av Eva Tullgren, över professorn i växtnäringslära Sven L. 
Janssons (1919–2000) skrifter, artiklar m.m. 2001. Hft., 60 s. Pris: 25 kr.

LITTERATURFÖRTECKNINGAR

Nr 1  Litteratur om virkesmätning som behandlar Sverige och några andra län-
der – källitteratur och historiker
Sammanställning gjord av Eva Tullgren. 2001. Hft., 60 s. Pris: 25 kr.

SMÅSKRIFTER

Nr 12  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter av-
lidna 2009–2010
2011. Hft., 80 s., ill. Pris: 50 kr.
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Nr 11  Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering. 
Handbok om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens samlingar av maskin-
broschyrer och instruktionsböcker – med forskningsförslag
Av Per Thunström. 2011. Hft., 64 s., ill. Pris: 80 kr.

Nr 10  Barnen, skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige 
ca 1880–1960
Av Mats Sjöberg. 2011. Hft., 48 s., ill., delvis i färg. Pris: 80 kr.

Nr 9  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter av-
lidna 2007–2008
2009. Hft, 81 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 8  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter av-
lidna 2005–2006
2008. Hft., 60 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 7  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter av-
lidna 2003–2004
2008. Hft., 70 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 6  Traktorernas tidevarv – Den tekniska utvecklingen och den svenska trak-
tori-seringen
Av Per Thunström. 2011 (ny reviderad upplaga). Hft., 26 s., ill., delvis i färg. 
Pris: 60 kr.

Nr 5  Atlas 1900 – Handledning till en digital atlas över jordbruket kring år 
1900
Av Ulf Jansson. 2004. Hft., 37 s., ill., helt i färg. Gratis.

Nr 4  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus – Akademiens byggnader i 
Stockholm från 1813 till idag
Av Ulrich Lange. 2003. Hft., 32 s., ill., delvis i färg. Pris: 50 kr.

Nr 3  De oskäliga kreaturen! Något om synen på lantbrukets djur de senaste 200 
åren 
Redaktör Niklas Cserhalmi. 2002. Hft., 86 s., ill. Pris: 75 kr.

Nr 2  Vägvisare till det forna experimentalfältet i Frescati, Stockholms universitet 
– för dig som vill veta mer om Djurgårdens och universitetsområdets historia
Av Ulrich Lange. 2001. Hft., 24 s., ill., delvis i färg. Pris: 25 kr.
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