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Förord

detta är den sjunde skriften i akademiens serie Minnesord över avlidna ledamöter. Undertecknade representanter för respektive avdelning
har tillsammans med Enheten Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt
(BAHP) tagit 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 ledamöterna endast sporadiskt erhållit
tryckta eftermälen i akademiens tidskrift (KSLAT). I och med den nya 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.
Akademibibliotekarie Jimmy Lyhagen har samordnat arbetet och tagit
fram underlag till minnesorden från akademiens arkiv och från diverse
skrifter. 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.
Alla minnesordsskrifter publiceras som PDF-filer på akademiens webbplats
(www.ksla.se) och är fritt tillgängliga.
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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 akademiledamöter avlidna 2003–16.
Bo Andersson 

Jan-Åke Lundén

Jan Philipsson

Allmänna avdelningen

Skogsavdelningen

Jordbruksavdelningen
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Minnesord över svenska ledamöter

Folke Andersson

Professor emeritus, fil.dr Folke Oskar Andersson, Larv, Västergötland, avled den 15 november 2016 i en ålder av 83 år. Han var född den 14 juli 1933
i Döderhult, Småland.
Folke Andersson växte upp i östra Småland och familjen flyttade senare
till Jönköping. Han studerade biologi vid Lunds universitet och disputerade där för filosofie doktorsgrad 1970 på avhandlingen An ecosystem
approach to vegetation, environment and organic matter of a mixed woodland and m
 eadow area. År 1979 erhöll han en personlig rådsprofessur i
terrester ekologi, särskilt systemekologi, som förlades till Uppsala och
sedermera överfördes från Naturvetenskapliga forskningsrådet till Sveriges
Lantbruksuniversitet.
Folke Andersson var under 1960-talet en engagerad doktorand på den
växtekologiska avdelningen vid Lunds Universitet, där han bland annat
stimulerade till framtagning av undervisningsmaterial som kom att an
vändas för utbildningen i växtekologi i hela Norden. Han hade också
olika anställningar vid avdelningen för ekologisk botanik där hans pedagogiska insatser är väl dokumenterade genom utgivna kompendier i ekologisk metodik. Folke Anderssons doktorsavhandling är den första svenska
ekosystemundersökning där ett modernt markfysikaliskt betraktelsesätt
tillämpas. Han kunde där visa att markens vattenhalt och därmed syre
tillgång var avgörande för såväl botanisk samansättning som produktion
hos vegetationen i undersökningsområdet.
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Folke Andersson var främst intresserad av ekosystemekologi och drev projekt med denna inriktning. Han bidrog till att etablera ekosystemekologin
som vetenskapligt ämne i Sverige. Ny kunskap erhölls om bland annat försurningen och dess sidoeffekter på ekosystemen och hur skogsskador och
markförsurning skulle kunna motverkas. Han var bland annat projektledare för storprojektet Barrskogslandskapets ekologi från dess tillkomst
1972 till dess avslutning 1982 och har en betydande del av förtjänsten av att
projektet har kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt.
Folke Andersson har haft en rad uppdrag, som också har inneburit många
kontakter med den skogliga praktiken. Det har gällt bland annat skogs
produktionsforskning, ekologiska effekter av helträdsutnyttjande, försurning av mark och vatten samt skogsskador. Hans engagemang i dessa
frågor har bland annat resulterat i ett forskningsprogram om skogsmarks
kalkning och det så kallade Skogabyprojektet. Efter pensioneringen var
Folke A
 ndersson med om att bygga upp ett nätverk för långsiktiga skogliga försök i Europa. Han fortsatte publicera både en lärobok och nytt
forskningsmaterial. I februari 2016 fick han en sista vetenskaplig artikel
publicerad, som visade på förändringarna efter femtio år i hans omhuldade naturreservat Linnebjer utanför Lund. Före sin död hann han precis
skriva färdigt och trycka upp sina memoarer i begränsat antal exemplar,
som skickades till släkt och vänner.
Folke Andersson var en social och generös person med gott humör, som
brydde sig om sina medarbetare.
Folke Andersson invaldes 1986 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens skogsavdelning. Åren 1998–2016 var han ledamot i
KSLA:s nomineringsgrupp för Marcus Wallenbergpriset.
Baserat huvudsakligen på invalsförslag och texter av Sune Linder, Heléne
Lundkvist, Bengt Olsson, Tryggve Persson och Göran Ågren.
Jan-Åke Lundén
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Bo Axelsson

Förre länsjägmästaren, civiljägmästare Bo Axel Axelsson, Umeå, avled den
23 september 2015 i en ålder av 85 år. Han var född den 1 mars 1930 i Lycksele, Norrbotten.
Familjen flyttade senare till Umeå, där hans far var länsjägmästare. Bo
Axelsson fick därmed en naturlig inriktning mot skogsbruk. År 1957 tog
han civiljägmästarexamen vid Skogshögskolan. Sin yrkesbana inledde han
samma år på Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län. Där stannade han några
år och arbetade mycket med utbildning och rådgivning. Efter en kort tid
i Stockholm tillträdde han en tjänst som biträdande jägmästare i Örebro
län. Åren 1962–63 var han stipendiat vid universitet i Madison i USA.
Studierna ledde till en Master of Science in Agriculture and Extensive
Education.
Efter tjänstgöringen i Örebro återvände Bo Axelsson till Jämtland, där
han efter ett par år avancerade till biträdande länsjägmästare. Ett år senare
flyttade han till Skogsstyrelsen i Stockholm som avdelningsdirektör med
huvudsaklig inriktning på utbildningsfrågor.
År 1971 flyttade Bo Axelsson till Umeå för att tillträda befattningen som
länsjägmästare i Västerbottens län, alltså samma post som hans far hade
innehaft. På den posten stannade han kvar till sin pensionering 1995. Hans
tid som länsjägmästare sammanföll med skogsvårdsorganisationens mest
intensiva period. Skogsvårdslagen blev mera detaljerad. Rådgivning till
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skogsbrukare och till allmänheten intensifierades och skogsplanläggningen
inom privatskogsbruket ökade kraftigt.
Boax – som han kallades – engagerade sig mycket aktivt i alla dessa olika
verksamheter. Han ägnade också mycket tid åt skogsbruket i de fjällnära
områdena. Han var mycket mån om sin personal och var lyhörd för deras
synpunkter och deras förslag till förbättringar av verksamheten.
Bo Axelsson var också mycket anlitad för olika aktiviteter vid sidan av
ordinarie verksamhet, bland annat som expert i såväl statliga som inter
nationella utredningar och som sekreterare i Skogsvårdsstyrelsernas Förbund.
Bo Axelsson invaldes 1983 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens skogsavdelning.
Baserat på text av Ingemar Öhrn.
Jan-Åke Lundén
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Carl-Fredrik Berggren

Lantbrukaren, lantmästare Carl-Fredrik Berggren, Svängsta, Blekinge, avled den 27 maj 2016 i en ålder av 87 år. Han var född den 22 november
1928 i Hasselfors, Närke.
Carl-Fredrik Berggren tog realexamen 1945 i Örebro och lantmästar
examen 1953 i Alnarp. Han gick på Svalövs lantmannaskola 1949–50 och
praktiserade på olika gårdar i Mellansverige och Skåne. Han tog 1955 över
släktgården Gungvala gård i Svängsta i Blekinge, som han brukade fram
till sin död.
Carl-Fredrik Berggren var en framstående jordbrukare och inte minst husdjursman. Gården Gungvala bestod på C-F Berggrens tid av ca 200 ha
åker och beten samt 400 ha skog. På gården bedrevs mjölkproduktion,
vilket även sker idag av femte generationen Berggren. Här fanns även en
av landets bästa svinavelsbesättningar av svensk Yorkshire. Gungvala gård
har funnits i släkten Berggrens ägo sedan 1857.
Carl-Fredrik Berggren gjorde sig känd som en klok, tekniskt kunnig och
kreativ lantbrukare. Det ledde till att han fick många förtroendeuppdrag
inom ett brett område av företag och organisationer. Han var bland annat
ordförande i Karlshamns Sparbank, Blekinge läns jaktvårdsförening och
Mörrums Stärkelsefabrik. Han var dessutom styrelseledamot i Kristianstad Blekinge Slakteriförening, KBS, och Blekinge Kronobergs Husdjurstjänst, BKH. Inom lantbrukets organisationer ingick han dessutom i LRF:s
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a vtalsråd, Slakteriförbundets förvaltningsråd och Jordbrukets Försäkringsbolags regionnämnd.
Carl-Fredrik Berggren hade stort intresse för forsknings- och utvecklingsfrågor som Sveriges lantbruksuniversitet drog nytta av genom hans ledamotskap i Södra husdjursförsöksdistriktet och i Programkommitté teknik.
Det tekniska innovationsintresset togs dessutom tillvara i Statens Vattenfallsverks solenergi- och värmepumpsprojekt.
Carl-Fredrik Berggren invaldes 1983 i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens jordbruksavdelning.
Till stor del baserat på handlingar hos KSLA.
Jan Philipsson
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Eskil Brännäng

