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Förord

detta är den sjätte skriften i akademiens serie minnesord över avlidna ledamöter. Serien påbörjades med första utgåvan 2008. Undertecknade
representanter för respektive avdelning har tillsammans med Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) arbetat fram texterna.
Underlag till biografierna har hämtats från många olika källor, både tryckta och muntliga. Uppslagsverk och biografiska arbeten av olika slag samt
minnesord publicerade på annan plats, till exempel i facktidskrifter och
dagspress, har varit viktiga. Kolleger, akademiledamöter och ibland medlemmar i den avlidnes familj, har också varit värdefulla källor. Biografiska
uppgifter har dessutom hämtats ur akademiens eget arkiv, främst från invalsförslag och äldre matrikeluppgifter. De största svårigheterna har inte
oväntat de utländska ledamöterna erbjudit. Tidigare har de utländska leda
möterna endast sporadiskt erhållit tryckta eftermälen i akademiens tidskrift
(KSLAT). I och med den aktuella serien minnesord har detta ändrats, bland
annat för att akademien aktivt 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, FL och bibliotekarie vid akademiens bibliotek, har samordnat 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 kommitté
arbete 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 eller
artiklar. Registren till akademiens tidskrift, KSLAT, har också inventerats.
Belöningar och utmärkelser har genomgående omnämnts då de påträffats.
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Ytterligare ett syfte har varit att exemplifiera övrigt engagemang i samhället såsom uppdrag i styrelser och föreningar. Privata intressen har i mån av
tillgång också tagits med, för att så långt som möjligt teckna en helhetsbild
av ledamoten.
Alla minnesordsskrifter publiceras också som PDF-filer på akademiens
webbplats (www.ksla.se) 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 alfabetisk förteckning över alla akademiledamöter avlidna 2003–2014.

Lars Helgstrand 		                      Agneta Brasch

Jan-Åke Lundén

Allmänna avdelningen	                 Jordbruksavdelningen

Skogsavdelningen
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Minnesord över hedersledamot

Ulf Renborg

Professor emeritus, agr.dr.h.c. (Göttingen och Helsingfors) Ulf B:son Renborg, Uppsala, avled den 16 april 2013 i en ålder av 92 år. Han var född den
23 november 1920 i Ludvika, Dalarna.
Ulf Renborg började arbeta i lantbruket som 17-åring. Därmed blev han
intresserad av lantbruk och siktade då på att bli jordbruksförvaltare. Åren
1938–39 gick han en jordbrukskurs på Jälla lantmannaskola och då väcktes
också hans studieintresse. Parallellt med arbetet som kontrollassistent läste
han in studentexamen, som han avlade som privatist 1944. Därefter följde
studier vid Lantbrukshögskolan och agronomexamen med ekonomisk inriktning 1949.
Ulf Renborg var under tiden 1949–55 försöksledare vid Statens Forskningsanstalt för Lantmannabyggnader, SFL, i Lund. Han läste samtidigt
bland annat nationalekonomi och bedrev forskningsutbildningsstudier i
USA. År 1955 kom han till Jordbrukets utredningsinstitut i Stockholm,
där han blev avdelningschef. Inspirerad av amerikanska forskare tog Ulf
Renborg sig an planerings- och optimeringsfrågor i lantbruket med nya
matematiska metoder. Nattetid kunde han utföra beräkningsarbeten på
Matematikmaskinnämndens dator BESK, en nyhet för 1950-talets forskare
i Sverige.
Ulf Renborg blev agr.lic. 1956 och 1963 disputerade han vid Lantbrukshögskolan med avhandlingen Studies on the planning environment of the
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agricultural firm. År 1963 blev han tf. professor och 1971 ordinarie professor
i lantbrukets företagsekonomi vid Lantbrukshögskolan. När Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bildades, 1977, utsågs Ulf Renborg till dess förste
dekanus för den lantbruksvetenskapliga fakulteten. Efter sex år återgick
han till sin professorstjänst och fortsatte sedan att forska långt efter sin
pensionering 1987.
Ulf Renborgs forskning var omfattande och av stor betydelse för förståelsen av jordbruket och levnadsbetingelserna på landsbygden. Forskningen
inriktades mot och behandlade bl.a. planeringsinstrument för lantbrukare,
tillväxt av lantbruksföretag, risk och osäkerhet i företagandet, jordbrukets
energifrågor och landsbygdsutveckling.
Hans produktion av rapporter och vetenskapliga publiceringar var mycket omfattande och spände från praktiska råd om lantbrukets byggnader,
handfasta råd och metoder i lantbrukets företagsledning, till ingående
vetenskapliga artiklar på en hög internationell nivå. Redan 1953 kom Lösdriftssystem för mjölkkor. Den så kallade HUV-metoden för resultatmaximering i lantbruket utvecklade Ulf Renborg tillsammans med Holger
Skoglösa och Vikar Säfvestad och sammanfattades i rapporten Resultatmaximering i lantbruket (1959). Metoden blev mycket flitigt använd som
kalkylinstrument i skolor, av lantbrukare och av lantbruksnämnderna i
samband med rationaliseringsstöd. Klassisk är också läroboken Lantbruksekonomi (1969), som han skrev tillsammans med L. Hjelm och G. Ölund
och som utkom i flera upplagor. Ett exempel på en omfattande vetenskaplig artikel är Energy Analysis of Agriculture. Biology or Economics. A survey
of Approaches, Problems and Traps. Den rapporten skrev han 1979 till 17th
International Conference of Agricultural Economists.
Så sent som 2010, strax före sin 90-årsdag, kom Ulf Renborg med sin sista
rapport Rates of Return to Agricultural Research in Sweden, där han påvisade
det stora ekonomiska utbytet av satsade medel på jordbruksforskning.
Energi- och landsbygdsfrågor upptog också en stor del av Ulf Renborgs
intresse. I mitten av 1980-talet ledde han vid SLU en stor genomgång av
olika bioenergigrödors potentiella möjligheter.
Ulf Renborg var en man med mycket stor entusiasm och energi, som smittade av sig. Han såg och uppmärksammade de människor han mötte och
fick därigenom ett stort kontaktnät och blev respekterad internationellt.
Han var en stark inspiratör för många elever och kollegor. Han promoverades till hedersdoktor i Göttingen 1977 och i Helsingfors 1990.
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Hans stora fritidsintresse var orientering. Till och med som 90-åring deltog han aktivt i sin orienteringsklubb Linné i Uppsala.
Under många år var Ulf Renborg en drivande kraft i KSLA:s landsbygdskommitté. Landsbygdsutvecklarnas arbete och utbildning samt forskning
om landsbygdsutveckling är de frågor som han uppmärksammade och drev
aktivt under sin tid i landsbygdskommittén. År 1995 skrev han tillsammans
med Olle Nilsson i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift,
K
 SLAT, Landsbygdsutveckling för hela samhällets väl – ett handlingsprogram.
Ett annat exempel på hans många artiklar i akademiens tidskrift är Produktions- och driftsplanering i jordbruksföretag. Kalkylering i jordbruket – från
optimering till styrning (1968).
Med forskarens nyfikenhet deltog han ofta i akademiens överläggningar
inom vitt skilda områden. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv analyserade
han träffsäkert styrkor och svagheter i lämnade förslag och tankegångar.
Ulf Renborg invaldes 1966 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens allmänna avdelning. År 1998 fick han motta akademiens
guldmedalj med motiveringen: ”För att genom forskning och utbildning,
utrednings- och informationsverksamhet ha bidragit till efterkrigstidens
dynamiska utveckling inom svenskt jordbruk samt därefter med stort engagemang ha verkat för landsbygdens utveckling.” År 2012 valdes han till
hedersledamot i akademien. Ulf Renborg och hans hustru Greta testamenterade en mycket stor summa pengar till KSLA att användas till framtids
inriktad initiativverksamhet inom akademien.
Baserat i huvudsak på underlag från Bo Andersson, Hans Andersson, Bo
Öhlmér, Nils-Ivar Isaksson och Christer Hoel.
Lars Helgstrand
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Minnesord över svenska ledamöter

Helge Arvidsson

Förre direktören, agronom Helge Karl Georg Arvidsson, Lomma, Skåne,
avled den 16 mars 2014 i en ålder av 88 år. Han var född den 3 oktober 1925
i Valinge, Halland.
Dåtidens svaga ekonomiska resultat i lantbruket och familjens stora syskonskara tvingade Helge Arvidsson att direkt efter den sexåriga folkskolan
söka arbete på olika lantbruksföretag. Samtidigt påbörjade han korrespondensstudier vid Hermods.
Efter militärtjänstgöringen fortsatte han utbildningen med s tudentexamen
vid Hvilans specialgymnasium 1951. Han tog agronomexamen med ekonomisk inriktning vid Lantbrukshögskolan 1955. Samma år fick han tjänst
inom Svenska Lantbruksförbundet, som kontorschef på Driftsbyråns avdelningskontor i Linköping. I mitten av 1960-talet utsågs han till kontorschef vid dess Malmökontor, som då var organisationens största kontor.
Helge Arvidssons omvittnat goda ledarförmåga resulterade i att han 1979
blev chef för hela Driftsbyrån, som då ingick i Lantbrukarnas Riksförbund,
LRF, med cirka 130 kontor och 1 500 anställda. Det var ett krävande uppdrag att leda den dagliga verksamheten och samtidigt förnya olika områden
av företagets rutiner med den interna och externa datoriseringen. Det var
också en tid av förändring inom lantbruket, något som engagerade honom
mycket. I Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, KSLAT, skrev
han 1982 artikeln Lantbruksföretag i kris.
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Hösten 1985 lämnade han chefsbefattningen, men fortsatte inom Driftsbyrån fram till sin pensionering, 1990, att arbeta som specialrådgivare åt
större lantbruksföretag i Södermanland, Östergötland och Skåne.
Helge Arvidsson var inte de stora ordens man men handlingens. Utrustad
med en enastående analysförmåga och en fingertoppskänsla skapade han
respekt och beundran hos omgivningen.
Helge Arvidsson invaldes 1983 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.
Baserat på underlag från Lars-Erik Hansson, Bo Colliander och Folke Rosengren.
Lars Helgstrand
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Fritz Bergman

Professor emeritus, skog.dr. Fritz Hilding Bergman, Holmsund, Västerbotten, avled den 3 augusti 2014 i en ålder av 93 år. Han var född i Helsingfors den 26 september 1920.
Fritz Bergman avlade studentexamen år 1939 och deltog sedan i de krig
som Finland utkämpade mot Sovjetunionen. Därefter fullföljde han sin
utbildning till agr.forst.kand. i Helsingfors. År 1952 kom Fritz Bergman till
Sverige. Han blev agr.forst.lic. i Helsingfors 1961 och skog.dr. i Stockholm
1976 med avhandlingen Kott- och fröegenskaper i skilda krondelar hos tall
Pinus silvestris L. i norra Sverige.
Under åren 1952–62 var Fritz Bergman verksam i Föreningen Skogsträdsförädling i Sundmo, från 1957 som dess föreståndare. I föreningens arbete
med att bygga upp fröplantager, var han ansvarig för urval av plusträd. År
1962 blev han skogsvårdschef vid MoDo AB, där han samtidigt var ansvarig
för FoU-enheten, som benämndes Skogsbiologiska avdelningen. År 1979
utsågs Fritz Bergman till professor i skogsföryngring vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Umeå, och från 1981 innehade han huvudprofessuren vid
Institutionen för skogsskötsel fram till sin pensionering 1986.
Fritz Bergman var en respekterad och skicklig skogsskötare. Han var klar
motståndare till kemisk lövbekämpning. Redan 1970 stoppade MoDo som
enda större skogsföretag användningen av hormoslyr för lövbekämpning.
Detta var redan före den stora folkstormen mot kemisk lövbekämpning.
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Bergman varnade också för riskerna med rotsnurr, när användningen av
täckrotsplantor introducerades i början av 1970-talet. MoDo väntade därför med att använda sådana plantor till dess säkra metoder för odling av
dem hade utvecklats. Bergman protesterade vidare mot den ensidiga användning av tall som då var förhärskande vid restaureringen av utglesade
skogar i Norrland och menade att marker som mera lämpade sig för gran,
borde planteras med detta trädslag. Bergman fick också uppleva att han
fick rätt i många av de frågor han drivit.
Fritz Bergman var en person som såg sina medarbetare och fick dem att
känna sig betydelsefulla. Med sin förankring i både forskning och praktiskt
skogsbruk var han en ytterst kunnig och skicklig lärare som blev mycket
omtyckt av sina elever.
Fritz Bergman var ledamot av Finska Forstsamfundet och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Han var ordförande för Finlands krigs
veteraner i Västerbotten och 1:e vice ordförande i Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige. År 1976 tilldelades han Guldkvisten av Sveriges
Skogsvårdsförbund. Han har även tilldelats Finlands Vita Ros Orden och
Finlands Krigsveteranförbunds förtjänsttecken i guld.
Fritz Bergman invaldes 1972 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens skogsavdelning. År 2001 erhöll han Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens guldmedalj med motiveringen: ”För en framgångsrik
gärning som skogsforskare, lärare och praktiker och för hans klarsyn i centrala skogsskötselfrågor, där en senare utveckling skulle visa sig följa hans
ställningstaganden.”
Baserat huvudsakligen på text av Per-Ove Bäckström och Margareta Karlman.
Jan-Åke Lundén
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Olof Claesson

Professor emeritus, agr.dr. Carl Olof Claesson, Uppsala, avled den 11 april
2013 i en ålder av 91 år. Han var född den 6 september 1921 i Runtuna,
Södermanland.
Olof Claesson började sin lantbruksbana med praktik och kurser på lantbruks- och folkhögskolor. Han fortsatte sedan med studier på H
 vilans
specialgymnasium, Åkarp, och tog studentexamen där 1943. Samma år
började han på Lantbrukshögskolan, Uppsala, och blev agronom på husdjurslinjen 1948. Under studietiden var han först amanuens och sedan
assistent på Lantbrukshögskolans kemiska institution. År 1949 fick han en
anställning som överassistent vid Institutet för husdjursförädling, Wiad,
Grödinge. Där fick han ansvaret för det analytiska arbetet. En annan viktig
arbetsuppgift var att bearbeta biokemiska och fysiologiska frågeställningar
som framkom i de internationellt uppmärksammade försöken med kvigor
och mjölkkor, som var enäggstvillingar.
Hans främsta forskningsområde blev mjölkproduktion och mjölknings
systemens inverkan på kornas juverhälsa samt mjölkens kvalitetsegen
skaper. Efter en licentiatexamen i husdjurens anatomi och fysiologi 1955
disputerade han 1966 med avhandlingen Studies on the variation of the
rennin coagulation time of milk. Variation i mjölkens koagulering i samband
med osttillverkning har alltid varit en central fråga för mejeriindustrin och
hans forskningsrön kom därför till direkt användning. Olof Claesson utnämndes 1962 till statsagronom i utfodring och vård av nötkreatur vid
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Institutionen för husdjurens utfodring och vård och 1967 till professor
vid samma institution. Han var fram till sin pensionering 1988 prefekt för
Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid Sveriges lantbruks
universitet, SLU, Uppsala.
Olof Claesson gjorde många värdefulla insatser inom husdjursskötselns
område. Särskilt kan nämnas hans insatser beträffande utveckling av en
snabbmetod för torrsubstansbestämning i mjölk liksom förbättringen av
maskinmjölkningens teknik genom vakuumanpassning i spenkopparna,
vilket gjorde mjölkningen mer effektiv och var skonsammare för korna.
Olof Claesson var också en banbrytare för samverkan mellan forskningen
och industrin. Han hade en unik förmåga att se praktiska tillämpningar
av forskningsresultat inom vitt skilda områden. Den internationellt erkända och framgångsrika utvecklingen av mjölkningsmaskinen i samverkan med Alfa-Laval och initiativet att i samarbete med industrin utveckla
mjölkproduktionen i Kina är exempel på positiva samarbetsprojekt mellan
forskning och innovation.
Hans insatser vid uppbyggnaden av landets resurser för husdjursforskning
fick en utomordentlig betydelse för den stora expansionen inom den til�lämpade forskningen som skedde under 1970-talet. Den tekniskt avancerade infrastruktur, som Olof Claesson tog initiativ till att bygga upp, kom att
stå som en förebild för flera internationella forskningsanläggningar inom
mjölkproduktionsområdet.
Bland Olof Claessons många uppdrag kan nämnas att han var ledamot av
Svenska nationalkommittéerna av European Association for Animal Production, EAAP, och International Dairy Federation, IDF, styrelseledamot i
stiftelserna för svensk svinforskning och svensk fårforskning. År 1976 blev
han invald som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning X, bioteknik. Han har publicerat en rad artiklar om praktisk skötsel
av mjölkkor och hur skötseln påverkar mjölkens sammansättning. För
troende, uppmuntran, ansvar, liksom idéer till personliga utvecklingsvägar
karakteriserade Olof Claessons akademiska ledarskap.
Olof Claesson invaldes 1969 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens jordbruksavdelning.
Baserat i huvudsak på text av Hans Wiktorsson, Kerstin Svennersten Sjaunja
och Johannes Schmekel.
Agneta Brasch
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Gunnar Enander

Förre skogsdirektören, civiljägmästare Gunnar Martin Enander, Växjö, avled den 26 december 2014 i en ålder av 91 år. Han var född i Garpenberg,
Dalarna, den 7 juni 1923.
När Gunnar Enander föddes, var hans far föreståndare för Skogshögskolan
i Garpenberg. Efter tiden i Garpenberg flyttade familjen till Öland, där fadern var jägmästare i Ölands revir. Gunnar Enander gick i skola i Kalmar.
Studentexamen avlade han på Lidingö dit familjen flyttade efter tiden på
Öland.
Efter civiljägmästarexamen vid Kungl. Skogshögskolan 1951 kom Gunnar
Enander till Domänverket med tjänster i Älvsby revir och Stockholms revir.
År 1952 blev han assistent vid Institutionen för skogsskötsel vid Skogshögskolan. Redan året efter återvände han till Domänverket och befattningar
i Umeå distrikt, Domänstyrelsen och Piteå revir. Han utsågs till överjägmästare i Sollefteå distrikt 1965 och vid verkets stora omorganisation 1969
blev han överjägmästare i Södra distriktet och samma år skogsdirektör i
Södra regionen. Denna befattning innehade han till sin pensionering 1988.
Det blev Gunnar Enanders uppdrag att leda Södra regionen och dess förvaltningar i de förändringar som följde av skogsbrukets utveckling från ett
småskaligt arbete med tillfällig arbetskraft med huggare och hästkörare till
ett arbete med fast anställda arbetare och skogsmaskiner och de möjlig
heter och konsekvenser som det innebar.
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I uppdraget ingick bland mycket annat att lansera ett ”multiple use” av
statens skogar som kom till uttryck i turistsatsningar, i bland annat Böda
och Ängelholm. Gunnar Enander kom också att utreda fortsatta organisationsförbättringar i hela Domänverket och han var styrelseledamot i flera
av dess dotterbolag.
Gunnar Enander blev expert i den så kallade Husebyutredningen som
skulle utreda om staten skulle ta emot egendomen Huseby, som testamenterats till staten. Utredningen ledde, främst genom Gunnar Enanders insatser, till att Huseby övergick till staten under Domänverkets förvaltning
och utvecklades till en av Kronobergs läns största turistattraktioner. Gunnar Enander blev 1969 vice ordförande i Stiftsnämnden i Växjö Stift och
när Egendomsnämnden senare inrättades där, blev han dess ordförande,
ett uppdrag som han innehade till 1997.
Gunnar Enander var mån om sin personal och inrättade redan 1969 en
personalklubb för regionkontorets personal, där bland annat en jaktsektion ingick. Jakt var också ett stort fritidsintresse för honom.
Gunnar Enander invaldes 1982 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat i huvudsak på text av Erland Möller och Mats Nylinder samt invalsförslag till akademien.
Jan-Åke Lundén
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Sverker Erlansson

Lantbrukaren, civilekonom Olof Sverker Bergion Erlansson, Norups gård,
Knislinge, Skåne, avled den 29 januari 2013 i en ålder av 83 år. Han var
född den 6 juni 1929 i Knislinge.
Sverker Erlansson växte upp på gården Beateberg vid Knislinge. Efter realskola och gymnasiestudier i Kristianstad inledde han ekonomistudier vid
Handelsgymnasiet i Malmö. Han fortsate sedan sina studier vid Handelshögskolan i Stockholm och tog där civilekonomexamen 1953.
Från mitten av 1960-talet var Sverker Erlansson lekmannarevisor inom
Svenska Lantmännens Riksförbund, SLR, och inom andra grenar av lantbrukskooperationen. Under en följd av år var han ledamot i flera styrelser,
först i Skånska Lantmännen och senare i SLR. Han var ledamot i förbundsstyrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och i styrelsen för Kristianstad-Blekinge-Slakteriförening, KBS, sedermera Scan, samt i styrelsen för
Slakteriförbundet och i Länsförsäkringars styrelse.
Sverker Erlansson var mycket kunnig och han hade en stor förmåga att se
och uppdaga brister i den ekonomiska redovisningen. Samtidigt hade han
visioner och kunde se möjligheter till utveckling. Sverker Erlansson gjorde
också engagerade och kunniga insatser på skatteområdet, såväl inom LRF
som i Riksskatteverket.
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Efter giftermål med Hellen Norup, dotter till jordbruksminister Sam Norup, knöts Sverker Erlansson till Norups gård. Hans ekonomiska skarp
sinne blev en stor tillgång, när det gällde ledning och utveckling av före
taget med en omfattande djurhållning och en stor areal potatisodling.
Efter en brand 1979 avvecklades mjölkproduktionen och ersattes av en
slaktsvins- och ungnötsproduktion i de nybyggda stallarna.
Sverker Erlansson hade en omåttlig energi. Det fanns alltid utrymme för
intressanta engagemang. Den egna trädgården med närheten till Helge å
och engagemanget i hembygdsrörelsen fick också den tid som krävdes. I
det senare fallet blev det tydligt när Klockaregården i Knislinge brann i
oktober 2000. Otaliga är de timmar han lade ner på att tillsammans med
andra eldsjälar få fram medel att bygga upp en ny hembygdsgård. Han
hade också ett stort engagemang i Broby Rotaryklubb, som han var med
om att starta och blev trogen i 45 år.
En annan sida hos Sverker Erlansson var hans intresse för olika industriepoker och kulturarv i Göingebygden. Det gällde exempelvis skofabriken
och strumpfabriken i närheten av Norups gård. Han var en mycket god
skribent och deltog aktivt i jordbrukspolitiska diskussioner på LRF-stämmorna.
Sverker Erlansson invaldes 1981 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.
I huvudsak baserat på text av Lars Törner.
Lars Helgstrand
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Eric Falk