Förre statsagronomen, agr.dr Eskil Åke Helge Brännäng, Uppsala, avled
den 10 januari 2016 i en ålder av 91 år. Han var född den 8 maj 1924 i
Femsjö, Småland.
Eskil Brännäng tog studenten som privatist på Spyken i Lund 1944. Efter
lantbrukspraktik kom han till Ultuna och tog agronomexamen 1952 på
Lantbrukshögskolans husdjurslinje. Under studietiden verkade Eskil
Brännäng ett år som lärare vid Grimslövs folkhögskola, varefter han år
1950 anställdes som forskningsassistent vid det dåvarande Institutet för
husdjursförädling, Wiad, på Södertörn. Åren 1958–61 var han husdjurskonsulent vid hushållningssällskapet i Halland, varefter han 1961 anställdes
av Sveriges Slakteriförbund. Eskil Brännäng återkom till Wiad 1963 som
försöksledare innan han blev statsagronom i husdjursförädling 1967, en
befattning han hade fram till sin pensionering 1989.
På Wiad utvecklade Eskil Brännäng en verksamhet som gjorde honom
till landets förste egentlige köttforskare. I försök med enäggiga tvilling
kalvar studerade han bl.a. effekterna av kastration och olika uppfödningsintensitet på köttproduktion och köttkvalitet, vilket utgjorde grunden för
hans doktorsavhandling Studies on monozygous cattle twins 18. The effect
of castration and age of castration on Swedish red and white cattle, som han
presenterade 1967. Resultaten blev snabbt omsatta i praktiken genom den
rådgivning han byggde upp, först i Halland och sedan på landsbasis genom
Slakteriförbundet. Till det mer sällsynta i den akademiska karriären var att
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Eskil Brännäng blev docent på sin omfattande vetenskapliga publicering
redan innan han hade disputerat.
Inför bildandet av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på 1970-talet var
Eskil Brännäng en av de drivande krafterna för en samordning av forskningen på husdjursområdet och medverkade starkt till att verksamheten på
Wiad 1974 flyttades till Uppsala och Lantbrukshögskolans gårdar Kungsängen och Funbo-Lövsta. Eskil Brännäng var under många år en uppskattad ledare, lärare och handledare för studenter och doktorander vid
Institutionen för husdjursgenetik där hans kontaktnät med lantbrukets
organisationer blev mycket värdefullt för den tillämpade forskningen.
Eskil Brännäng hade ett stort intresse för u-landsfrågor i Afrika, särskilt
Etiopien, där han verkade som Sida-expert i husdjursfrågor. Samtidigt
medverkade han till att studenter från olika länder i Afrika kunde få utbildning vid SLU. Eskil Brännäng avslutade sin karriär i Zambia och Etiopien
med ledande roller i flera projekt för landsbygdsutveckling. Han var även
därefter handledare och examinator för husdjursstudenter vid Alemayauniversitetet i Etiopien.
Eskil Brännäng var alltid hjälpsam och spred värme och entusiasm bland
vänner och medarbetare. Under senare år kom detta särskilt hans många
etiopiska vänner till del.
Eskil Brännäng invaldes 1977 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Jan Philipsson
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Bo Hedström

Förre generaldirektören, skog.dr.h.c. Bo Sture Hedström, Jönköping, avled den 15 april 2016 i en ålder av 77 år. Han var född den 3 maj 1938 i
Helgum, Ångermanland.
Bo Hedström tog studentexamen 1958 i Sollefteå och blev jur.kand. i
Uppsala 1964. Han var inriktad på att bli affärsjurist, men tog anställning vid regeringskansliet, där han arbetade som kanslisekreterare och
departements
sekreterare 1964–68. Han fortsatte som departements
sekreterare på finansdepartementet 1968–70 med Gunnar Sträng som chef.
Sedan återvände han till jordbruksdepartementet där han blev kansliråd
1971 och departementsråd 1972–74.
År 1975 utsågs Bo Hedström till generaldirektör för Skogsstyrelsen i Jönköping och 1983 blev han generaldirektör för Domänverket i Falun. Han
avslutade sin karriär på Södra Skogsägarna i Växjö, där han var vd och
koncernchef från 1993 fram till sin pensionering 1995.
Bo Hedström hade många styrelseuppdrag, nästan alla med skoglig inriktning. Han var ordförande i Domänföretagen AB, ordförande i Sveriges
Skogsvårdsförbund, ordförande i Göta Kanalbolag samt styrelseledamot i
Assi AB, Skogsstyrelsen, styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet med flera.
Åren 1972–74 var han ordförande i kalhyggesgruppen, 1975–85 satt han
i miljövårdsberedningen och några år tidigare var han engagerad i FN:s
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första miljökonferens som hölls 1972 i Stockholm. Han anlitades också
som expert i ett 20-tal utredningar inom modernäringarna jordbruk,
skogsbruk och fiske.
För vännerna var Bo S Hedström Bo Sture den generöse, som tillsammans
med hustrun Inga gärna och ofta ordnade fester, helst med kunskaps
berikande studiebesök. Som pensionär blev han flitig motionär. Men allra
bäst mådde han när han fick dra sig tillbaka med böcker i politik och
filosofi.
Bo Hedström var ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och
blev skoglig hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 1991.
Bo Hedström invaldes 1977 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens skogsavdelning.
Baserat i huvudsak på text av Christina Hamrin, invalsförslag samt minnesord i Södrakontakt.
Jan-Åke Lundén

19

Torbjörn Järvi

Förre chefen för Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium och professor emeritus, fil.dr Jan Torbjörn Järvi, avled den 3 juni 2016 i en ålder av 72 år. Han
var född den 29 februari 1944 i Härnösand, Ångermanland.
Efter studentexamen arbetade han några år som kamrersassistent innan
han började studera naturvetenskap med biologisk huvudinriktning vid
Stockholms universitet. Efter kandidatexamen 1975 ägnade han sig åt
forskning och forskningsrelaterade frågor fram till pensioneringen. Han
tjänstgjorde vid Stockholms universitet 1976–80, vid biologiska forskningsinstitutet i Trondheim 1981–90 och vid Fiskeriverkets sötvattens
laboratorium 1990–2008. Torbjörn Järvi disputerade 1984 vid Stockholms
universitet med avhandlingen On the evolution of inter and intra specific
communication through natural and sexual selection. Han blev där docent
1991 och adjungerad professor 1993 och förordnades som laborator vid
Sötvattenslaboratoriet 1992 och laboratoriechef 2001.
Torbjörn Järvi ägnade sig först åt bred zoologisk grundforskning med inriktning på evolution och kommunikationssystem hos fiskar, kräftdjur,
fåglar och insekter. Efter hand inriktades hans arbete allt mer på riktad
grundforskning och praktisk tillämpning av forskningsresultat inom
vattenbruk och fiske. Särskilt hans arbete kring laxfiskar och fiskodling,
exempelvis hur artificiell selektion i odling genetiskt påverkar fiskarnas
beteende och fysiologi, väckte internationell uppmärksamhet. Detsamma
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gäller studier av hur utsättning av domesticerad lax och havsöring påverkar
vilda bestånd i naturen.
Inom ramen för tjänsten på Fiskeriverket arbetade Torbjörn Järvi främst
med verkets FoU-verksamhet på området fiskevård och bevarande vad gäller sötvattensfiskar och laxfiskar. Av särskilt intresse är hans arbete med utveckling av vetenskapligt baserade metoder för förvaltning av fiskbestånd,
fiskevård i övrigt och bevarande av hotade arter och stammar liksom uppbyggnaden av ett för sin tid unikt strömvattenekologiskt laboratorium i
Älvkarleby.
Torbjörn Järvi publicerade ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Han gjorde sig känd som en engagerad och utåtriktad
forskare som gärna deltog i debatten kring de ofta kontroversiella fiske
frågorna – alltid med sakliga och vetenskapligt väl underbyggda synpunkter. Han lade ned ett stort arbete på att sprida kunskap om sötvattensfisket till länsstyrelser, kommuner, sportfiskeorganisationer, den fiskande
allmänheten m.fl.
Torbjörn Järvi intresserade sig även för forskningspolitiska frågor, såväl
inom sitt forskningsområde som allmänt. Han spelade bland annat en
aktiv roll i Formas arbete med en forskningsstrategi för fisk- och fiskeriforskning 2004.
Torbjörn Järvi invaldes 1999 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens allmänna avdelning. Han var bland annat medlem i U
 tskottet
för fisk och vattenbruk 2000–06, sekreterare 2001–06, samt medlem i
Kommittén för fiskefrågor 2011–16.
Baserat på underlag av Per Wrammer.
Bo Andersson
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Lars-Olof Larsson

Förre verkställande direktören, agronom Lars-Olof Sjunne Larsson, Helsingborg, avled den 13 april 2015 i en ålder av 87 år. Han var född den
17 september 1927 i Färlöv, Skåne.
Lars-Olof Larsson växte upp på ett lantbruk och tog studentexamen vid
Högre Allmänna Läroverket, Kristianstad, 1949. Han avlade agronom
examen med ekonomisk inriktning 1954 på Lantbrukshögskolan i U
 ltuna.
Efter en kortare anställning som assistent vid Skånska Lantmännens
Centralförening i Malmö började han 1956 vid Sveriges Lantbruksförbund,
Stockholm. Två år senare gick han vidare till dåvarande RLF, Riksförbundet Landsbygdens Folk. År 1963 återvände Lars-Olof Larsson till en tjänst
som disponent vid Skånska Lantmännens Centralförening i Helsingborg.
Efter fyra år utsågs han till vice verkställande direktör i föreningen.
År 1973 utsågs Lars-Olof Larsson till vice vd vid Svenska Lantmännens
Riksförbund, SLR, Stockholm och 1977 utsågs han till vd och koncernchef
för SLR. Befattningen uppehöll han till sin pensionering 1990.
Då Lars-Olof Larsson tillträdde som vd bestod Lantmännen av SLR och
19 regionala föreningar, ägda av 119 000 lantbrukare. I takt med att an
talet lantbrukare minskade och konkurrens och internationalisering ökade
blev behovet av ökad samverkan mellan regionala föreningar uppenbart.
Under Lars-Olof Larsons ledning vidareutvecklades Lantmännens industriella engagemang inom spannmålsområdet. Förvärv av kvarnar och
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bagerier nationellt och i Östersjöländerna samt vidareförädling av malt-,
etanol- och stärkelseproduktion påbörjade dagens omfattande internationalisering. Även fodertillverkningen rationaliserades, bland annat genom
förvärvet av Fors Engström AB 1981.
Riksdagsbeslutet 1990 om ny jordbrukspolitik fick stor påverkan på det
svenska jordbruket. Lars-Olof Larsson ledde en utredning, som analyserade
dess påverkan på lantbruket och konsekvenserna för Lantmännen. Utredningen föreslog att Lantmännengruppen borde bli en riksomfattande koncern, vilket också blev verklighet några år senare – en av svenskt näringslivs
största strukturella förändringar.
Även i mindre sammanhang var Lars-Olof Larsson framsynt. År 1987 tillfrågades de verkställande direktörerna i SLR, AGRIA och ATG av Volvo, om
de ville vara med om en spetssatsning på hästavel, forskning och ridkonst
genom att bilda en akademi som fick namnet Ehrengranatakademin på
Flyinge. Alla tackade ja och Lars-Olof Larsson engagerade sig starkt i akademin. Samtidigt ökade hästantalet i landet dramatiskt (365 000 st. 2010)
och med Lars-Olof Larssons och Flyinges hjälp blev SLR:s dotterföretag
Lactamin ledande på specialfoder åt häst.
Lars-Olof Larsson invaldes 1984 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.
Baserat på underlag av Ingemar Svensson och Ingvar Fredricson.
Bo Andersson
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Stig Lindén