Förre lantbruksrådet, civiljägmästare Eric Gustav Ragnar Falk, Gräsmark,
Värmland, avled den 31 maj 2013 i en ålder av 87 år. Han var född i Gräsmark den 2 augusti 1925.
Efter studentexamen i Karlstad och officersutbildning, bestämde sig Eric
Falk för att bli jägmästare och påbörjade sina studier i Garpenberg. Hans
kurskamrater såg snabbt hans goda ledaregenskaper och valde honom till
kursordförande och han blev senare också ordförande för Skogshögskolans
studentkår. Efter civiljägmästarexamen 1953 kom han till Skogsvårdsstyrelsen
i Västerbotten och 1957 till Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm. Där blev en av
hans stora uppgifter att organisera den allmänt uppskattade skogliga yrkesutbildningen. År 1965 blev han länsjägmästare i Gävleborgs län och 1975
utnämndes han till avdelningschef på Skogsstyrelsen. Hans handlingskraft
och kreativa förmåga kom väl till pass när en ny skogsvårdslag infördes.
Efter 1973 års skogsutredning blev miljöfrågorna allt viktigare och under
en längre period genomförde Eric Falk ett omfattande kunskaps- och utvecklingsprojekt som satte begreppet skogsekologi på kartan. Inom projektet tillkom boken Skogsmarkens ekologi (1986) som låg till grund för en
riksomfattande utbildning av personalen och boken och utbildningskampanjen Rikare skog (1990) som riktade sig till skogsägare.
Eric Falk avslutade sin tid på Skogsstyrelsen som tillförordnad generaldirektör innan han 1985 blev lantbruksråd vid Sveriges ambassad i Bonn
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fram till sin pensionering 1990. Som lantbruksråd redovisade han innehållsrika och uppskattade analyser om det tyska skogsbruket. Han fick
Förbundsrepubliken Tysklands stora förtjänstkors.
Eric Falk var en mycket mångsidig skogsman med rik erfarenhet från och
goda kunskaper om olika delar av skoglig verksamhet. Han hade också
mycket god kännedom om skogsbruket i andra länder genom olika internationella uppdrag och deltagande i internationellt arbete.
Vid sin pensionering flyttade han hem till fädernegården som han, tillsammans med hustrun Maj-Britt, skötte med stort intresse. Han fick också tid
att odla sitt intresse för litteratur och historia, inte minst när det gällde den
egna bygden.
År 1982 skrev han i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift,
KSLAT, artikeln Bevarande av naturskogar och urskogar.
Eric Falk invaldes 1980 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens skogsavdelning. År 1998 erhöll han Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens guldmedalj med motiveringen: ”För framgångsrika insatser
inom skoglig yrkesutbildning, svensk skogspolitik och internationell verksamhet som karaktäriseras av kompetens, helhetssyn och engagemang.”
Baserat på texter av Bengt Ager, Ulf Larsson, Olle Pettersson och Nils-Erik
Nilsson samt invalsförslag.
Jan-Åke Lundén
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Per Friberg

Professor emeritus, Master of Landscape Architecture Per Åke Anders
Johan Friberg, Höllviken, Skåne, avled den 7 mars 2014 i en ålder av 93 år.
Han var född den 11 april 1920 i Helsingborg.
Per Friberg tog studentexamen i Helsingborg 1941 och praktiserade sedan
vid plantskolor, parkförvaltningar, arkitektbyråer och stadsplanekontor.
Han studerade arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
1943–47, vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1947–50 samt vid Kungliga
Konsthögskolan, Stockholm 1957–58. Under perioden 1953–64 var han
lärare för blivande trädgårdsarkitekter vid Alnarpsinstitutet. Per Friberg
tog en Master of Landscape Architecture vid Harvard University 1964.
Samma år fick han den första professuren i landskapsarkitektur i Sverige,
med benämningen Trädgårdskonst och naturvård, vid Lantbrukshög
skolan i Alnarp, senare Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han innehade
professuren till sin pensionering 1985. Därefter fortsatte Per Friberg ända
upp i nittioårsåldern att vara aktiv som lärare och kritiker i landskapsarkitektutbildningen i Alnarp. Per Friberg var gästprofessor vid Harvard
och Berkeley i USA 1981–82 och gästlärare i landskapsarkitektur vid såväl
Chalmers som Lunds Tekniska Högskola.
Redan 1950 startade Per Friberg egen arkitektverksamhet och ansågs
vara en av landets främsta landskapsarkitekter under den senare delen av
1900-talet. Hans praktiska yrkesverksamhet omfattade fler än 900 projekt
tillkomna under sextio år. Han erhöll priser i ett stort antal arkitekttäv-
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lingar. Han var kanske mest känd för sina begravningsplatser, men hans
produktion av utomhusmiljöer var synnerligen bred, från villaträdgårdar,
parker, skol- och institutionsmiljöer till rekreationsområden. Per Friberg
har också utformat enfamiljshus och offentliga byggnader som Navet vid
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp.
Per Friberg gjorde en avgörande insats genom att under mitten av 1960-talet
lägga grunden till den svenska högskoleutbildningen i landskapsarkitektur. Hans betydelse för landskapsarkitekturens utveckling nationellt och
internationellt, samt inte minst för SLU, har varit ovärderlig. Som en av
många bekräftelser på sina insatser, erhöll Per Friberg utmärkelsen Life
time A
 chievement från organisationen The European Council of Land
scape Architecture Schools för excellenta insatser inom landskapsarkitektur och undervisning.
Per Friberg kombinerade arkitektens och landskapsarkitektens professionella kompetenser på ett lika ovanligt som lyckosamt sätt. Hans arbeten
präglades av uppfattningen att en park eller trädgård varken är natur eller
arkitektur utan konst skapad av människan med naturens material. Det
var också naturmaterial som användes i hans byggnadskonst. Förmågan att
se det självklara, det som ingen annan ser, var en del av Per Fribergs snille.
Han befann sig alltid nära sin egen intuition.
Per Friberg invaldes 1981 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.
I huvudsak baserat på text av Eivor Bucht.
Lars Helgstrand
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Henry Gustafsson

Förre avdelningschefen, agronom Nils Henry Gustafsson, Tullinge, avled
den 6 juni 2014 i en ålder av 95 år. Han var född den 13 juli 1918 i Stockholm.
Henry Gustafsson tog studentexamen i Stockholm 1938 och avlade agronomexamen 1944 på jordbrukslinjen vid Lantbrukshögskolan. Under åren
1944–46 var han assistent vid Jordbruksförsöksanstalten. Åren 1947–48
arbetade han som assistent på försöksgården Flahult utanför Jönköping
och 1948 anställdes han som jordbrukskonsulent vid Hushållningssäll
skapet i Hallands län.
Henry Gustafsson utnämndes 1954 till byråchef i Lantbruksstyrelsen, där
han blev chef för lantbruksbyrån. Vid Lantbruksstyrelsens omorganisation
1974 blev Henry Gustafsson chef för växtodlingsavdelningen och verkade
i den positionen fram till sin pensionering 1983.
Vid lantbruksbyrån handlades främst växtodlings- och trädgårdsärenden.
Byrån ansvarade även för huvuddelen av den centrala kontakten med och
tillsynen av hushållningssällskapens mångsidiga verksamhet. Den hade
även motsvarande uppgifter vad gällde andra offentliga institutioner på
växtodlingsområdet avseende växtskydd, frökontroll, växtförädling och
försöksväsendet. Till byråns arbetsuppgifter hörde även de frågor som ankom på Lantbruksstyrelsen beträffande lån för gemensam maskinanvändning, fiske och beredskap. Som grund för de statliga insatserna på lant-
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bruksbyråns område fanns ett omfattande författningsmaterial. En viktig
uppgift för Henry Gustafsson var därför att leda arbetet med utformningen av tillämpningsföreskrifter av olika slag.
Bland de jordbrukspolitiska styrmedlen intog på 1950- och 1960-talen
rådgivningen en central roll. Från sin tid som jordbrukskonsulent i Halland bar Henry Gustafsson med sig ett genuint engagemang för denna
verksamhetsgren och var angelägen att denna skulle hålla god kvalitet och
att Lantbruksstyrelsen skulle tillhandahålla relevant fortbildning för konsulenterna på fältet. Hans mångsidighet och breda överblick utnyttjades
också för flera utredningsuppdrag.
Under Henry Gustafssons yrkesverksamma tid förändrades jordbruks
näringen på ett genomgripande sätt och som en följd därav även jordbrukspolitiken. Det skedde omfattande förändringar beträffande styr
medel och administrationen av de statliga insatserna. Detta ställde stora
krav på ledarskapet. Henry Gustafsson insåg tidigt värdet av att många av
de statliga uppgifterna beträffande rådgivning och utvecklingsarbete med
fördel kunde överlåtas på näringen och verkade för detta. Han insåg även
tidigt att den statliga rågivningen borde inriktas mera mot kvalitet och
miljö.
Henry Gustafsson var känd som en skicklig administratör med engagemang och åtnjöt stort förtroende bland sina många samarbetspartners.
Nära medarbetare minns Henry Gustafsson som en mycket kunnig, förstående och bra chef.
Henry Gustafsson invaldes 1967 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning. Han var ledamot i a kademikollegiet
1970–73.
Baserat i huvudsak på text av Erik Brasch och uppgifter från Evert Jonsson.
Lars Helgstrand
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Olov Hakelius

Lantbrukaren, agronom och agr.dr.h.c. Folke Olov (Olle) Axel Hakelius,
Enköping, avled den 24 juni 2014 i en ålder av 75 år. Han var född den
11 augusti 1938 på Hacksta gård, Enköping, Uppland.
Olle Hakelius tog studentexamen vid Högre Allmänna läroverket i En
köping 1957 och gjorde sedan sin militärtjänstgöring vid Signalregementet
i Uppsala. Under 1958–59 gick han en ettårig kurs vid Ulfhälls lantbruksskola i Strängnäs, innan han 1959 började sina studier vid den ekonomiska
linjen vid Lantbrukshögskolan, Ultuna. Under studietiden var han stipendiat ett år vid Cornell University, Ithaca, NY State, USA.
År 1965 tog han agronomexamen med ekonomisk inriktning och övertog
samma år familjens lantbruk, Hacksta gård utanför Enköping. Parallellt
med lantbruket var han under drygt tio år forskarassistent på ekonomiska
institutionen vid Lantbrukshögskolan. Under åren 1973–86 hade Olle Hakelius också flera korttidsuppdrag i U-länder för SIDA m.fl.
Tidigt engagerade sig Olle Hakelius i lantbrukskooperationen, först som
styrelseledamot och ordförande för Enköpings Lantmän, senare som styrelseledamot och ordförande för Svenska Lantmännens Riksförbund, SLR,
fram till 2001. Då hade han varit med om den stora fusionsprocessen och
bildandet av Svenska Lantmännen. Han var ledamot i Lantbrukarnas
Riksförbunds, LRF, förbundsstyrelse och under drygt tio år dess vice ordförande.
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Olle Hakelius var under sin tid en av de stora bondeledarna inom det
svenska lantbruket. Under en mycket händelserik tid från mitten av
1960-talet fram till början av 2000-talet deltog han med stor klokhet och
framsynthet i många avgörande förändringar. Samtidigt glömde han aldrig
den lokala förankringen. Ofta framhöll han sitt uppdrag som kyrkvärd i
Hacksta kyrka som ett av sina viktigaste förtroendeuppdrag.
Forskning och utveckling låg Olle Hakelius varmt om hjärtat. Han var den
drivande kraften bakom Stiftelsen lantbruksforskning och var under några
år dess ordförande. För att hedra hans arbete inom lantbrukskooperationen grundade Lantmännen och LRF år 2001 Olle Hakelius minnesfond,
som främjar forskning och studier rörande lantbrukskooperativa företags
förnyelse och utveckling för stärkande av primärproduktionen.
Olle Hakelius hade många förtroendeuppdrag även utanför lantbrukets
organisationer. Han var exempelvis under åren 1993–99 ledamot i styrelsen
för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, åren 1986–89 ledamot i Skogs- och
Jordbrukets Forskningsråd och 1995–2000 ledamot i Allmänna Pensionsfondens femte fondstyrelse. År 2002 promoverades han till agronomie
hedersdoktor vid SLU.
Olle Hakelius invaldes 1977 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens allmänna avdelning. Han var avdelningens ordförande
1984–87 och ledamot i akademikollegiet 1981–87. År 2004 tilldelades Olle
Hakelius Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens stora guldmedalj med
motiveringen: ”För att framgångsrikt ha arbetat för avnämarnas engage
mang och förståelse för forskningens strategiska betydelse samt för att
stärka resursbasen för tillämpad forskning inom jordbrukssektorn.” Han
donerade en större summa pengar till KSLA:s insamlingsstiftelse Stundande
skördar.
Lars Helgstrand
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Erik Herland

Förre näringspolitiske chefen, civilekonom Ernst Erik Åke Herland, Stockholm, avled den 17 augusti 2013 i en ålder av 67 år. Han var född den 10
november 1945 i Jönköping.
I tidiga år fick Erik Herland sitt intresse för jord och skog hos sin morbror
Karl-Axel Klinker på Månstorps gård i Halland.
Efter studentexamen i Jönköping studerade han till civilekonom vid Lunds
universitet.
Under studietiden var Erik Herland utbytesstudent i Boston, USA, där han
mötte sin blivande hustru Fredrika.
Som nybliven civilekonom kom Erik Herland till Stockholm sommaren
1970 och började sin bana som tjänsteman inom lantbrukets organisationer och statliga verk.
Få har som Erik Herland deltagit i jordbrukets utveckling de senaste 40
åren. Han var med i de jordbrukspolitiska förhandlingarna – på båda sidor
om förhandlingsbordet. Först som byråchef vid Statens Pris- och Kartellnämnd, SPK, och sedan som förhandlingschef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Däremellan hann han förverkliga en studentdröm: U-landsarbete i Kenya. I samband med EU-inträdet blev han 1995 chef för LRF:s
näringspolitiska avdelning och var där till 1999.
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Senare blev det energifrågorna som engagerade Erik Herland såväl inom
LRF som inom Lantmännen. Han var näringspolitisk chef för Lantmännen Energi vid sin pensionering 2011. Erik Herland engagerade sig starkt
i förutsättningarna för svensk bioenergiproduktion och var med om att
utreda förutsättningarna för drivmedelsetanol. Under en tid var han också
vice ordförande i Svenska Bioenergiföreningen, SVEBIO.
Erik Herland deltog ofta som expert i olika sammanhang, inte minst inom
KSLA, där han gjorde viktiga insatser som ledamot i energikommittén.
Stor integritet och gedigen kunskap präglade hans inlägg. Han hade stor
analytisk skärpa i sina resonemang och i de många rapporter han var med
om att ta fram. För sitt stora engagemang för lantbruket tilldelades han
LRF:s guldnål 2013.
Många minns Erik Herland som mycket energisk och produktiv. Ändå
hade han sedan 1990 njurproblem, som gjorde att han tvingades till dialys
20 timmar per vecka. Det är ytterst få personer med dessa problem, som
har haft ett heltidsarbete så länge som Erik Herland. Samtidigt var han
också aktiv i Njurförbundets styrelse.
Jakt och teaterbesök hörde till hans fritidsintressen.
Erik Herland invaldes 1997 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens allmänna avdelning. Inom KSLA var han ledamot i Forsknings
politiska kommittén och i Kommittén för energifrågor.
Baserat på egna tidningsartiklar om Erik Herland och underlag från Alarik
Sandrup.
Lars Helgstrand
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Göran Kuylenstjerna

Förre verkställande direktören, agronom Carl Göran Jan Kuylenstjerna,
Halmstad, avled den 22 mars 2013 i en ålder av 80 år. Han var född den 17
april 1932 i Enslöv, Halland.
Göran Kuylenstjerna växte upp på Arlösa gård utanför Halmstad. Han tog
studentexamen i Halmstad 1951 och utnämndes till reservofficer 1955. Efter agronomexamen med ekonomisk inriktning 1959 blev Göran Kuylen
stjerna anställd på Slakteriförbundet som vd-assistent. År 1963 blev han
den förste representanten för svenskt lantbruk i Bryssel. Två år senare återvände Göran Kuylenstjerna till Stockholm som sektionschef på Sveriges
Lantbruksförbund. Där blev han snart involverad i förberedelserna för
fusionen av Lantbruksförbundet och Riksförbundet Landsbygdens Folk,
RLF, till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. När LRF sjösattes, 1971, var det
med Göran Kuylenstjerna som chef för den kooperativa avdelningen. Under 1970-talet var det viktiga frågor att på olika sätt ge den kooperativa
företagsformen samma förutsättningar som aktiebolagen, men också att
hantera frågor kring lantbrukskooperationens uppbyggnad.
Göran Kuylenstjerna blev i hög grad involverad i den svenska växtförädlingen. Han var med om att bilda Svalöv AB, som ett 50/50-bolag, ägt
av staten och Lantmännen, i en fusion av Sveriges Utsädesförening och
Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget. När företaget bildades 1980, blev
han dess förste vd. Initialt innebar detta ett ansvar för omstrukturering,
särskilt av trädgårdsrörelsen. Göran Kuylenstjerna var starkt intresserad av
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den nya växtbiotekniken och 1987 påbörjades ett arbete för att med genteknik ändra kvaliteten på potatisstärkelse. Detta kom att resultera i den
första europeiska genmodifierade jordbruksgrödan, potatissorten Amfora,
som 2011 fick tillstånd för odling i Europa. Forskning och utveckling prioriterades högt framför kortsiktiga vinster. Utdelningen till ägarna skulle
komma genom svenska sorter med högre produktionsvärde.
Den 1 januari 1993 blev Göran Kuylenstjerna vd för det nya Svalöf Weibull AB efter att Svalöf AB hade köpt W. Weibull AB, samtidigt som staten
lämnade företaget. Behoven av rationaliseringar var stora, i Sverige såväl
som i de internationella verksamheterna. Göran Kuylenstjerna engagerade
sig starkt i denna process och ledde samordningen av de olika företagskulturerna på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. När Göran Kuylenstjerna
lämnade vd-posten i Svalöf Weibull 1995, var företagets sorter dominerande i Kanada med en marknadsandel på över 60 % – en exempellös
framgång. Göran Kuylenstjerna återvände därefter till gården Arlösa och
engagerade sig i utvecklingen av dess olika delar.
I sin roll som vd för Svalöf och därefter Svalöf Weibull hade Göran
Kuylenstjerna styrelseuppdrag inom Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, SLA, inom dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, samt i
International Seed Federation med säte i Nyon i Schweiz. Han var dessutom under närmare 25 år engagerad i Sveriges utsädesförening.
Göran Kuylenstjerna var en skicklig ledare, som med integritet medverkade i betydelsefulla förändringsprocesser av lantbrukets föreningsrörelse
och av växtförädlings- och utsädesverksamheten i vårt land. Med ett gott
humör och en glimt i ögonvrån visade han alltid omtanke om kollegor och
medarbetare. Göran Kuylenstjerna uppträdde alltid belevat och behärskat.
Han överdrev inte med sitt beröm. När han sagt att något var ”lite hyggligt” visste hans omgivning att detta betydde ”strålande”. Med sin uthållighet och envishet i kombination med sina personliga egenskaper fick Göran
Kuylenstjerna många förhandlingar dit han ville.
Göran Kuylenstjerna invaldes 1978 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning. Han var ledamot i akademikollegiet
1984–87 och 1992–97 samt ordförande i allmänna avdelningen 1994–97.
Han var också engagerad i akademiens pris- och belöningskommitté.
Baserat på underlag från Sten Moberg, Anders Nilsson och Viggo Fringel.
Lars Helgstrand
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Lennart Ottosson

Professor emeritus, agr.dr. Karl Lennart Ottosson, Bjärred, Skåne, avled
den 1 december 2013 i en ålder av 91 år. Han var född den 4 mars 1922 i
Björkäng, Västergötland.
Lennart Ottosson tog studentexamen i Skövde 1941, officersexamen i pansartrupperna 1944 och agronomexamen på jordbrukslinjen vid Lantbrukshögskolan 1948. Han var assistent vid Jordbrukstekniska institutet, JTI,
under åren 1947–49. Där medverkade han i undersökningar om skörde
tröskningens anpassning till svenska odlingsbetingelser, vilket ledde till
rekommendationer för skördetröskning av olika spannmålsslag.
År 1949 blev Lennart Ottosson anställd som försöksledare på AB Findus,
Bjuv. Han utarbetade där odlingsprogram för kontraktsodling med målsättningen att få en organiserad råvaruförsörjning till konservindustrin
för olika kulturer av grönsaker. Under åren 1959–64 var han ansvarig
för Findus utvecklingsarbete i Italien, vilket låg till grund för företagets
råvaruförsörjning genom kontraktsodling av bl.a. bönor, sparris, broccoli
och blomkål. Som en fortsättning på den tidigare verksamheten var han
1965–70 konsulterande expert för Findus AB i Italien.
Parallellt med arbetet på Findus i Bjuv bedrev Lennart Ottosson forskning. Resultatet blev en licentiatexamen 1956. År 1958 doktorerade han
med avhandlingen Growth and maturity of peas for canning and freezing.
Avhandlingen visade att vid framställning av både frysta och konserverade
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ärter har deras mognadsgrad vid ankomsten till fabriken en avgörande betydelse för produktkvalitén.
År 1965 blev Lennart Ottosson statshortonom i köksväxtodling vid Lantbrukshögskolan med placering i Alnarp och med ansvar för den officiella
försöksverksamheten med köksväxter. Han fortsatte att arbeta med konserv
ärter och skrev ett antal artiklar om bl.a. sortförsök, skördetidsförsök och
mognadsstudier. Den 1 juli 1971 utnämndes Lennart Ottosson till professor i köksväxtodling vid Lantbrukshögskolan med ett övergripande ansvar
för hortonomernas utbildning, forskning och försöksverksamhet i detta
ämnesområde. Under hans tid fick forskningen ett bredare perspektiv och
behandlade bl.a. markfysikaliska undersökningar i skånska växthusjordar
och breddgradens inflytande på grönsakernas tillväxt och kvalitet. Parallellt med odlingsmetodik kom forskningen alltmer att inriktas mot grön
sakernas lagring, konservering, näringsinnehåll och kvalitet. Hans forskning resulterade i över 100-talet skrifter. Han avgick med pension 1987.
Lennart Ottosson var under åren 1966–74 ledamot i styrelsen för den svenska avdelningen inom Nordiska Jordbruksforskares Förening, NJF. Han var
också svensk representant i generalförsamlingen av International Society
for Horticultural Science, ISHS, och vice president i Vegetable Sektion
inom ISHS samt ordförande i svenska nationalkommittén av International
Peat Society. Bland andra uppdrag kan nämnas att han var ledamot av
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund, ordförande i Skånska Agronomklubben och prefekt vid Institutionen för trädgårdsvetenskap vid Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU. Lennart Ottosson promoverades till jubeldoktor
vid SLU 2008.
Lennart Ottosson var såväl nationellt som internationellt omtyckt och re
spekterad. Han var en vänsäll och engagerad sällskapsmänniska och hans
och hustruns Dordis gästfria hem i Bjärred blev en mötesplats för vänner
och kolleger från när och fjärran.
År 1988 skrev han i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift,
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 SLAT, artikeln En svensk trädgårdsnäring växer fram.