Lantbrukaren, lantmästare Stig Åke Farman Lindén, Borensberg, Östergötland, avled den 17 januari 2016 i en ålder av 75 år. Han var född den
1 april 1940 i Motala, Östergötland.
Stig Lindén tog realexamen 1959 i Motala och lantmästarexamen 1966
i Alnarp. Han praktiserade under åren 1959–65 på olika gårdar i Skåne,
Västergötland och Södermanland. Från 1963 var han reservofficer i trängtrupperna.
Stig Lindén drev släktgården Österskog sedan 1967 och utvecklade gården
till ett mönsterjordbruk. Han var känd som en synnerligen skicklig växtodlare med vallfrö- och oljeväxtodling samt matpotatis som specialiteter.
Han var tidig med att pröva nya tekniker och Hushållningssällskapet brukade förlägga en del av sina växtodlingsförsök till Österskog. Sedan 1977
var han ledamot i Sveriges lantbruksuniversitets Östra Jordbruksförsöks
distrikts försöksnämnd.
Under åren har Österskog hållits öppen för många studiebesök, där Stig
Lindén gärna delade med sig av sina erfarenheter. Stig Lindéns kunnighet
som lantbrukare med särskilt intresse för växtodling i kombination med
en utpräglad ledarförmåga ledde till att han fick många förtroendeuppdrag
inom lantbrukets organisationer på både läns- och riksplanet. Han var
bland annat ordförande i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares förening, där
han sedan 2002 var hedersordförande. På ekonomiområdet var han först
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ordförande i Östgöta hypoteksförening och sedan även i Landshypoteket.
Som starkt engagerad ledamot i LRF:s förbundsstyrelse ansvarade han särskilt för forskningsfrågor och blev ordförande för Stiftelsen Lantbruksforskning och senare också för Agroväst.
I sina olika förtroendeuppdrag var Stig Lindén alltid väl påläst och kunde
därför driva utvecklingen framåt. Samtidigt visade han ett äkta intresse för
människorna i sin omgivning.
Stig Lindén invaldes 1988 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens
jordbruksavdelning. Han ingick i akademikollegiet 1995–98, i ekonomi
nämnden 2000–13 och i Barksätters styrelse 2005–15. År 2012 erhöll Stig
Lindén A W Bergstens pris för att han med kraft, engagemang och ett tydligt ledarskap drivit många förändringsfrågor inom svenskt lantbruk.
Baserat på text av Johan Biärsjö och handlingar i akademiens arkiv.
Jan Philipsson
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Erik Lotse

Professor emeritus, agr.lic. Erik Gunnar Lotse, Maine, USA, avled den
25 augusti 2015 i en ålder av 96 år. Han var född den 2 februari 1919 i
Nederkalix, Norrbotten.
Erik Lotse var uppvuxen på ett småbruk i byn Pålänge i Kalix. Han tog
studenten på Hvilans specialgymnasium, Åkarp, 1944. Han började sedan på Lantbrukshögskolan och blev agronom på jordbrukslinjen 1953 och
agr.lic. 1964.
Under åren 1950−65 var han assistent på Institutionen för marklära på
Lantbrukshögskolan. År 1965 började hans internationella karriär. Han var
FN-expert i Belgrad, Jugoslavien, 1965−66 och i New Delhi, Indien, 1971,
projektassistent vid universitetet i Wisconsin, USA, 1966−67 och professor
vid universitetet i Maine, USA, 1967−79. År 1979 återkom han till Sverige
och blev professor och prefekt vid Institutionen för marklära vid Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU, fram till sin pensionering 1983.
Erik Lotse kom att bli pionjär inom forskningen på surt regn. Hans empiriska forskning om klimatets påverkan på mark och växtlighet blev
internationellt uppmärksammad. Hans forskning kombinerade fysikalisk
naturvetenskap med ekologisk och biologisk forskning och överförde
grundläggande naturvetenskapliga forskningsresultat till den praktiska
verkligheten.
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Som emeritus ansvarade han 1985−89 för det markkemiska RAIN-projektet
vid Norges institut för vattenforskning. Detta projekt var ett samarbete
mellan Norge, Sverige och Kanada och handlade om att man med hjälp
av storskaliga experiment, som övertäckning av skogspartier, undersökte
effekterna av surt regn på mark och skog. Resultaten är publicerade i
Science och Nature. Han var därefter Senior Research Associate vid The
Pennsylvania State University under åren 1989−91.
Bland hans många uppdrag kan nämnas att han var sekreterare och ordförande för Sveriges förening för lerforskning och ordförande i Pine Tree
Chapter of Soil Consevation Society of America samt i American Society
of Agronomy.
Erik Lotse var lika hemtam i Bergslagens skogar som i Maines avlägsna
svenskbygder och i Pennsylvanias Amish-befolkade ålderdomliga kulturlandskap. Han var blygsam, hjälpsam, klok och eftertänksam.
Erik Lotse invaldes 1980 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens jordbruksavdelning.
Baserat i huvudsak på text av Eric De Geer.
Agneta Brasch & Jan Philipsson
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Kerstin Lundström

Professor emerita, agr.dr Kerstin Elisabeth Lundström, Uppsala, avled den
24 mars 2015 i en ålder av 69 år. Kerstin Lundström var född den 12 feb
ruari 1946 i Umeå.
Kerstin Lundström växte upp och tog studenten i Umeå. Hon blev agronom med husdjursinriktning på Lantbrukshögskolan 1969. Samma år anställdes hon vid Institutionen för husdjursgenetik och visade tidigt intresse
för köttkvalitetsfrågor. Hon avlade agronomie doktorsexamen 1976 på
en avhandling med titeln Stress susceptibility and meat quality in Swedish
Landrace and Yorkshire pigs. Hon blev samma år docent och verkade som
forskare och lärare på SLU vid Institutionen för husdjursgenetik till 1992,
då hon övergick till den nyinrättade Institutionen för livsmedelsvetenskap,
där hon blev professor år 2000.
Vid båda institutionerna spelade Kerstin Lundström en viktig roll för
utvecklingen av forskarutbildningen och själv var hon handledare för ett
30-tal doktorander och ett stort antal examensarbeten. Hon var mycket
omtyckt av sina många studenter både för sin kunnighet och sin förmåga
att generöst dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Hon var
intresserad av praktisk pedagogik och tillämpade tidigt e-learning.
Kerstin Lundström publicerade ett stort antal vetenskapliga uppsatser.
De berörde såväl genetiska som miljö- och hanteringsmässiga aspekter på
köttkvalitet hos både gris- och nötkött. Hennes senare studier omfattade
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bland annat möjligheter till immunokastrering av galtgrisar både med
tanke på djurvälfärd och för att minimera förekomsten av s.k. galtlukt i
köttet. Kerstin Lundström var en frekvent föredragshållare vid internationella konferenser och hade ett brett internationellt nätverk. Hon var en
kortare tid även gästforskare i Kanada. Hon kom att ingå i många multidisciplinära forskargrupper, där hon förutom sin egen specialitet ofta svarade för de mer avancerade statistiska analyserna.
Kerstin Lundström har varit ledamot i ett stort antal nämnder och kommittéer både nationellt och internationellt. Inom SLU hade hon en viktig
roll som ordförande i SLU:s jämställdhetskommitté.
Kerstin Lundströms fritidsintressen omfattade bland annat släktforskning,
klädsömnad, hantverk och resor, men inte minst att tillsammans med sin
make tillämpa sina gastronomiska kunskaper.
Kerstin Lundström invaldes 2003 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning. Vid sitt frånfälle var hon sekreterare
i KSLA:s kommitté för matkvalitet och folkhälsa.
Birgitta Malmfors och Jan Rendel har bidragit till texten.
Jan Philipsson
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James Mac Key

Professor emeritus, agr.dr James Fredrik Mac Key, Uppsala, avled den
23 februari 2016 i en ålder av 96 år. Han var född den 20 november 1919 i
Varberg, Halland.
Efter studentexamen 1938 i Stockholm och agronomexamen på jordbrukslinjen vid Lantbrukshögskolan 1945 påbörjade James Mac Key sin forskningskarriär. Han avlade licentiatexamen 1953 och disputerade året efter
på avhandlingen Neutron and x-ray experiments in wheat and a revision
of the speltoid problem. Under åren 1944–45 var James Mac Key anställd
av Sveriges Utsädesförening i Ultuna och under åren 1945–62 vid mot
svarande avdelning i Svalöv där han under de senare åren var avdelningsföreståndare. Han utnämndes 1962 som förste innehavare av en professur i
växtförädling i Uppsala, som han innehade fram till sin pensionering 1984.
James Mac Key blev internationellt uppmärksammad genom sin doktorsavhandling som belyste möjligheterna att genom mutagenes förbättra
veteaxets uppbyggnad. Som veteförädlare vid Sveriges Utsädesförening i
Svalöv initierade han användningen av utländskt växtmaterial i den svenska förädlingen vilket starkt bidrog till ökad resistens och avkastning. Han
utvecklade sitt forskningsområde till att omfatta bland annat den genetiska kopplingen mellan grödors avkastning och växtsätt och resistens mot
olika skadegörare samt till domesticering av vete och dess systematik. Hans
material finns tillgängligt i många genbanker världen över.
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James Mac Key stod för en omfattande vetenskaplig publicering och var
en mycket respekterad forskare såväl nationellt som internationellt och en
mycket uppskattad universitetslärare. Han arbetade aktivt för att utveckla
verksamheten i genetik och växtförädling i Ultuna, vilket även inkluderade
för tiden nya cell- och molekylärbiologiska metoder. Hans engagemang
kröntes genom bildandet av Genetikcentrum som invigdes 1991, och vars
verksamhet 2011 flyttades till det nyskapade Biocentrum på Ultuna campus. James Mac Key arbetade aktivt som professor emeritus och publicerade vetenskapliga artiklar fram till 2004.
James Mac Key invaldes 1972 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning. Han skrev bland annat i Kungl. Skogsoch Lantbruksakademiens tidskrift, KSLAT, artiklarna ”Jordbrukets uppkomst” (1980) och ”Genteknologi i jord- och skogsbrukets tjänst” (1984).
För sina framstående insatser inom den kvantitativa genetiken och dess
tillämpningar erhöll James Mac Key 1994 Nilsson-Ehle medaljen.
Baserat i huvudsak på texter av Christina Dixelius, Kristina Glimelius, Bo
Libert, Eva Sundberg och Roland von Bothmer.
Jan Philipsson

31

John-Erik Nilsson

Agr.lic. John-Erik Nilsson, Glumslöv, avled den 24 februari 2016 i en ålder
av 85 år. Han var född den 2 november 1930 i Billinge, Skåne.
John-Erik Nilsson tog studenten 1951 på Hvilans specialgymnasium och
agronomexamen 1956 på Lantbrukshögskolans jordbrukslinje. År 1966 avlade han licentiatexamen på en avhandling om växtskyddsfrågor.
Efter agronomexamen var John-Erik Nilsson lärare vid Svalövs lantmanna
skola åren 1956–61 och var samtidigt engagerad som försöksledare inom
flera av Malmöhus läns försöksringar. Han knöts också till Hushållningssällskapets centralstyrelse, där han senare var kassör.
År 1961 blev John-Erik Nilsson betodlingskonsulent vid Sockerbolagets Jordbrukstekniska Institution, JT, i Staffanstorp och arbetade med att utnyttja
fördelarna med först det slipade, och sedan det genetiska enkornsfröet. Det
skedde i en rationell beståndsetablering, från sådd till färdigt bestånd. Efterhand ersatte detta den mycket arbetskrävande betgallringen. Han fortsatte
sedan med att utveckla ogräsbekämpning och mekanisering av sockerbets
skörden, vilket gav förutsättningar för att sockerbetsodlingen skulle fortleva
och utvecklas till att vara sydsvensk växtodlings ekonomiska ryggrad.
Vid Hilleshög AB i Landskrona tjänstgjorde John-Erik Nilsson under åren
1965 till 1972 som fröodlingschef med ansvar för vidareutveckling och uppförökning av det monogerma betfröet.
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År 1972 kom John-Erik Nilsson tillbaka till JT i Staffanstorp, nu som chef.
I nära kontakt med Sockernäringens samarbetskommitté, och därmed betodlarna, är det till stor del John-Erik Nilssons och hans medarbetares förtjänst att vår betodling idag står på en mycket hög nivå, väl jämförbar med
de bästa länderna i Europa. Från år 1985 var John-Erik Nilsson tillbaka på
Hilleshög, nu som VD för Suger Beet Seed AB. Arbetet med att vidare
utveckla det monogerma betfröet i internationellt samarbete och sprida
det svenska betfröet, samt att leda forskningen på området, blev nu en
stimulerande uppgift.
Efter pensioneringen 1991 ägnade sig John-Erik Nilsson bland annat åt
botaniska studier vid Lunds Universitet. Han anlitades också under många
år som bedömare av hagelskador ute hos lantbrukare. Han var även aktiv i Kvistofta församlings kyrkoråd och som kyrkvärd. John-Erik Nilsson
engagerade sig tidigt i Lions hjälpverksamhet och var president i Landskronaklubben under tre perioder.
John-Erik Nilsson tilldelades Hushållningssällskapets guldmedalj för sina
insatser för det skånska jordbrukets utveckling.
John-Erik Nilsson invaldes 1979 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Baserat på text av Gunnar Svensson.
Jan Philipsson
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Nils Nykvist

Professor emeritus, fil.dr Nils Bertil Nykvist, Rönninge, Södermanland,
avled den 13 november 2015 i en ålder av 89 år. Han var född den 7 november 1926 i byn Kibunzi i dåvarande Belgiska Kongo.
Nils Nykvists föräldrar var verksamma som missionärer i Belgiska Kongo.
Han kom att leva ett rörligt liv redan som ung, då han inte bara vistades i
Kongo, utan även i Rönninge utanför Stockholm och på morföräldrarnas
gård i Gällaryd i Småland.
Efter studier i botanik, geologi och kemi anställdes Nils Nykvist som forskningsassistent vid Skogshögskolan i Stockholm. Han genomförde studier
för filosofie doktorsexamen under den legendariske professor Gottfried
Stålfelts ledning och erhöll sin doktorsexamen 1963 på en avhandling om
blad- och barrförnans nedbrytning, Studies on leaching and decomposition
of litter. Denna innehöll bland annat detaljerade analyser av de organiska
syror som lakades ut ur förnan. Dessa studier gjordes flera decennier före
det stora intresset för syror i skogsmarken som motiverades av farhågorna
kring det sura nedfallet och dess effekter under 1980- och 90-talen. Han
blev docent och universitetslektor vid Skogshögskolan och utsågs seder
mera till professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Under 1960och 70-talen studerade Nils Nykvist, på direkt uppdrag av regeringen,
effekter av kalhyggesbruket på marken, som man befarade kunde leda till
sänkt skogsproduktion. Han var också expert i den utredning som gjordes
om skogsbruk i fjällnära skog i början på 1980-talet.
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Afrika lämnade aldrig hans medvetande. År 1974 började han arbeta med
markinventeringar i samband med beskogningsprojekt i Tanzania och
utsågs 1976 till Chief Silviculturist vid forskningsstationen i Lushoto i
Usambarabergen. Han var under perioden 1985–2002 djupt involverad i
markvårdsprojekt i Kina. Som ett tecken på uppskattningen av hans gärning utsågs han 1993 till hedersprofessor vid Shaanxi’s lantbruksakademi.
Han initierade och ledde även ett omfattande projekt på Borneo med studier av näringsomsättning och erosion efter avverkning av tropisk regnskog och dess omvandling till trädplantager. Som universitetslektor och
senare professor genomförde Nils Nykvist en storartad lärargärning och
många studenter inspirerades av hans undervisning i ämnet marklära.
Tillsammans med Tryggve Troedssons skrev han läroboken Marklära och
markvård från 1977. Nils Nykvist handledde sex doktorander till examen
varav tre blev professorer. Han gjorde också en stor insats som folkbildare
och skrev flera böcker, bland annat texten till den berömde fotografen
Lennart Nilssons fantastiska närbilder på markdjur, och var en outtröttlig
föredragshållare.
Nils Nykvist flyttade i samband pensioneringen 1991 från Umeå tillbaka
till barndomens Rönninge. Han fortsatte att publicera vetenskapliga artiklar, bland annat om näringsomsättningen i tropisk regnskog och tog sig
även an andra forskningsprojekt. Hans sista arbete var en analys av historiska kartor i Salems kommun och vad dessa kan lära oss om människans
utnyttjande av markerna. År 2013 utsågs han till hedersmedlem i Salems
kommun.
Nils Nykvist invaldes 1985 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens skogsavdelning. I slutet av 1990- och början av 2000-talet
medverkade Nils Nykvist som exkursionsledare vid Enaforsholmskursen.
Baserat på texter av Peter Högberg, Björn Lundgren, Tord Magnusson, Ulf
Skyllberg med flera.
Jan-Åke Lundén
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Jan Persson

Professor emeritus, agr.dr Jan Gunnar Persson, Uppsala, avled den 8 november 2016 i en ålder av 82 år. Han var född den 6 mars 1934 i Viken, Skåne.
Jan Persson tog studentexamen i Helsingborg 1954 och agronomexamen
1961 på Lantbrukshögskolans jordbrukslinje. Åren 1959–64 var han assi
stent och därefter forskningsassistent och försöksledare vid Lantbrukshögskolans institution för marklära. Han disputerade 1968 på avhandlingen
Biological testing of chemical humus analysis. År 1977 blev Jan Persson professor i växtnäringslära vid Institutionen för marklära vid SLU, en tjänst
som han innehade till sin pensionering 1999.
Jan Persson intresserade sig tidigt för markens mikroorganismer och gjorde
följdriktigt sitt examensarbete vid Institutionen för mikrobiologi. Hans
forskning kom senare att domineras av frågeställningar rörande försurning, kalkning och gödsling av jordbruksmarker under fältförhållanden.
Hans mångåriga forsknings- och försöksverksamhet har bidragit till ökad
förståelse för markens olika kemiska och biologiska processer och han blev
en förgrundsgestalt inom svensk växtnäringsforskning. Han samverkade
nära med näringslivet och många rådgivare vände sig till honom för att
diskutera praktiska tillämpningar inom jordbruket. Han var under åren
1993–2005 ordförande i Stiftelsen Svensk växtnäringsforskning.
Jan Persson hade ett brinnande intresse för sitt ämnesområde och delade
generöst med sig av sin kunskap. Han var en skicklig lärare och tog med
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stort engagemang del i diskussioner med studenter för att förmedla en
djupare förståelse för processer i marken. Under senare delen av sin yrkesverksamma tid vid SLU var Jan Persson en period dekanus vid den lantbruksvetenskapliga fakulteten. Han kom därigenom att spela en viktig roll
för utvecklingen av fakultetens övergripande frågor om både undervisning
och forskning, inte minst balansen mellan centralt bedriven forskning och
försöksverksamhet i fält. Hans internationella anseende ledde till att han
utnämndes till hedersdoktor vid Helsingfors universitet.
Jan Persson invaldes 1980 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens jordbruksavdelning. Jan Persson medverkade redan 1974 till
publiceringen i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, KSLAT,
genom att belysa problemet med markernas försurning och möjliga mot
åtgärder i artikeln ”Kalkproblemet för jord, skog och miljövård”. Han
ingick från 1992 till 2003 i kommittéerna för forskningspolitik och för
utländska forskarkontakter. År 2002 erhöll Jan Persson A.W. Bergstens pris
”för en forskar- och utbildningsgärning inom centrala frågor för utveckling av uthålligt jordbruk såsom växtnäringens, kolets och det organiska
materialets omsättning och betydelse i odlingsmarken, samt förmågan att
koppla v etenskaplig teori till praktisk verklighet”.
Baserat i huvudsak på texter av Bengt Eriksson, Gerd Johansson, Holger Kirchmann, Harry Linnér, Hans Lönsjö, Håkan Marstorp, Anna Mårtensson och
Gyula Simán.
Jan Philipsson
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Harry Pettersson