Lennart Ottosson invaldes 1975 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Baserat i huvudsak på invalsförslag och text av Torsten Nilsson samt uppgifter
från Håkan Myresten.
Agneta Brasch
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Sven-Rune Svensson

Förre akademifogden, agronom Sven-Rune Svensson, L:a Sunnersta gård,
Uppsala, avled den 29 januari 2013 i en ålder av 84 år. Han var född den
6 juni 1928 i Knislinge, Skåne.
Efter studentexamen vid Hvilans Specialgymnasium, 1951, fortsatte SvenRune Svensson vid dåvarande Lantbrukshögskolan och avlade agronomexamen på jordbrukslinjen 1955. Under åren 1955–56 fortsatte han där som
anställd vid Institutionen för agrar hydroteknik.
Efter fem års arbete på Samfundet för hembygdsvård och Byrån för landskapsvård i Stockholm, började Sven-Rune Svensson sin anställning vid
juridiska avdelningen på Riksförbundet Landsbygdens Folk, RLF. Där var
han med om att utarbeta den nya arrendelagen. Det juridiska intresset
sporrade honom till studier på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet,
vilket resulterade i en jur. kand. 1963.
Sven-Rune Svensson utarbetade en värderingsmetod för arrendeavtal, som
blev en rikslikare vid arrendevärderingar och arrendetvister. Han skrev
böckerna Juridik för fastighetsägare: lantbruket, fastigheten, fritidstomten
(1967) och Handbok för jordbruksarrende (1986).
År 1971 anställdes Sven-Rune Svensson vid Uppsala universitets jordbruksförvaltning som akademifogde, vilket han var fram till sin pensionering 1993. Sven-Rune Svensson blev mycket uppskattad, inte minst av
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arrendatorerna, för sin rättvisa, samförståndsanda och rättframhet. Han
var angelägen om att vidmakthålla historiska arrenden. Han såg helst
att arrendestället, om det var bärkraftigt, med förtur skulle överlåtas på
en arrendators dotter eller son, om de hade intresse och kunnande för
detta. År 1993 fick Sven-Rune Svensson motta Hedlingers medalj för framstående gärning i universitetets tjänst.
Sven-Rune Svenssons gedigna kunskaper inom förvaltning av jordbruksegendomar och arrendefrågor stämde väl med KSLA:s behov av att ha en
kunnig styrelseordförande för förvaltning av Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation, Barksätters egendom. Sven-Rune Svensson ledde förvaltningen som styrelseordförande 1986–97. Han var bestämd och tydligt
målinriktad, vilket uppskattades av donatorn och hennes make, som med
stort intresse var närvarande vid styrelsens sammanträden.
Sven-Rune Svenssons fritidsintressen var jakt och travsport. Han tillbringade många timmar med träning av sina travhästar.
Sven-Rune Svensson invaldes 1982 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.
Efter invalsförslaget, underlag av Sven-Uno Skarp och kontakt med Curt Malmenstedt.
Lars Helgstrand
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Olof Theander

Professor emeritus, tekn.dr. Olof Theander, Nacka, avled den 14 april 2014
i en ålder av 89 år. Olof Theander var född den 6 september 1924 i Stockholm.
Olof Theander tog studenten 1943 och påbörjade efter en civilingenjörsexamen 1950 en forskningskarriär i organisk kemi vid Kungl. Tekniska
Högskolan, KTH. Den fortsatte vid Birmingham University, England och
University of California, USA, där han vistades som Rockerfellerstipendiat.
Han blev tekn.lic. 1954 och tekn.dr. 1959 med avhandlingen Oxidation of
glucosides, with special reference to the chemistry of oxidised cellulose och det
sistnämnda året docent i organisk kemi.
Olof Theander var forskningsledare vid AB Svensk torvförädling 1949–51,
laborator i kolhydratkemi vid Svenska träforskningsinstitutet, STFI,
1956–72 och speciallärare i träkemi på KTH under åren 1969–74. År 1972
utnämndes han till professor i organisk kemi och biokemi vid Lantbrukshögskolan, en professur som sedan inordnades i Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där han tjänstgjorde till sin pensionering 1990.
Olof Theanders tidiga insatser gällde monosackariders och uronsyrors
kemi, dikarbonylsocker samt cellulosakemi. Hans gedigna erfarenheter
inom grundläggande forskning hade stor betydelse för de många problemkomplex av tillämpad natur som fångade hans intresse. Ett sådant var
nedbrytning av kolhydrater till färgade substanser som är viktiga vid t.ex.
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livsmedelstillverkning och gulfärgning av papper. Ett annat utvecklingsområde var definition och analys av kostfibrer, som till stor del utgörs av
kolhydrater i växternas cellväggar. Inom dessa två områden var han en av
de stora pionjärerna.
Inom cellulosakemin har Olof Theander väsentligt bidragit till förståelsen
av klordioxidens inverkan vid cellulosablekning och till sulfitens oxiderande och sulfonerande effekt på sockerarter. Han deltog även under många år
aktivt i den tillämpade cellulosaforskningen som på The Svedbergs initiativ
bedrevs vid Institutionen för fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. Det
var på den tiden då Sverige hade många medelstora skogsbolag som nästan
alla hade egna större eller mindre forskningsavdelningar. Deras kontakter
med denna institution blev en garant för att de problemställningar som de
arbetade med följde med i den internationella utvecklingen.
Olof Theander hade en omfattande vetenskaplig produktion med ca 450
artiklar, främst gällande naturprodukternas kemi och då särskilt kolhydratkemi men även artiklar i bildmässig fotografi. Han hade många viktiga
forskningskontakter både i Sverige och internationellt. Han var ledamot
i International Academy of Wood Science, Svenska Kemistsamfundet,
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen, Svenska National
kommittén för Kemi, Forskningsnämndens Naturresurskommitté med flera. Olof Theander blev invald som ledamot i Kungl. Vetenskaps-Societetens
fysisk-matematiska klass 1973. År 1974 fick han Svenska Kemistsamfundets
Arrheniusplakett för sin cellulosa- och träkemiska forskning.
Olof Theander var en mycket uppskattad lärare och forskare. Han skapade
en kreativ atmosfär genom sitt omtänksamma och humoristiska sätt. Han
tog hand om sina medarbetare och gav alltid allt tänkbart stöd. Han var
målinriktad och envis och hans motto var att aldrig ge upp.
År 1987 skrev han i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift,
KSLAT, artikeln Kommer fytokemin erbjuda svensk industri ett framtida nytt
produktprogram?
Olof Theander invaldes 1986 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Baserad i huvudsak på text av Per Åman och Kristina Glimelius med flera.
Agneta Brasch
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Börje Waldebring

Förre direktören och lantbrukaren, Axel Börje Waldebring, Vansö-Löwgården, Strängnäs, Södermanland, avled den 13 februari 2013 i en ålder av
66 år. Han var född den 14 maj 1946 i Strängnäs.
Börje Waldebrings livsgärning spände över tre huvudområden, det egna
lantbruksföretaget Vansö-Löwgården i Strängnäs, lantbruksundervisning
och ett stort engagemang i mark-, jakt- och fiskefrågor inom lantbrukets
organisationer och Sveriges Fiskevattenägareförbund. Där var han under
en tid vd.
Efter sina studier i teknik och en driftsledareutbildning vid Stenkvista lantbruksskola gick Börje Waldebring lärarutbildning i Uppsala. Han fortsatte
sedan som lärare vid Stenkvista lantbruksskola, där han undervisade i flera
ämnen med tonvikt på teknik, driftsekonomi och samhällsämnen. Börje
Waldebring hade en pedagogisk talang och en social kompetens som gjorde hans lärargärning särskilt minnesvärd, enligt dåvarande lärarkollegor
vid skolan.
Åren 1991 till 2011 arbetade Börje Waldebring på Lantbrukarnas Riksförbunds, LRF, riksorganisation. Där blev han en mycket stor tillgång i arbetet med jakt-, fiske- och markfrågor. Inte minst blev han en stor resurs
vad gäller frågor om äganderätt och deltog som expert i flera statliga utredningar. Arbetskamrater förknippar Börje Waldebring med hedersord som
ambitiös, plikttrogen och noggrann.
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Trots alla hans engagemang förblev fädernegården utanför Strängnäs till
varons fasta punkt för Börje Waldebring och hans familj. Genom tillköp
och byggande utvecklades den till ett betydande lantbruksföretag.
Som förtroendevald var han också verksam i lantbrukets organisationer
lokalt, på läns- och på riksnivå. Han var styrelseledamot och en period
ordförande i LRF:s lokalavdelning i Strängnäs, styrelseledamot i Odal och
i Föreningsbanken samt ledamot i LRF:s länsförbundsstyrelse i Södermanland.
Börje Waldebring invaldes 2004 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.
I huvudsak baserat på underlag från Bertil Larsson.
Lars Helgstrand
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Ingemar Vallgårda

Lantbrukaren Fritz Ingemar Vallgårda, Ekshärad, Värmland avled den
11 december 2013 i en ålder av 93 år. Han var född den 2 oktober 1920 i
Bälinge, Uppland.
Ingemar Vallgårda studerade två år på Viks folkhögskola och därefter ett år
på Önnestads lantmannaskola, Skåne. Fram till 1944 var han praktikant på
hemgården och under åren 1944–46 rättare på Hesselby gård, UpplandsTuna. Under två år var han maskininstruktör på Hushållningssällskapet i
Örebro och sedan maskinförsäljare i några år. Från 1950 och fram till 1955
arrenderade han Falla gård i Hallsberg. Gården omfattade 35 ha och hade
mjölkproduktion som huvudnäring.
År 1954 övertog Ingemar Vallgårda arrendet av Vallrums gård, Ransta,
Västmanland. Gården Vallrum tillhör Uppsala Akademiförvaltning. Gården var en av de gårdar som donerades 1624 till Uppsala universitet av Gustav II Adolf. När Ingemar Vallgårda övertog arrendet var gården på 76 ha.
Byggnadsbeståndet var mycket dåligt och alla hus utom ett revs. Nytt bostadshus, maskinhall, verkstad, suggstall och tork byggdes upp. Driften på
gården blev produktion av avelssvin av rasen Yorkshire. Företaget utvecklades avsevärt under Ingemar Vallgårdas ledning. Den brukade arealen ökade
från 76 ha till 250 ha med mark från andra akademigårdar och genom egna
inköp. År 1985 övertog sonen Jan Vallgårda driften. I dag har den brukande
arealen utökats till 405 ha. År 1969 tilldelades Ingemar Vallgårda Uppsala
Universitets medalj för nit och redlighet i universitetets tjänst.
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Ingemar Vallgårda hade en betydelsefull roll när Svensk Husdjurskötsel
(SHS) införlivade svinavelsfrågorna i sin verksamhet. Detta skedde i samband med att Svenska Svinavelsföreningen blev medlem av SHS 1967. Ett
svinavelsråd med representanter från intresseföreningarna, forskningen
och staten företrädd av Lantbruksstyrelsen, bildades 1971. Året före hade
SHS inrättat en kontrollnämnd för svin med Ingemar Vallgårda som ordförande. Denna nämnd hade ansvaret för detaljfrågorna inom sugg- och
svinstamkontrollen. Han var också styrelseledamot i SHS:s styrelse och bevakade där svinfrågorna. I Svenska Svinavelsföreningen var han engagerad
först som styrelseledamot och sedan som ordförande. Ingemar Vallgårdas
insatser för svinaveln såväl inom den egna besättningen som i det organiserade avelsarbetet fick stor betydelse för svinavelns utveckling framför
allt under 1970-talet. Han dokumenterade i många olika sammanhang en
stark vilja till utveckling med strävan mot bestående värden.
Ingemar Vallgårda var också intresserad av hästavel. År 1966 köpte han in
de första ponnyerna från Storbritannien. Vallrums ponnystuteri verkade
under 1970- och 1980-talen och som mest fanns där ca 35 Welshponnyn.
Under en tid var Ingemar Vallgårda ordförande i Svenska Welshponny
föreningen.
Ingemar Vallgårda hade många uppdrag förutom de nämnda inom svinoch hästavelsområdet. Han var suppleant i Lantbrukarnas Riksförbunds
förbundsstyrelse, kretsordförande i Farmek, distriktsordförande i Vuxenskolan och ordförande i pastoratskyrkorådet.
Ingemar Vallgårda invaldes 1981 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Baserat i huvudsak på invalsförslag och uppgifter från Jan Vallgårda.
Agneta Brasch
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Bo Wergens