Förre chefveterinären, professor Harry Rudolf Pettersson, Helsingborg, avled den 18 november 2015 i en ålder av 82 år. Han var född den 19 augusti
1933 i Börstil, Uppland.
Harry Pettersson tog studenten i Stockholm 1953. Efter studier vid
Veterinärhögskolan blev han 1959 legitimerad veterinär. Han genomgick
specialistutbildning i frakturkirurgi i Schweiz och 1972 erhöll han specialistkompetens i hästens sjukdomar.
Efter veterinärexamen var Harry Pettersson distriktsveterinär intill dess att
han 1961 anställdes vid Djursjukhuset i Helsingborg, där han 1976 blev
chefveterinär. Han verkade där fram till sin pensionering 1998 och med
verkade till att det byggdes ut i flera omgångar. Det nya Regiondjursjuk
huset invigdes 1983 och det var då det största och modernaste djursjuk
huset i Europa och verksamheten hade gott internationellt renommé.
Harry Pettersson var en internationellt välkänd hästkirurg och Regiondjursjukhuset blev en viktig remissinstans för hästmedicinska frågor. Det blev
också under Harry Petterssons ledning en viktig plats för vidareutbildning
av svenska och nordiska veterinärer. Under 1982−88 var han adjungerad
professor i kirurgi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom sin erkända
skicklighet som kirurg och utbildare medverkade Harry Pettersson till ett
utbildningsprogram för att skapa specialistkompetens för veterinärer. När
det blev aktuellt att även utveckla en europeisk specialistkompetens inom
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hästkirurgi var det naturligt att Harry Pettersson blev engagerad för utformningen av denna utbildning
Harry Pettersson har skrivit många vetenskapliga artiklar och hållit många
föredrag i hästkirurgiska sammanhang både i Sverige och i utlandet. Han
var lärare i frakturkirugi i Davos 1970−91. Harry Pettersson medverkade
ofta med föredrag om hästens sjukdomar för hästägare. Han var medförfattare till boken Håll hästen frisk: att förebygga och bota sjukdomar som
utkommit i många upplagor och översatts till många språk.
Harry Pettersson innehade en rad styrelse- och förtroendeuppdrag, bl.a. i
Sveriges Specialpraktiker och när detta övergick i Sveriges Veterinärmedicinska sällskap, SVS, blev han en av de första ledamöterna i Hästsektionen.
Han ingick i ATG:s forskningskommitté och i Sveriges veterinärförbunds
skadeprövningsnämnd.
Harry Pettersson blev veterinärmedicine hedersdoktor vid Veterinärhögskolan i Helsingfors 1995 och fick kungens medalj 1986. År 2007 tilldelades
han Helsingborgsmedaljen, stadens finaste medalj.
Harry Pettersson var en energisk och social person som trots sitt stora
yrkesengagemang även fann tid för sina vänner.
Harry Pettersson invaldes 1986 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Baserat i huvudsak på text av Staffan Rudberg och uppgifter från Veterinärmatrikeln.
Jan Philipsson
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Jan Remröd

Förre verkställande direktören, skog.dr Jan Gunnar Remröd, avled den 7
februari 2015 i en ålder av 74 år. Han var född den 20 januari 1941 i Norrköping.
Jan Remröd tog studentexamen i Norrköping 1959 och avlade civiljäg
mästarexamen vid Kungl. Skogshögskolan 1967. Han blev skog.lic. i skogs
genetik 1972 och skog.dr 1976 med avhandlingen Val av tallprovenienser
i norra Sverige – analys av överlevnad, tillväxt och kvalitet i 1951 års tall
proveniensförsök. Han utnämndes senare till docent och var under perioden
1989–92 biträdande professor i skogsskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
År 1967 anställdes Jan Remröd som assistent vid Skogssällskapet i Katrine
holm och rekryterades 1968 till det nyinrättade Institutet för Skogsförbättring, där han blev distriktschef för institutets norra distrikt med placering
först vid försöksstationen i Sundmo och 1969 vid den nya försöksstationen i Sävar. År 1977 utsågs han till skogsvårdschef vid dåvarande Domän
verket och tillträdde fem år senare en befattning som informationschef
och skoglig expert vid Korsnäs AB. Han anställdes som skogsdirektör vid
branschorganisationen Skogsindustrierna 1984, för att senare bli dess verkställande direktör, en befattning som han innehade fram till sin pensionering 2004.
Genom omfattande och insiktsfull forskning kunde Jan Remröd och hans
medarbetare under 1970-talet utarbeta s.k. flyttningsmallar för tall och
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gran, scheman som visar hur tall- och granfrö ska förflyttas för att öka
härdighet och tillväxt vid sådd och plantering i Norrland. Hans forskning genererade också värdefull kunskap om lämpliga tidpunkter för
kottinsamling i tallfröplantager, om blomningsstimulering i granförplantager, liksom för utveckling av metoder för härdighetstestning av skogsplantor. Redan 1977 publicerade han en väsentligen fortfarande tillämpbar produktionsmall för contortatall i norra och mellersta Sverige. Hans
välunderbyggda forskningsresultat fick snabbt genomslag i skogsbruket.
Skogsgenetik och skogsträdsförädling låg Jan Remröd varmt om hjärtat.
Som mångårig ordförande i Föreningen Skogsträdsförädling, en funktion han upprätthöll till sin bortgång, behöll Jan Remröd närkontakt med
skogsgenetiken. I denna roll var hans gedigna kunskaper inom området en
stor tillgång.
Som kollega och chef var Jan Remröd en helgjuten och enande person som
i alla lägen ville vara konstruktiv. Det gällde inom skogsindustrin i Sverige
och i lika hög grad på EU-nivå i Bryssel.
Jan Remröds framstående insatser uppmärksammades bl.a. genom det
prestigefyllda Greve Carl Bernadottes Skogspris 1999. Han var ledamot av
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Jan Remröd invaldes 1981 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens skogsavdelning. Han var Skogsavdelningens ordförande
1990–93 och under en period ledamot av Miljö- och naturresursutskottet.
År 1977 skrev han i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift,
KSLAT, artikeln ”Contortatallen” och 1990 ”Norrländskt skogsbruk – avveckling eller utveckling” samt år 2002 ”EU och skogen i klimatarbetet”.
Baserat i huvudsak på texter av Jan Fryk, Sten Jonsson, Kalle Karlsson, Marie S
Arwidsson, Gunnar Johansson och Björn Sprängare.
Jan-Åke Lundén
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Per Sorte

Förre verkställande direktören, Per Sven Gottfrid Sorte, Saltsjöbaden, avled den 6 oktober 2016 i en ålder av 84 år. Han var född den 27 juni 1932
i Åhus, Skåne.
Per Sorte utbildade sig till revisor och påbörjade sin revisorkarriär på Lantbruksförbundets Revisionsbyrå i Kristianstad 1951 och senare i Visby. År
1959 började Per Sorte som chefsassistent på Gotlands Lantmäns Centralförening. Han flyttade 1964 till Västra Sveriges Lantmän, VSL, där han
efter något år blev VD. Efter fusion mellan VSL och Lidköpingföreningen blev han vice VD i det nybildade Västsvenska Lantmän 1969. År 1972
flyttade han till Stockholm och blev vice VD på Svenska Lantmännens
Riksförbund. År 1974 utsågs Per Sorte till VD för Kungsörnen AB som
sedan utvecklades till Cerealia-koncernen, där han var koncernchef fram
till p
 ensioneringen 1995.
När Per Sorte kom till Kungsörnen omsatte företaget drygt 500 Mkr och
hade ett resultat på 25 MSEK. 1995 omsatte Cerealia 5.300 Mkr och hade
ett resultat på 250 MSEK. Målsättningen under de 22 åren var att genom
vidareförädling av spannmålsråvaran säkerställa en rimlig lönsamhet såväl i
primärproduktionen som i industriledet. Under denna period investerades
i bagerier och förädlingsindustri för pasta, gryn och frukostprodukter. Industrier inom dessa segment förvärvades också i kringmarknader utanför
Sverige, främst de nordiska länderna. Den internationella expansionen och
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investeringar i vidareförädling av spannmål, som inleddes under Per Sortes
ledarskap, har fortsatt även efter hans pensionering.
Per Sorte hade en naturlig känsla för drivkraften i en decentraliserad organisation vilket innebar att företagsgruppen styrdes med ett minimalt
huvudkontor. Han hade med sin ödmjuka och kunniga framtoning lätt
för att knyta kontakter, vilket bidrog till att han kunde fånga upp och genomföra strategiska förvärv i syfte att stärka företagsgruppen. Expansionen
skedde också med ett strikt krav på bibehållen lönsamhet. Vid flera årsstämmor kunde förtroendemännen notera att Cerealia återigen levererat
ett rekordresultat, vilket oftast kommenterades av Per Sorte med orden
”ja – ganska hyggligt resultat”.
Per Sorte hade också många uppdrag utanför sitt koncernchefsskap, här
kan nämnas ordförande i Kvarnföreningen och Brödinstitutet, styrelseledamot i Svensk Spannmålshandel, Handelskredit, Svenska Lagerhus,
Svenska Arbetsgivareföreningen, Aritmos och regionbanksordförande i
Handelsbanken för Stor-Stockholm.
Per Sorte invaldes 1984 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.
Baserat på underlag av Håkan Ahlqvist.
Bo Andersson
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Börje Steenberg

Professor emeritus, KNO, Karl Börje Steenberg, avled den 17 januari 2015 i
en ålder av 102 år. Han var född den 6 augusti 1912 på Södermalm, Stockholm.
Börje Steenberg tog studentexamen på Enskilda gymnasiet i Stockholm.
Han blev fil.kand. vid Stockholms Högskola 1937 och disputerade där i
kemi 1944 med avhandlingen Adsorption and Exchange of Ions on Activated
Charcoal. Samma år knöts han till Svenska Träforskningsinstitutet. Åren
1949–79 var han professor i pappersteknik vid Kungl. Tekniska Hög
skolan, KTH, och 1968–74 vice generaldirektör vid FAO i Rom, med ansvar
för skogsdivisionen.
Börje Steenberg ledde bland annat utvecklingen av wellpapp till ett fun
gerande förpackningsmaterial, tog fram modernt sedelpapper och förbättrade silningstekniken av pappersmassa, vilket ledde till att pappersbanans
hastighet kunde mångdubblas.
Börje Steenberg blev bryggan mellan Nordamerikas och Sveriges skogs
industrier. På en fråga inför sin 100-årsdag om vad han var känd för i
Nordamerika svarade han med illa dold stolthet: ”De säger att Steenberg
var den som gjorde papper till ett ingenjörsmaterial.” Även om Börje Steen
berg i grunden var kemist och massa-/papperstekniker var hans insatser
för svenskt och internationellt skogsbruk stora. Han ingick på 1960-talet i
styrelsen för Norrlandsfonden och i samarbete med ordföranden Manfred
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Näslund såg han till att fondens medel i hög grad satsades på skogsteknisk
utveckling. Det ledde till snabb mekanisering och en enorm produk
tivitetsutveckling i skogen. Under sitt mångåriga engagemang i stiftelsen
Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond verkade Steenberg för strategiska FoU-satsningar inom skogsgenetik och skogsteknik. Under hans tid
som vice generaldirektör vid FAO lockades många unga svenska skogsmän
till utvecklingsarbete i Afrika och Asien. Sverige blev en skoglig stormakt
inom biståndet.
Börje Steenberg drevs av nyfikenhet och han var en handlingskraftig forskare, entreprenör och administratör i en och samma person. Hans knivskarpa intellekt, breda och inom flera områden djupa kunskaper, klassiska
allmänbildning, språkkunskaper, helhetssyn och förmåga till ”big picture
thinking” gjorde honom unik. Steenberg såg möjligheter och entusias
merade sin omgivning. Han var en krävande person men också en generös
natur som med glimten i ögat berättade fantastiska, ofta exotiska anek
doter från sitt innehållsrika liv.
Börje Steenberg tilldelades många hederdoktorat och andra utmärkelser
och var ledamot i sex vetenskapliga akademier, bland andra Acad. Italiana
di Science Forestalia och i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, KVA. År
2001 valdes Börje Steenberg som förste svensk in i ”Paper Industry International Hall of Fame” i USA.
Börje Stenberg invaldes 1969 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens skogsavdelning. År 2012 gjorde han en generös donation till
KSLA. År 1983 skrev han i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift, KSLAT, artikeln ”U-landsskogsbruk”.
Baserat i huvudsak på texter av Åke Barklund, Lennart Rådström, Sara von
Arnold, Jan Fryk, Mårten Bendz och Sten Nilsson.
Jan-Åke Lundén
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Paul Willén

Förre skogsvårdschefen, civiljägmästare Paul Willén, Gävle, avled den
30 mars 2016 i en ålder av 90 år. Han var född den 3 december 1925 i
Vikingstad, Östergötland.
Paul Willén växte upp på gården Häggebo i Östergötland. Efter real
examen i Katrineholm och två års studier på Spyken i Lund tog han
studentexamen 1946. År 1952 avlade han civiljägmästarexamen vid Skogshögskolan i Stockholm.
Direkt efter examen anställdes Paul Willén som skogschefsassistent på
Korsnäs Aktiebolag i Gävle. Därefter blev han förvaltare vid skogsförvaltningen i Karlholm och sedan företagets skogsvårdschef fram till sin pensionering 1990. Under den 38 år långa anställningen hann han arbeta med vitt
skilda uppgifter. Den röda tråden var dock alltid utveckling av metoder för
att öka såväl den biologiska som den tekniska produktiviteten inom skogsbruket. Detta kom väl till pass inte minst vid uppbyggnaden av skogsplantskolan i Nässja och den nystartade skogsförvaltningen i Karlholm där
han var chef under 1960-talet och under den tid han var skogsvårdschef
och ansvarig för skoglig utveckling inom företaget.
Ett område som engagerade Paul Willén särskilt var balanserad tillförsel av
näringsämnen till skogsmark. Han såg tidigt en stor biologisk potential i
detta och det kunde också visas i omfattande fältförsök. Möjligheten att
öka skogens tillväxt har de senaste åren fått förnyad aktualitet då skogens
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roll som kolsänka tillskrivs en allt större betydelse. Paul Willén ansåg att
mer kunskap och forskning var nödvändig inom området balanserad gödsling och skogsproduktion och arbetade in i det sista med att få olika organisationer att initiera fler praktiska försök i olika skogstyper.
Paul Willén var dock mer än en kunnig och engagerad skogsman. Hans
intressen och begåvningar spände över ett mycket brett register. Han hade
en tydlig konstnärlig ådra som redan under ungdomsåren resulterade i fantastiska blyerts- och kolteckningar. Efter pensioneringen återupptog han
skapandet vilket resulterade i ett stort antal målningar, främst landskap
och porträtt, som bland annat visades på flera separatutställningar, den
sista så sent som 2014. Hans stora naturintresse ledde till många jakt- och
fiskedagar, strapatsrika skidturer i fjällen samt färder på skridskor och med
kanot, i början främst tillsammans med familjen, senare även med vänner
i skilda åldrar. Han var vidare engagerad i Tekniska Föreningen i Gävle
och Föreningen Norden samt medlem i ett stort antal andra föreningar
och sällskap.
År 1987 skrev han i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift,
KSLAT, artikeln ”Föryngring på dikade marker. i. Föryngring på lågmarker” och 1991 ”Produktion och miljö – har den skogliga forskningen rätt
inriktning och tillräckliga resurser?”
Paul Willén invaldes 1986 som ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens skogsavdelning.
Baserat på invalsförslag och texter av Tage Klingberg, Torbjörn Larsson och
Bengt Nordin.
Jan-Åke Lundén
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Carl-Gustaf Åkerhielm

Civiljägmästare, friherre Carl-Gustaf Wilhelm Erik Samuel Åkerhielm,
Medinge Säteri, Frövi, avled den 9 januari 2016 i en ålder av 75 år. Han var
född den 1 april 1940 i Axbergs socken, Närke.
Carl-Gustaf Åkerhielm växte upp på Dylta Bruk i Närke, där hans känsla
för djur, natur, de areella näringarna, bygd, kultur och historia formades.
Efter studentexamen studerade Carl-Gustaf Åkerhielm till jägmästare vid
Kungl. Skogshögskolan i Stockholm där han utexaminerades 1968. Stu
dierna gav en god grund för att ta över och driva familjegodset. Han beslöt
att ”våga språnget”. Med hjälp av ett stort lånat kapital löste han ut övriga
delägare. Åkerhielm var en stark förespråkare för aktivt ägande. Det man
äger vårdar och utvecklar man resonerade han och ställde in sin strategiska
kompass för att bli en stark länk i Dyltas långa ägarlängd.
I mitten av 1970-talet tog Carl-Gustaf Åkerhielm det djärva och okonventionella beslutet att anlägga dammar på s.k. inägomark för att i stor
skala odla gösyngel för utsättning. Han hade som ung smakat gouterad
abborre i Schweiz och en idé hade fötts i hans entreprenörshjärna. Från
början fanns vare sig svenska erfarenheter eller marknad för gösyngel. Med
förvärvad kunskap och i takt med vunnen erfarenhet gjorde han stora investeringar i vattenbruket på Dylta. På en yta om cirka 70 ha och med en
produktion om nära en miljon gösyngel per år svarade ”Dyltagösen” snart
för 70 procent av landets produktion.
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Carl-Gustaf Åkerhielm kunde uppfattas som en principfast traditionalist, men framförallt var han en nyfiken, kreativ och orädd person. Med
passion och handlingskraft omsatte han många idéer i affärer, bland dem
utveckling av skogsbruk, täktverksamhet, kommersiell jakt och fiske,
vattenbruk och evenemang. Om Carl-Gustaf Åkerhielms stora insatser för
kulturmiljön på Dylta vittnar utgivningen 2005 av boken Från svavelbruk
till vattenbruk.
Kännetecknande för Åkerhielm var hans förmåga att skapa goda nätverk
med skiftande kompetenser inom områden som ekonomi, juridik, limnologi och byggnadsvård. Han var själv en viktig nod i dessa kretsar och alltid
generös att dela med sig av sina erfarenheter. Inom området äganderätt var
han en auktoritet.
Carl-Gustaf Åkerhielm var verksam i en rad organisationer, bl.a. Sve
riges Jordägarförbund, Föreningen Skogen och Sveriges Fiskevattenägar
förbund. Särskilt värnade han om frågor rörande ägande- och förfoganderätten till mark och vatten, grunden, som han sade, för entreprenörskap
och framgångsrik landsbygdsutveckling.
Carl-Gustaf Åkerhielm invaldes 1998 som ledamot i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens allmänna avdelning. Carl-Gustaf Åkerhielm och
hans hustru Viveka Åkerhielm har uppdragit till KSLA att förvalta Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond, med syfte att främja
vattenbruk och äganderättsfrågor.
Baserat på underlag av Hans Ackefors, Åke Barklund, Carl Jan Granqvist,
Tage Klingberg, Carl Henric Kuylenstierna, Lennart Rådström och Jan Sandström.
Bo Andersson
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Minnesord över utländska ledamöter