Förre verkställande direktören, civilekonom Bo Gunnar Wergens, Stockholm, avled den 4 juni 2014 i en ålder av 84 år. Han var född den 5 december 1929 i Göteborg.
Efter civilekonomexamen 1954 fortsatte Bo Wergens med studier i Hamburg, London och Paris fram till 1958, då han anställdes som sekreterare i
Luftfartsstyrelsen. Åren 1961–62 var han Sveriges representant i International Civil Aviation Organization, ICAO, i Montreal.
Under många år blev han sedan massa- och pappersindustrins företrädare. Han blev biträdande direktör i Skandinaviska Kraftpappersinstitutet
(Scankraft) 1964–67 och sedan dess vd till 1972. Åren 1972–91 var han vice
vd och 1977–91 vd för Skogsindustrierna och blev därefter dess ordförande.
Som representant för skogsindustrins centrala organisation hade Bo Wergens många åtaganden på den internationella arenan. Där trivdes han och
hade glädje av sin elegans och språkbegåvning. Utöver svenska talade han
också flytande engelska, tyska och franska. Med åren tillhörde han definitivt de tiotalet tyngsta skogsindustriföreträdarna i världen. Han var exempelvis ordförande i FAO:s Committee for Pulp and Paper 1992.
Bo Wergens gärning i skogsindustrin kulminerade år 1990, då Skogs
industrierna (f.d. Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen) 100-årsjubilerade med bland annat halvdussinet internationella symposier kring
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branschens kärnfrågor. Energifrågorna och ett framtida EU-inträde hade
i Bo Wergens en stark förespråkare. Han var högst delaktig i tillkomsten
av den elintensiva basindustrins lobbyorgan SKGS (skogen & kemin, gruvorna & stålet).
Det göteborgska ursprunget levde kvar hos Bo Wergens under alla år. Det
fanns en stolthet och slagfärdighet i hans repliker. Hans fasta punkt i alla
år var fritidshuset i Fiskebäckskil.
Bo Wergens var en mycket uppskattad chef. Familjen var självklart den
viktiga basen. Han var generös och mycket mänsklig. Hans intresse för
människor kom väl till pass i hans roll som företagsledare.
Bo Wergens invaldes 1989 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens allmänna avdelning. Under en tid var han ledamot i Ekonominämnden vid KSLA.
Baserat på underlag från Marie S. Arwidson, Jan Remröd och Kalle Karlsson.
Lars Helgstrand
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Martin Östberg

Skogskonsulten, förre verkställande direktören Martin Johan Östberg,
Alfta, Hälsingland, avled den 16 april 2014 i en ålder av 90 år. Han var
född den 16 januari 1924 i Alfta.
Martin Östberg började i tidig ålder hjälpa sin far i den smidesrörelse som
fadern startat 1918. Tillverkningen var då inriktad på utrustningar för hästtransporter och flottning. Martin Östberg lärde sig svetsa och började tillsammans med brodern tillverka hästvagnar av axlar och gummihjul från
skrotade bilar. En viktig milstolpe i företagets utveckling var år 1952, då
tillverkning av halvbandstraktorer påbörjades. Det ledde till ett samarbete
med Bolinder-Munktell, sedermera Volvo BM, som varade till 1975. I samband med en större utbyggnad av fabriken, tog Martin Östberg över verksamheten tillsammans med sin bror. Initialbokstäverna ÖSA i Östbergs
Smidesfabrik Alfta blev företagets firma- och varumärke.
Utvecklingen gick vidare till helbandstraktorer. Snart kom produkter som
Bamse, Stor-Nalle och Lill-Nalle och ÖSA började bli känt ute i världen.
Senare utvecklades processorer och skördare med avancerad styr- och
mätteknik. Ett viktigt steg i utvecklingen togs 1968 då ÖSA presenterade skotaren SM-668 som snart följdes av SM-868 som blev en av skogs
maskinbranschens största succéer. När ÖSA firade 50-årsjubileum 1968, var
företaget det största i landet på skogsmaskiner. Som mest hade det över
700 anställda och exporterade skogsmaskiner till 15 länder. Finska RaumaRepola förvärvade ÖSA i två steg 1979 och 1981. Det senare året avgick
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Martin Östberg som vd. Han fortsatte en tid som utvecklingsdirektör i det
finska bolagets skogsmaskingrupp.
Martin Östberg var en mycket drivande och engagerad person med stor
utvecklingskraft och framsynthet och hade stor del i den tekniska utvecklingen i skogsmaskinbranschen. Han var mån om sina kunder och anställda och lade stor vikt vid personalvård. Han förvärvade gårdar både i Alfta
och Skålsjön som blev rekreationsanläggningar för de anställda. Idrott och
föreningsliv var viktiga för honom. Hans stora fritidsintresse var orien
tering.
År 1972 fick Martin Östberg motta Skogsveckans teknikpris ur kung Gustav VI Adolfs hand och tio år senare mottog han Bernadottemedaljen av
kung Carl XVI Gustav. Han var också riddare av Vasaorden.
Martin Östberg invaldes 1982 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat på texter av Hans-Åke Elofsson och Anki Svärdhagen.
Jan-Åke Lundén
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Minnesord över utländska ledamöter

Sigurður Blöndal

Förre skogsdirektören, forstkandidat Sigurður Blöndal, Egilstadir, Island,
avled den 26 augusti 2014 i en ålder av 89 år. Han var född i Mjóanes,
Vellir, Island, den 3 november 1924.
Sigurður Blöndal examinerades från MA College of Akureyri 1945 och avlade en cand.phil. vid University of Iceland 1946. Följande år studerade
han skogsvetenskap i Norge, först vid Statens skogskole i Steinkjer, sedan
vid Norges Landbrukshøgskole i Ås, där han blev forstkandidat 1952.
Efter studierna i Norge, återvände Blöndal till Island, där han började arbeta som forskare vid Icelandic Forest Service 1952. År 1955 blev han skogvaktare i östra delen av landet. Slutligen var han skogsdirektör på Island
från 1977 till 1989.
Sigurður Blöndal hade också en karriär inom undervisningsområdet. Han
var lärare vid School of Housekeeping i Hallomsstaður 1955–67 och vid
grundskolan där från 1969 till 1971. Under några år var han även lärare
vid Farmers School i Hvanneyri. Dessutom undervisade han i State Horticultural School i Reykir Ölfus 1989–91. Sigurður Blöndal tjänstgjorde
som instruktör vid Geography Division vid University of Iceland 1985–91
och undervisade i naturvetenskap vid College of Egilsstaðir under ett par
perioder på 1990-talet.
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Sigurður Blöndal var ledamot av den offentliga Land Use and Soil Conservation Committee 1971–84 och var också ledamot av Nature Conservation
Committee, Natúruverndarráð. Han var under en period suppleant för
vänsterpartiet Alþýðubandalagið i Islands parlament. Han deltog i FN:s
generalförsamling 1973 och 1975. Åren 1982–89 var han styrelseledamot i
Nordiska Skogsunionen.
År 1989 blev Sigurður Blöndal hedersledamot i Iceland Forest Association
och 1998 i East-Iceland Forest Association.
Han skrev 1996 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift,

K
 SLAT, artikeln Skogreising på Island.

Sigurður Blöndal invaldes 1980 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat i huvudsak på text av Jón Loftson.
Jan-Åke Lundén
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David A. Harcharik

Former Deputy Director-General, Ph.D. David Andrew Harcharik,
Waterford, Virginia, USA, avled den 3 december 2014 i en ålder av 71 år.
Han var född den 13 oktober 1943 i Streator, Illinois, USA.
David Harcharik utexaminerades från Streator Township High School
1961. Han avlade examen som Bachelor of Science in Forest Management
vid Iowa State University och arbetade sedan ett par år som volontär i
US Peace Corps i Peru. Sedan han återvänt till USA, tog han examen som
Master of Science in Forest Ecology vid Duke University i North Carolina.
Därefter tjänstgjorde han i US Army i Vietnam.
År 1972 började David A. Harcharik arbeta i FAO, Rom, som P-2 Forest
ry Officer och tillträdde sedan en befattning som Forestry Officer inom
skogsgenetikområdet, som han innehade till slutet av 1977. Då återvände
han till USA och bosatte sig i Raleigh, North Carolina, där han avlade
examen som Ph.D. i Forest Genetics vid North Carolina State University
1984. Under tiden i USA arbetade han några år på Forest Service, United
States Department of Agriculture, Washington D.C. där han innehade
flera befattningar, bland annat som Director of International Forestry och
på slutet som Associate Deputy Chief för US Forest Service.
Därefter vände David Harcharik tillbaka till Rom, där han tillträdde befattningen som Assistant Director-General vid Forestry Department, FAO,
1995. Han blev en av de mest uppskattade i den befattningen. Under hans
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ledarskap nådde Forestry Department nya höjder. En ny skogsstrategi
initierades, många anställdes och samarbetet med andra avdelningar i FAO
stärktes betydligt. FAO Forestry erkändes som ledande i den internationella
skogsdebatten och nya samarbeten etablerades både inom och utom FNsystemet. År 1998 utsågs han till FAO Deputy Director-General, en befattning som han innehade fram till sin pensionering 2007. Han är den ende
skogsman som nått denna höga nivå inom FAO.
I de aktiviteter som David A. Harcharik var involverad i under 1970-talet
ingick bland annat att organisera kurser om skogsplantproduktion och
skogsplantering med tonvikt på Afrika och afrikansk savann, följt av
publicering av föreläsningstexter från dessa för ytterligare spridning av
information och kunskap. Han bidrog också till att samordna produktionen av nya upplagor av en rad skrifter inom skogsplanteringsområdet.
Han var huvudansvarig för de mycket spridda och banbrytande böckerna
Tree Planting Practices in African Savannas och Establishment Techniques
for Forest Plantations. Vidare bidrog David A. Harcharik till att organisera
Third World Consultation on Forest Tree Breeding, som hölls i Australien
1977.
David A. Harcharik var hårt arbetande och kunnig och kom mycket bra
överens, både med överordnade och medarbetare på FAO, liksom med sina
internationella kollegor. Alla uppskattade hans ärlighet och genuina vilja
till samarbete för att få saker och ting gjorda. Detta hade en kraftfull inverkan på engagemanget hos medarbetarna på skogsavdelningen, som han
behandlade både som vänner och kolleger. Han var tillgänglig och lyhörd
både för förslag och klagomål, samtidigt som han klargjorde att besluten
och ansvaret för åtgärderna på skogsavdelningen var hans.
David A. Harcharik invaldes 2000 som utländsk ledamot i Kungl. Skogsoch Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat huvudsakligen på text av Christel Palmberg-Lerche och Hosny ElLakany.
Jan-Åke Lundén
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Ottar Jamt

Förre direktören, sivilagronom Ottar Sigmund Jamt, Røros, Norge, avled
den 23 juli 2014 i en ålder av 88 år. Han var född 7 maj 1926 i Glåmos,
Norge.
Ottar Jamt tog agronomexamen vid Kgl. Veterinær- og Landbohøjskolen
i Köpenhamn år 1955. Samma år blev han anställd på Kontoret för lantbruksforskning vid Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd. Efter studier vid Norges handelshögskola i Bergen 1959 och 1960 blev han
1961 kontorschef vid samma kontor. Han blev administrativ direktör i
Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd 1968, en anställning han
sedan hade i 21 år, fram till 1989. De sista fyra åren av sin yrkeskarriär
var han specialrådgivare i forskningsrådet, innan han avgick med pension
1993.
Ottar Jamt var en drivkraft i uppbyggnaden av nationella och inter
nationella samarbetslösningar för lantbruksforskningen. Han var också
centralgestalt i uppbyggnaden av nya och vidareutveckling av etablerade
lantbruksvetenskapliga forskningsinstitut i Norge.
Han gjorde en stor insats i det nordiska forskningssamarbetet genom Nor
diskt kontaktorgan för jordbruksforskning, NKJ, och Samarbetsnämnden
för nordisk skogsforskning, SNS. Under många år var han också general
sekreterare och sedermera hedersmedlem i Nordiska Jordbruksforskares
förening, NJF.
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Ottar Jamt hade många hedersuppdrag inom lantbruksforskningen i Norge och i Norden.
Han vigde hela sitt yrkesverksamma liv åt den lantbruksvetenskapliga
forskningen och var aktiv i forskningsrådens samarbetskommitté för att
säkra och koordinera gemensamma akademiska insatser och främja rationell användning av forskningsmedlen.
Hans tidigare anställda minns honom som en rättskaffens och mycket re
spekterad chef.
Ottar Jamt invaldes 1975 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.
Baserat på text från Arvid Hallén och Daniel M. Jamt.
Lars Helgstrand
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Paul G. Jarvis