Gerrit Dirksen

Professor emeritus, Dr.med.vet.habil. Dr.med.vet.h.c. mult. Gerrit Dirksen, München, avled den 31 augusti 2015 i en ålder av nästan 90 år. Han var
född den 27 oktober 1925 i Elmshorn, Holstein.
Dirksen fick sin veterinärmedicinska utbildning vid Tierärztliche Hochschule i Hannover, avslutad 1953 med en inauguraldissertation om mikroskopiska åldersförändringar i hjärtats ganglier hos tam- och vildsvin. Han
ändrade snart intresseinriktning och kom som assistent till de båda världsledande företrädarna för läran om nötkreaturens sjukdomar Richard Götze
och hans efterträdare Gustav Rosenberger vid högskolans Rinderklinik, en
bujatrisk plantskola vars företrädare kom att besätta de flesta professurerna
i ämnet vid Tysklands veterinärmedicinska lärosäten. Ämnet bujatrik avser
läran om nötkreaturens inre sjukdomar.
Dirksen presenterade 1961 sin habitilationsavhandling – motsvarigheten
till våra doktorsavhandlingar – om lägesförändringar för löpmagen hos
kor Die Erweiterung, Verlagerung und Drehung des Labmagens beim Rind.
Han var därmed en av de första att beskriva ett sjukdomstillstånd hos kor
som har sin grund i de starkt ökande kraven på mjölkkornas produktions
förmåga och de därmed ändrade kraven på deras näringsförsörjning.
Med Gustav Rosenberger som huvudförfattare utgavs 1970 den lärobok
i nötkreaturens sjukdomar, Krankheiten des Rindes, omkring 1 400 sidor
som blivit en ”bujatrikernas bibel” världen över. I denna står Dirksen som
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författare till kapitlen om digestionsorganens och rörelseapparatens sjuk
domar. Liksom boken i övrigt bär dessa vittnesbörd om äkttysk grund
lighet och noggrannhet. Det kan finnas skäl att särskilt nämna, att Dirksen
här har hedrat den svenske bujatrikern, professor Sven Hoflund, genom
att döpa den sjukdom som han beskrev i sin avhandling till ”Hoflunds
syndrom”.
Dirksens kompetens togs 1967 i anspråk för att starta en klinik för bujatrik
vid Ludwig-Maximilianuniversitetet i München och 1970 fick han mot
svarande uppdrag för Justus-Liebig-universitetet i Giessen. Han återvände
till München 1974 för att där inneha professuren för ”Innere Krankheiten
der Klauentiere” (klövdjurens inre sjukdomar) till sin pensionsavgång 1994.
Dirksens utomordentliga insatser gav honom välförtjänta hedersbetygelser
i form av hedersdoktorat i Bern, Bologna och Brno samt hedersmedlemskap i världsorganisationen för bujatrik och i bujatriska sällskap i Frankrike och Italien.
Gerrit Dirksen invaldes 1984 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Baserad på text av Göran Jönsson.
Jan Philipsson
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Horst Kramer

Professor emeritus, Dr.Dr.h.c. Horst Richard Felix Kramer, Göttingen,
Tyskland, avled den 18 oktober 2015 i en ålder av 91 år. Han var född den
11 juni 1924 i Eberswalde, Tyskland.
Horst Kramer tillbringade sin ungdom i Ostpreussen där fadern var Oberforstmeister. Efter militärtjänst och rysk fångenskap under åren 1942–50
studerade han skogsvetenskap i Hann. Münden och Freiburg från 1950
till 1954, avlade doktorsexamen 1957 på avhandlingen Wegebreite und
Zuwachs im angrenzenden Bestand och blev docent 1962. Horst Kramer
arbetade i många år i Niedersachsens statliga skogsförvaltning bl.a. som
chef för skogsförvaltningen Hardegsen, fram till utnämningen som professor i Forsteinrichtung und Ertragskunde vid universitetet i Göttingen
1974, där han fram till sin pensionering 1989 ledde dåvarande Institut für
Forsteinrichtung und Ertragskunde. Från 1983 till 1985 var han dekanus
vid skogsavdelningen. Efter sin pensionering var han under åren 1987–
2006 redaktör för tidskriften Allgemeine Forst- und Jagdzeitung.
Horst Kramer var en professor av den gamla stammen, som med praktisk erfarenhet av skogsuppskattning, skogsproduktion och skogsindelning
också åtog sig tillämpad forskning inom detta område. Hans vetenskapliga
arbete omfattar cirka 300 publikationer, över 20 publicerade böcker och
många artiklar till samlingsverk. Många av sina arbeten har han redovisat
i sin 1988 publicerade bok Waldwachstumslehre. Den tillsammans med
Leitfaden zur Waldmesslehre från 1995 är en storsäljare när det gäller skoglig
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litteratur. En stor framgång är också den av honom utvecklade dendrometer, den så kallade ”kleine Kramer”, ett mångsidigt litet instrument för
skogsuppskattning, som ännu är mycket uppskattat nationellt och internationellt och har sålts i fler än 10 000 exemplar.
Många generationer studenter har förberetts för yrkeslivet av Horst Kramer, som också handlett många inhemska och utländska doktorander och
väglett flera skogsforskare till docentkompetens. Genom studieresor och
gästprofessurer vid läroanstalter i Berkeley, Beijing, Monterrey, Valdivia
och Stellenbosch, omhändertagande av många utländska stipendiater och
gästforskare, samt sitt starka engagemang i flera sektioner av International
Union of Forest Research Organizations, IUFRO, har han stärkt det internationella skogliga samarbetet. Av särskilt intresse är hans engagemang i
Mexiko, som 1997 utmynnade i ett partnerskap mellan skogsfakulteten
i Linares, Nuevo Leon, Mexiko och Fakultät für Forstwissenschaft und
Waldökologie i Göttingen. För sina insatser förlänades han 1996 ett hedersdoktorat av universitetet i Nuevo Leon.
Horst Kramers vetenskapliga framgång och höga anseende förklaras bland annat av hans karaktärsdrag som danats och utvecklats i föräldrahemmet, i kriget och fångenskapen, i vänkretsen och familjen.
Horst Kramer invaldes 1984 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat på texter av Hermann Spellmann, Jürgen Nagel, Alparslan Akça och
Klaus von Gadow.
Jan-Åke Lundén
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Ivar Samset

Professor emeritus, forstkandidat Ivar Samset, Ås, Norge, avled den 26
augusti 2014 i en ålder av 95 år. Han var född den 4 december 1918 i Skien,
Norge.
Ivar Samset var son till skogsförvaltare John Samset och växte upp i en
skoglig miljö vid Skien. År 1944 tog han examen vid skogbruksavdelningen på Norges Landbrukshøgskole. Åren 1945 till 1947 genomförde han
specialstudier vid Norges Tekniske Høgskole. Då det 1947 inrättades en
försöksledarbefattning i skogsbrukets driftteknik vid Det norske Skogforsøksvesen, var han självskriven till den.
Ivar Samset var en av de mest dynamiska och engagerade representanterna
för generationen forstkandidater, som startade sin yrkeskarriär efter and
ra världskriget. Skogsbruket stod inför stora utmaningar vid krigets slut.
Rationalisering av skogsdriften framtvingades som ett resultat bland annat
av att industrin dränerade skogsbruket på arbetskraft. Stora forsknings
projekt blev genomförda med analyser av huggningsarbetet, timmertransport på snöpackade vägar, avverkning i gallringsbestånd, avverkning i
brant och svår terräng och mekanisering av skogsföryngringsarbetet för att
nämna det viktigaste.
Vid sidan av forskningsarbetet utförde Ivar Samset en stor insats som lärare
och vägledare för studenter och skogsägare. År 1956 blev han utnämnd till
professor i skogsbrukets driftteknik vid Norges Landbrukshøgskole. Han
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var en mycket god föreläsare och hans exkursioner med studenterna gav ett
värdefullt komplement till katederföreläsningarna.
Ivar Samset hade stor arbetskapacitet. Han tog inte ett nej för ett nej utan
genomförde stora projekt när andra gav upp. Han byggde upp en skoglig
verksamhet som ingav respekt också internationellt. Den driftstekniska
forskningen hade en central plats i skogsbruket, då skogsdriften utvecklade
sig från manuellt arbete till helmekaniserade system. Ivar Samset präglade
utvecklingen av skogsdriften under andra halvan av nittonhundratalet.
Samsets inflytande räckte långt utanför landets gränser och han hade ett
unikt internationellt nätverk. Han var med om att prägla utvecklingen av
det internationella skogsforskningsarbetet genom International Union of
Forest Research Organizations, IUFRO. Där hade han en rad uppdrag och
var även dess internationelle ordförande.
I kraft av sina internationella uppdrag och omfattande nätverk, besökte
Samset många exotiska platser och han var en lysande förmedlare av intryck från resorna. Han var en oortodox och spännande föreläsare. Hans
glödande engagemang, tävlingsinstinkt och outtröttliga vilja att göra saker
bättre, gjorde honom till en krävande läromästare, men tråkigt var det
aldrig. Han satte till exempel en ära i att springa ifrån studenterna upp
till Fjellsjøkampen i Hurdal och klarade det långt efter det att han fyllt
60. Engagemanget ledde till att Ivar Samset kunde vara hård i nyporna
och milt sagt frispråkig inför kolleger och andra med avvikande meningar,
men med åren blev det tydligare att han samtidigt var en sårbar själ som
ville väl. Det fanns också utrymme för socialt engagemang. Han var med
och etablerade Ås Rotary. Han blev den förste guvernören i det nya distrikt
2260, som han var med om att starta.
Ivar Samset invaldes 1963 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat i huvudsak på texter av Tore Vik, Reidar Skaar, Oluf Aalde, Egil Molte
berg, Hans-Olov Moen och Johs. Bjørndal.
Jan-Åke Lundén
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Henn Tuherm

Professor emeritus, Dr.habil.sc.ing, Henn Tuherm, Jelgava, Lettland, avled
den 12 maj 2016 i en ålder av 76 år. Han var född den 6 september 1939 i
Tallinn, Estland.
Efter studier vid Tallinn Technical University 1957–60, kom Henn Tuherm
till Latvia University of Agriculture där han studerade till ingenjör i träbearbetning 1960–63. Åren 1967–70 fortsatte han där med studier i skogsbruk och sågverksutrustning och blev Dr.sc.ing. År 1993 examinerades han
som Dr habil.sc.ing. i träbearbetning.
Under åren 1963–93 var han assistent, lärare och docent vid Department
of wood processing vid Latvia University of Agriculture. Han blev chef för
avdelningen 1985 och innehade den befattningen i sammanlagt 17 år. År
1993 utsågs han till professor vid avdelningen. Åren 1991–95 var han prorektor vid universitetet.
Henn Tuherm var i mer än 30 år ledande specialist och forskare inom sitt
område. Han har arbetat som universitetslärare och föreläsare och varit
handledare vid examensarbeten och doktorsavhandlingar. Han har tyckt
särskilt mycket om att arbeta med ungdomar. Henn Tuherm har varit
aktiv i det europeiska skogliga samarbetet. Han har varit särskilt inriktad mot det skandinaviska samarbetet och har som exempel varit ledamot av NOVA:s baltiska kommitté Cooperation Program of the Nordic
and Baltic Agricultural and Forestry Universities. Han har publicerat 182
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v etenskapliga arbeten, varav 20 monografier. Av hans verk är 59 publicerade internationellt.
Henn Tuherm har erhållit utmärkelser och ordnar, både lettiska och utländska. År 1999 erhöll han medalj av Lettlands jordbruksministerium
och 2004 och 2005 erhöll han utmärkelser från skogsbrukssektorn i Lettland för vetenskapligt arbete och arbete med ungdomar. År 2006 till
delades han Vita stjärnans orden, 4:e graden, av Estlands president Arnold
Rüütel samt utmärkelse för sitt livsverk av Lettlands ministerkabinett och
skogsbrukssektorn. Lettlands lantbruksuniversitet tilldelade honom guldmedalj 2009 och 2014 för forskning inom skogsbruk m.m., utbildning av
unga experter och social utveckling av universitetet. År 2010 erhöll han
Barrikadmedaljen för sin medverkan under händelserna 1991 och 2011 tilldelades han Tre vita stjärnors orden av 4:e graden av Lettlands president.
Tuherm blev efter självständigheten 1991 den förste lettiske ambassadören
i Estland.
Tuherm var hedersledamot vid Lettlands jordbruks- och skogsbruksakademi. År 1996 blev han Dr.hon.c vid Estonian Agricultural University.
Henn Tuherm invaldes 1999 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens skogsavdelning.
Baserat på invalsförslag och text av Heldur Peterson.
Jan-Åke Lundén
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Heinz Vetter

Professor, Dr agr. Heinz Vetter, Münster, Tyskland, avled den 14 februari
2015 i en ålder av 90 år. Han var född den 24 december 1924 i Mothalen i
gamla Ostpreussen.
Heinz Vetter tog agronomexamen 1950 och 1952 lade han fram en avhandling vid Christian-Albrechts-Universität i Kiel om skördens storlek
och kvalitet hos de viktigaste kulturväxterna i relation till olika jordarter,
Menge und Zusammensetzung der Ernterückstände bei den wichtigste Kultur
pflanzen und verschiedenen Fruchtfolgen auf Lehmboden und rohhumus
haltigem Heidesand.
Vid samma universitet presenterade Heinz Vetter 1958 sin habitilationsavhandling – motsvarigheten till våra doktorsavhandlingar – om halmens
betydelse för markens humusförsörjning, Strohverwertung und Humus
versorgung.
Heinz Vetter var anställd vid Christian-Albrechts-Universität i Kiel först
1953 som vetenskaplig assistent och 1958 som docent och från 1964 som
professor i växtodling och åkerbruk. Från 1967 och fram till sin pensionering 1989 var han chef för motsvarande lantbruksnämnden (Landwirtschaftskammer) för Weser-Ems. Under perioden 1977–88 var han president
för den samordnande organisationen för de tyska forskningsinstituten på
jordbruksområdet.
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Heinz Vetter var känd inte enbart för sin vetenskapliga skicklighet utan
också för sitt ledarskap som präglades av stor förmåga att genomföra förändringar i berörda organisationer. Heinz Vetter publicerade också ett
stort antal vetenskapliga arbeten. Det förtroende han åtnjöt bidrog till att
han erhöll många utmärkelser, där den främsta var Bundesverdienstkreuz
Bundesrepublik Deutschland.
Heinz Vetter invaldes 1983 som utländsk ledamot i Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens jordbruksavdelning.
Baserat på olika tyska källor och invalsförslag (Landwirtschaftskammer
Niedersachsen och Kieler Gelehrtenverzeichnis).
Jan Philipsson
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Alfabetisk förteckning
över ledamöter avlidna 2003–2016
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
16/4 2013
Tamm, Carl Olof
13/9 2007
Svenska ledamöter		
Andersson, Arne
Andersson, Bengt
Andersson, Folke
Andersson, Sigvard
Andersson, Sven-Olof
Andersson, Thorsten
Andrén, Thorsten
Arnborg, Tore
Arnell, Anders
Arrhenius, Erik
Arvidsson, Helge
Asp, Nils-Georg
Axelsson, Bo
Bennet, Bengt
Berggren, Carl-Fredrik
Berglund, Sven
Bergman, Fritz
Bernström, Peter
Beskow, Carl Jakob

Dödsdatum
14/7 2003
22/4 2004
15/11 2016
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
23/9 2015
6/5 2009
27/5 2016
27/2 2005
3/8 2014
5/3 2003
13/3 2005
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Björck, Lennart
Brännäng, Eskil
Bäckström, Sixten
Carlborg, Gunnar
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
Hedström, Bo S
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
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8/9 2011
10/1 2016
12/11 2004
25/5 2007
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
15/4 2016
1/7 2010
17/8 2013
27/2 2011
19/11 2007
8/3 2010
31/3 2007
19/12 2009
29/11 2007
8/4 2012
2/4 2005
6/10 2006
1/9 2011

Järvi, Torbjörn
Kennedy, Douglas
Kuylenstjerna, Göran
Landqvist, Nils
Larsson, Gerhard
Larsson, Gunny
Larsson, Lars-Olof
Larsson, Rune
Larsson, Sven-Gunnar
Lindén, Stig
Linder, Harald
Lindsten, Klas
Lotse, Erik
Lovang, Torbjörn
Lovén, Henrik
Lundquist, Kjell
Lundström, Kerstin
Mac Key, James
von Malmborg, Göran
Matérn, Bertil
Moback, Jan
Nilsson, Gerda
Nilsson, John-Erik
Nilsson, Thorsten
Nordén, Fritz
Nordlander, Carl-Henrik
Norén, Olle
Nykvist, Nils
Olsson, Gösta
Olsson, Owe
Oredsson, Ingmar
Ottosson, Lennart
Paulsson, Valfrid
Persson, Jan
Persson, Sigurd
Pettersson, Harry
Pettersson, Olle
Pålsson, Boo
Ramel, Hans
Remröd, Jan
Remvig, Stig
Renlund, Gösta

3/6 2016
21/8 2007
22/3 2013
2/10 2010
27/5 2012
8/5 2004
13/4 2015
7/8 2012
3/1 2010
17/1 2016
1/1 2009
12/3 2012
25/8 2015
3/2 2009
9/4 2012
9/9 2011
24/3 2015
23/2 2016
22/2 2006
14/10 2007
20/7 2012
10/10 2008
24/2 2016
21/2 2006
12/5 2003
22/12 2003
13/9 2012
13/11 2015
8/11 2009
19/10 2008
5/4 2009
1/12 2013
18/12 2006
8/11 2016
21/6 2011
18/11 2015
19/9 2005
13/3 2011
26/5 2009
7/2 2015
21/12 2003
12/2 2007
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Rättzén, Bengt
Samuelsson, Ove
Schotte, Lennart
von Segebaden, Gustaf
Sillerström, Erik
Sköld, Per
Sorte, Per
Staaf, Anders
Steenberg, Börje
Swedborg, Erik
Svensson, Kjell
Svensson, Sven-Rune
Säfvestad, Vikar
Theander, Olof
Thomke, Sigvard
Troedsson, Tryggve
Trolle-Löwen, August
Tågmark, Sven
Ulfsparre, Carl
Utterström, Carl
Vallgårda, Ingemar
Wachtmeister, Arvid
Waldebring, Börje
Wergens, Bo
Westöö, Gunnel
Wibe, Sören
Willén, Paul
Åkerhielm, Carl-Gustaf
Önnesjö, Karl Erik
Östberg, Martin

28/1 2005
24/1 2011
30/6 2005
7/9 2011
8/3 2011
6/2 2008
6/10 2016
14/5 2003
17/1 2015
5/9 2007
1/11 2007
29/1 2013
20/1 2012
14/4 2014
1/2 2008
10/9 2010
18/7 2009
18/11 2008
21/10 2006
22/5 2010
11/12 2013
11/5 2004
13/2 2013
4/6 2014
31/7 2007
29/12 2009
30/3 2016
9/1 2016
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

Dödsdatum
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
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Dirksen, Gerrit
Hagman, Max
Hanf, Claus-Hennig
Harcharik, David A.
Holmsgaard, Erik
Holstener-Jørgensen, Helge
Jamt, Ottar
Jarvis, Paul G.
Kramer, Horst
Kristoffersen, Trygve
Kuusela, Kullervo
Lukinov, Ivan
Mastenbroek, Cornelius
Mückenhausen, Eduard
Neimann-Sørensen, Agner
Paatela, Juhani
Pohtila, Eljas
Pöyry, Jaakko
Ringen, John
Rønde Kristensen, Helge
Samset, Ivar
Sandvik, Olav
Seip, Hans Kristian
Singh, Dhyan Pal
Sirén, Gustaf
Solberg, Peter
Stuart, William B.
Sumelius, Henrik
Tuherm, Henn
Walter-Jørgensen, Aage
Vetter, Heinz
Zobel, Bruce J
Østebrøt, Akse

31/8 2015
9/5 2008
18/12 2005
3/12 2014
9/1 2009
23/7 2010
23/7 2014
5/2 2013
18/10 2015
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
26/8 2014
16/2 2010
8/10 2012
maj 2012
11/5 2008
14/1 2005
5/3 2013
24/10 2006
12/5 2016
5/11 2009
14/2 2015
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 verksamhetsberättelserna listas endast namn, datum och avdelning.
Minnesorden ingår i akademiens biblioteks 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, utmärkelser
och belöningar. En annan målsättning har varit att lyfta fram
engagemang på områden 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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