Professor emeritus, Ph.D., fil.dr., skog.dr.h.c. Paul Gordon Jarvis, Aberfeldy, Perthshire, Skottland, avled den 5 februari 2013 i en ålder av 77 år.
Han var född i Tunbridge-Wells, Kent, England, den 23 maj 1935.
Paul Jarvis växte upp i Hertfordshire, England. Han uppvisade tidigt en
akademisk talang och studerade botanik vid Oriel College i Oxford där
han avlade B.A. examen 1957. Han fortsatte de akademiska studierna vid
University of Sheffield där han blev Ph.D. 1961. Genom ett stipendium
från Nato kom han sedan till Institutionen för fysiologisk botanik vid
Uppsala Universitet. Där erhöll han 1963 sin andra doktorsexamen som
fil.dr. i växtfysiologi. Under de följande 50 åren höll han nära kontakt med
svensk forskning som inspirationskälla, opponent, sakkunnig, lärare och
mentor.
År 1964 flyttade Paul Jarvis med familj till Australien, där han erbjudits
en tjänst som gästforskare vid Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation, CSIRO, i Canberra. Hans karriär fortsatte sedan
i Storbritannien, först vid University of Aberdeen från 1966 till 1975 och
sedan vid University of Edinburgh, där han 1975 blev professor i Forestry
and Natural Resources, en tjänst som han uppehöll fram till sin pensioner
ing 2001.
Paul Jarvis genomförde banbrytande studier rörande olika aspekter inom
skoglig ekofysiologi. Dessa studier karaktäriserades av en innovativ kom-
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bination av fysikaliska och fysiologiska grundprinciper, konstruktion av
ny mätutrustning och djupa kunskaper om grundläggande trädfysiologi.
Hans forskargrupp utvecklade en av de första processbaserade modellerna
för hur utbytet av koldioxid, vatten och energi mellan skogar och atmo
sfären fungerar.
Paul Jarvis publicerade mer än 200 vetenskapliga artiklar om skogens och
andra växters ekofysiologi och deltog i ett stort antal internationella projekt. Han var en ledande gestalt i det första EU-finansierade internationella
projektet avseende klimatförändringarnas inverkan på skog och annan vegetation. Många av dessa resultat redovisades i den av honom editerade
boken European Forests and Global Change, The Likely Impacts of Rising
CO2 and Temperature som utkom 1998.
Paul Jarvis valdes till Fellow of The Institute of Chartered Foresters och The
Institute of Biology 1988, Fellow of The Royal Society of Edinburgh 1979,
ledamot i Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 1993 och Fellow of The
Royal Society 1997. År 2000 tilldelades han Gregorius Mendel Honorary
Medal av Academy of Sciences of the Czech Republic för sina insatser för
utvecklingen av den ekofysiologiska forskningen i landet. Han promoverades till skoglig hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 2007.
Efter sin pensionering fortsatte han att vara vetenskapligt mycket aktiv,
men engagerade sig också i restaurering av naturskogar i Skottland. Vidare
var han ordförande för Edinburgh Center for Carbon Management, ett litet bolag som engagerade sig i kollagring i skog för att möta målen i Kyotoprotokollet. Han ägnade sig också åt bergsvandring och maratonlöpning.
Paul Jarvis var allmänt beundrad och uppskattad inom sitt område. Hans
engagemang, intensitet och kärlek till vetenskapen gjorde att han kunde
undanröja många hinder mellan discipliner och forskargrupper i olika länder.
Paul Jarvis invaldes 1996 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat huvudsakligen på texter av Maurizio Mencuccini, John Grace och
Sune Linder.
Jan-Åke Lundén
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Agner NeimannSørensen

Professor emeritus, Dr.Med.Vet., Dr.Agro.H.C. Agner Neimann-Sørensen, Nærum, Danmark, avled den 29 oktober 2014 i en ålder av 90 år. Han
var född den 20 maj 1924 i Ö.Törslev på Jylland.
Agner Neimann-Sørensen blev veterinär 1951 och startade därefter en
mycket framgångsrik vetenskaplig karriär med anställningar och studier
i Skottland, USA, Sverige och Danmark. Han blev Dr.Med.Vet. 1958 med
avhandlingen Blood groups of cattle; immunogenetic studies on Danish cattle
breeds. Efter studier vid University of Wisconsin 1951–52 byggde han upp
ett laboratorium för blodgruppsstudier vid Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i Köpenhamn. Under 1950-talet utbildade han flera forskare i
europeiska länder i blodgruppsforskning, vilket medförde att många nya
laboratorier byggdes upp.
Under 1955 studerade Neimann-Sørensen kvantitativ genetik i Edinburgh
hos professor Alan Robertson. De påbörjade tillsammans en omfattande
studie av sambandet mellan blodgruppsgener och produktionsegenskaper
hos nötkreatur. Bland annat visade studierna att det förelåg klara samband
mellan vissa blodgrupper och mjölkens fetthalt.
Under senare delen av 1950-talet stod det klart att forskning och försöksverksamhet på nötkreatur i Danmark behövde moderniseras. År 1962 utnämndes Neimann-Sørensen till professor i nötkreaturens avel och utfodring vid
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole och samtidigt till föreståndare för
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Avdelningen för forsøg med kvæg og får vid Statens Husdyrbrugsforsøk.
Efter utnämningen började han att snabbt reformera undervisning, forskning och kunskapsöverföring inom nötkreatursområdet. Han ordnande
anslag till unga nyexaminerade forskare och under hans ledning utvecklades nya avelsplaner, utfodringsstrategier och produktionssystem som presenterades och senare implementerades i praktiken. Forskningsavdelningen växte i kompetens och storlek och det internationella samarbetet blev
efter hand mycket omfattande. Faciliteterna på Fredriksberg och Hillerød,
där forskningen då var förlagd, blev för små och otidsenliga. NeimannSørensen var en drivande kraft när det gällde planerna på etablering av
forskningscentret Foulum på Jylland och utflyttningen dit som ägde rum
1982/83. Han medverkade till att det på Foulum skapades en forskningsmiljö på högsta internationella nivå. Han avgick med pension 1994.
År 1987 kom boken Research in cattle production: Danish status and perspectives: contribution in honor of A. Neimann-Sørensen där medarbetare och
kolleger i 15 uppsatser beskriver den forskning och de tillämpningar inom
dansk nötkreatursskötsel som kommit tillstånd under Neimann-Sørensens
ledarskap. Agner Neimann-Sørensen anlitades som ordförande och ledamot i många danska kommittéer och råd inom lantbrukssektorn. Bland
dessa kan nämnas att han var ordförande i Landbrugets samråd for forskning og forsøg, ledamot i det Veterinærvidenskaplige forskningsrådet och
i styrelsen för The European Association for Animal Production, EAAP,
samt ordförande i Nordiska Jordbruksforskares F
 örening, NJF, där han
också utsågs till h
 edersledamot. Han var dessutom kvalitetsgranskare för
flera husdjursvetenskapliga tidskrifter, bl.a. Acta Agr Scand. Animal Sci.
Neimann-Sørensen var en förebild och inspiratör för ett stort antal studerande och medarbetare som genom åren efterhand blev anställda i
nyckelpositioner inom forskning, rådgivning eller annan husdjursrelaterad
verksamhet. Hans internationella nätverk var omfattande. Efter sin pensionering 1994 kunde Neimann-Sørensen se tillbaka på över 30 verksamma
år under vilka han på ett imponerande sätt satt sin prägel på dansk husdjursskötsel och husdjursforskning.
Agner Neimann-Sørensen invaldes 1991 som utländsk ledamot i Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Baserat i huvudsak på text av Lars Gjøl Christensen och Jan Rendel.
Agneta Brasch
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Eljas Pohtila

Professorn, överdirektören, agr.forst.dr. Eljas Heikki Pietari Pohtila, Espoo,
Finland, avled den 10 mars 2014 i en ålder av 70 år. Han var född i Salla,
Lappland, Finland, den 1 augusti 1943.
Eljas Pohtila var son till en renskötare i Lappland. Han avlade studentexamen i Pemar gymnasium, Egentliga Finland, år 1963 och efter militärtjänstgöringen började han studera skogsvetenskap vid Helsingfors Universitet och avlade forstmästarexamen 1968. Han blev agr.forst.dr. 1977
med avhandlingen Reforestation of ploughed sites in Finnish Lappland.
Sin yrkesbana inledde Eljas Pohtila vid Helsingfors Universitet, men han
vände snart tillbaka till norra Finland där han var engagerad som forskare
vid Skogsforskningsinstitutet och chef för dess försöksstation i Rovaniemi.
År 1980 utsågs han till chefforstmästare vid Lapplands distriktsskogsnämnd
och gav sig resolut i kast med skogsskötselproblemen i de nordliga skogarna. Under Pohtilas period som chef avverkades och förnyades Lapplands
underproduktiva granskogar i betydande omfattning.
Eljas Pohtilas era i finska Lappland upphörde år 1987 då han blev verkställande direktör för forsknings- och utvecklingsorganet Metsäteho i
Helsingfors. Efter knappt två år utnämndes han sedan till överdirektör
för Skogsforskningsinstitutet Metla, en tjänst som han innehade till sin
pensionering 2003. Under hans ledning initierades på Metla omfattande
forskningsprogram, antalet professorer och specialforskare utökades, inter-
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nationella engagemang av olika slag uppmuntrades och skogsforskningens
samhälleliga betydelse och inflytande ökade.
Det skogliga samarbetet i Norden uppskattades av Eljas Pohtila och han
deltog aktivt i SamNordisk Skogsforskning, SNS. Under hans tid arrange
rades också världskongressen för International Union of Forest Research
Organizations, IUFRO, i Tammerfors år 1995. Finlands inträde i Europeiska Unionen ansåg han betydelsefullt och Metla deltog aktivt i utformandet
av behövliga skogspolitiska EU-riktlinjer.
Eljas Pohtila var aktiv i många organisationer, kommittéer och arbetsgrupper. Han verkade bl.a. i naturskyddsorganisationen i Lappland och som
ordförande för Finlands Forstmästareförbund. I mitten på 1990-talet ledde
han den skogspolitiskt tunga arbetsgruppen som hade i uppdrag att komma med förslag till ny skogslag.
Eljas Pohtila var en nyfiken, mångsidig och upplyst vetenskapsman, som
mycket gärna och passionerat diskuterade och debatterade sakfrågor. Hans
breda arbetserfarenhet, debattskicklighet och vassa penna utgjorde en
kombination som hans vänner beundrade och motståndare fruktade. Till
hans främsta hobbyn hörde litteratur, fiske och jakt.
Till sin natur var Eljas Pohtila flärdfri och lätt att nalkas, men stack inte
under stol med vad han tänkte. Han ställde sig alltid på den lilla människans sida mot den ansiktslösa byråkratin. Eljas Pohtilas musikalitet och
fenomenala ordminne gjorde honom till medelpunkten för många sammankomster såväl när det gällde sång som framförande av dikter.
Eljas Pohtila invaldes 1990 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat huvudsakligen på text av Jan Heino.
Jan-Åke Lundén
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William B. Stuart

Professor, Ph.D. William Berton Stuart, Starkville, Mississippi, USA, avled
den 5 mars 2013 i en ålder av 71 år. Han var född den 19 juni 1941 i DuBois,
Pennsylvania, USA.
William Stuart avlade examen som Bachelor of Science in Forestry vid
Pennsylvania State University 1963, Master of Forestry vid Duke University 1964 och Ph.D. in Forestry vid Virginia Polythecnic Institute (Virginia
Tech) 1980.
Från 1964 till 1967 arbetade han som specialist på avverkning och massa
produktion i den kursverksamhet som bedrevs vid North Carolina State
University. Han fick sedan anställning vid American Pulpwood Asso
ciation som Forest Engineer med ansvar för forskningsprojekt rörande
avverkning. Från 1974 till 1980 arbetade han vid Virginia Tech, där han
medverkade till utvecklingen av Industrial Forest Operations Program
som instruktör, forskare och doktorand. År 1980 tillträdde han en befattning som Assistant Professor vid Virginia Polytechnic Institute and State
University, Blacksburg, Virginia och där blev han sedan Associate Professor 1984. William Stuart erhöll flera internationella forskarstipendier och
gästforskade bl.a. på Nya Zeeland 1984–85. Han flyttade till Department
of Forestry vid Missisippi State University 1999.
William Stuart utövade ett positivt inflytande på skogsteknikforskningen
och skogsindustrin i USA, och på ett stort antal personer som han under
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visade eller var rådgivare till. Hans mest betydelsefulla insatser gäller analys
av virkesförsörjningssystem och studier av skogsentreprenörer.
Hans arbete med utveckling av lätta påbyggnader för log trailers, rutiner
för uppföljning och styrning av fliskvalité och cable systems för avverkning
i brant terräng visar hans stora förmåga att tillämpa ingenjörsvetenskap
för effektivisering av virkesförsörjningskedjan. Hans banbrytande arbete
när det gäller skörd och sönderdelning av biomassa, liksom simulering
av avverkningssystem har också haft en påtaglig inverkan på den skogstekniska utvecklingen. En stor del av sin karriär arbetade William Stuart
hängivet med framgångsfaktorer, säkerhet och förbättringar för skogs
entreprenörer, för vilka han hyste den största respekt och uppskattning.
Hans studier av avverkningsentreprenörer och hans idéer när det gäller att
skapa produktivitet i avverkningssystemen genom att använda effektiva
affärsmodeller i stället för traditionella system för planering och kontroll,
har haft en avgörande betydelse för utformningen av de skogstekniska
driftssystemen.
För William Stuarts studenter var det ett spännande äventyr och en upplyftande erfarenhet att studera och arbeta med honom. Han var hand
ledare för mer än 70 graduate students. Många av dessa finns nu i ledande
befattningar vid universitet och företag, eller andra organisationer. William Stuart spelade också en viktig roll när det gäller byggande av starka
professionella kontakter med andra länder. Kontakterna med Sverige var
särskilt starka och fruktbärande. Under den intensiva mekaniserings
perioden i mitten av 1960-talet, etablerade han samarbete med det svenska
forskarsamhället inom det skogstekniska området. Dessa kontakter varade
under flera decennier och utgjorde en värdefull länk mellan Sverige och
USA, med talrika studieresor, deltagande i olika konferenser och akademiskt samarbete.
William Stuart var, förutom en framstående professor och lärare, en lysande forskare med förmåga att kombinera skarpa iakttagelser, genomträngande analyser, sunt förnuft och innovativt helhetstänkande. Han var en
kritisk, ärlig och oberoende tänkare.
William Stuart invaldes 1997 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat i huvudsak på text av Luc LeBel och Lennart Rådström.
Jan-Åke Lundén
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Alfabetisk förteckning
över ledamöter avlidna 2003–2014
Hedersledamöter		Dödsdatum
Aldén, Håkan
6/11 2010
Curman, Johan
22/9 2007
Dyrendahl, Ivar
1/6 2006
Ehrenberg, Carin
7/10 2012
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
Renborg, Ulf B:son
17/4 2013
Tamm, Carl Olof
13/9 2007
Svenska ledamöter		
Andersson, Arne
Andersson, Bengt
Andersson, Sigvard
Andersson, Sven-Olof
Andersson, Thorsten
Andrén, Thorsten
Arnborg, Tore
Arnell, Anders
Arrhenius, Erik
Arvidsson, Helge
Asp, Nils-Georg
Berglund, Sven
Bennet, Bengt
Bergman, Fritz
Bernström, Peter
Beskow, Carl Jakob
Björck, Lennart
Bäckström, Sixten
Carlborg, Gunnar

Dödsdatum
14/7 2003
22/4 2004
22/12 2004
14/2 2004
21/7 2011
21/10 2009
22/10 2007
20/4 2003
4/4 2012
16/3 2014
1/6 2012
27/2 2005
6/5 2009
3/8 2014
5/3 2003
13/3 2005
8/9 2011
12/11 2004
25/5 2007
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Christoffersson, Lennart
Claesson, Olof
Danell, Birgitta
Dyrendahl, Sven
Edlund, Erik
Ekelund, Hans
Ekelund, Sigvard
Eklind, Jan-Robert
Eklund, Bo
Ekman, Jacob
Embertsén, Sven
Enander, Gunnar
Ericson, Börje
Erlansson, Sverker
Fahlgren, Svante
Falk, Eric
Fernqvist, Ingevald
Francke, Robert
Friberg, Per
Gripenberg, Nils
Gustafsson, Henry
Göransson, Gert
Hagberg, Arne
Hagner, Stig
Hakelius, Olov
Henriksson, Rolf
Herland, Erik
Hjalmarsson, Bo
Holmström, Sven
Håstadius, Birger
Insulander, Karl-Gustaf
Johansson, Arne
Johansson, Nils
Jonsson, Bengt
Jonsson, Erik
Jonsson, Sven V.
Jähkel, Carl
Kennedy, Douglas
Kuylenstjerna, Göran
Landqvist, Nils
Larsson, Gerhard
Larsson, Gunny
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8/5 2004
11/4 2013
20/10 2005
24/8 2004
13/4 2005
19/3 2004
17/6 2005
14/1 2010
3/10 2006
30/3 2009
13/4 2003
26/12 2014
16/12 2004
29/1 2013
16/5 2007
31/5 2013
21/12 2009
25/8 2006
7/3 2014
7/5 2012
6/6 2014
26/2 2006
18/1 2011
16/1 2003
24/6 2014
1/7 2010
17/8 2013
27/2 2011
19/11 2007
8/3 2010
31/3 2007
19/12 2010
29/11 2007
8/4 2012
2/4 2005
6/10 2006
1/9 2011
21/8 2007
22/3 2013
2/10 2010
27/5 2012
8/5 2004

Larsson, Rune
Larsson, Sven-Gunnar
Linder, Harald
Lindsten, Klas
Lovang, Torbjörn
Lovén, Henrik
Lundquist, Kjell
von Malmborg, Göran
Matérn, Bertil
Moback, Jan
Nilsson, Gerda
Nilsson, Thorsten
Nordén, Fritz
Nordlander, Carl-Henrik
Norén, Olle
Olsson, Gösta
Olsson, Owe
Oredsson, Ingmar
Ottosson, Lennart
Paulsson, Valfrid
Persson, Sigurd
Pettersson, Olle
Pålsson, Boo
Ramel, Hans
Remvig, Stig
Renlund, Gösta
Rättzén, Bengt
Samuelsson, Ove
Schotte, Lennart
von Segebaden, Gustaf
Sillerström, Erik
Sköld, Per
Staaf, Anders
Swedborg, Erik
Svensson, Kjell
Svensson, Sven-Rune
Säfvestad, Vikar
Theander, Olof
Thomke, Sigvard
Troedsson, Tryggve
Trolle-Löwen, August
Tågmark, Sven

7/8 2012
3/1 2010
1/1 2009
12/3 2012
3/2 2009
9/4 2012
9/9 2011
22/2 2006
14/10 2007
20/7 2012
10/10 2008
21/2 2006
12/5 2003
22/12 2003
13/9 2012
8/11 2009
19/10 2008
5/4 2009
1/12 2013
18/12 2006
21/6 2011
19/9 2005
13/3 2011
26/5 2009
21/12 2003
12/2 2007
28/1 2005
24/1 2011
30/6 2005
7/9 2011
8/3 2011
6/2 2008
14/5 2003
5/9 2007
1/11 2007
29/1 2013
10/1 2012
14/4 2014
1/2 2008
10/9 2010
18/7 2009
18/11 2008
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Ulfsparre, Carl
Utterström, Carl
Wachtmeister, Arvid
Waldebring, Börje
Vallgårda, Ingemar
Wergens, Bo
Westöö, Gunnel
Wibe, Sören
Önnesjö, Karl Erik
Östberg, Martin

21/10 2006
22/5 2010
11/5 2004
13/2 2013
11/12 2013
4/6 2014
31/7 2007
29/12 2010
12/11 2003
16/4 2014

Utländska ledamöter
Aavatsmark, Ivar
Ahlgren, Henry L.
Andersen, Sigurd
von Barner, Helmuth
Blöndal, Sigurður
Borlaug, Norman
Bützow, Nils-Eric
de la Chapelle, Gustaf
Dam Kofoed, Axel
Dellenbach, Pierre
Hagman, Max
Hanf, Claus-Hennig
Harcharik, David A.
Holmsgaard, Erik
Holstener-Jørgensen, Helge
Jamt, Ottar
Jarvis, Paul G.
Kristoffersen, Trygve
Kuusela, Kullervo
Lukinov, Ivan
Mastenbroek, Cornelius
Mückenhausen, Eduard
Neimann-Sørensen, Agner
Paatela, Juhani
Pohtila, Eljas
Pöyry, Jaakko
Ringen, John
Rønde Kristensen, Helge
Sandvik, Olav
Seip, Hans Kristian

29/8 2004
22/1 2004
31/5 2005
18/6 2007
26/8 2014
12/9 2009
4/7 2011
21/4 2012
10/5 2011
21/1 2003
9/5 2008
18/12 2005
3/12 2014
9/1 2009
23/7 2010
23/7 2014
5/2 2013
11/5 2009
30/11 2003
4/12 2004
9/2 2011
6/2 2005
29/10 2014
23/9 2008
10/3 2014
8/9 2006
25/3 2007
28/11 2008
16/2 2010
8/10 2012
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Singh, Dhyan Pal
Sirén, Gustaf
Solberg, Peter
Stuart, William B.
Sumelius, Henrik
Walter-Jørgensen, Aage
Zobel, Bruce J.
Østebrøt, Akse

Maj 2012
11/5 2008
14/1 2005
5/3 2013
24/10 2006
5/12 2009
2/2 2011
6/5 2012
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien publicerar sedan 2003 minnesord över avlidna ledamöter i en egen skriftserie. I akademiens
verksamhetsberättelser listas endast namn, datum och avdelning.
Minnesorden ingår i akademiens serie småskrifter (miscellanea)
och varje minnesordsskrift omfattar ledamöter avlidna under två
år. Minnesorden är framtagna för att så långt som möjligt beskriva
ledamöternas verksamhet och betydande insatser inom akademiens
områden, deras karriärvägar, erhållna utmärkelser och belöningar.
En annan målsättning har varit att lyfta fram engagemang på om
råden som till exempel politik och föreningsrörelse liksom historiska
och kulturella intressen. Minnesorden utgör ett försök att teckna en
helhetsbild av ledamöterna både som akademiledamöter och som
personer.
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