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Till vänster en kos vandring till byatjuren. Kurvan och 
f orrneln i mitten får representera den kvantitativa genetikens 
teori som kom till framgångsrik tillämpning inom 
husdjursaveln från omkring 1950. DNA-spira/,en och 
lammen stårför genteknik och nya reproduktionstekniker. 
Visionerna av dessa ger upphov till en blandning av 
optimism, förundran och oro. Porträtten längst ned visar 
från vänster amerikanen ]ay L. Lush och därefter de svenska 
fdregdngs männen inom aveln: Ivar Johansson, Gert Bonnier, 
Börje Olsson, Karl Eriksson och Erik Sjödin. 
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Företal 

De n moderna ~irftlighetshiran ;ir å rsbarn 
med 1900-taleL, ut\·eckling och kunskaps
u ppbyggnad ha r n ~istan 11Teslt1tancle skerr 
t1 ncler cle tla sekel. Grunde n lades d ock un
der å rhundradet innan. 

Seda n Gregor iV!e ndel publicerade si n 
epokgörande 11ppsats 1865, som beskre\· fo1~ 
, <-> k med pla nth:·hricler, har mycket hänt 
in om elen \'etensbp som kallas ge11ctik eller 
,-trftligh e tslära. 

Fa 1·e renskape r lrnr ocksf1 på1·erkat den 
\t'te nskapliga, politiska och sociala debatten 
p,t ett sådant s~itt som ge netike n har gjorr. 
Ct>netikens framsteg inom \';ixt- och h11s
dj u rsområclet har aktualiserat fdgau 01u 

des, möjl igheter inom hurnanrnedicinen 
och effekte r på människans Ji\willkor. Frå
Ian om an'Cts och miljöns het:7clelse for 
männ iskors t1t1·eckling ä r in te ba r <1 \ ete n
, kaplig. ele n har också betvdclse tör \'å rt sätt 
.m uppfatta oss ajäh-a och hur\·i inr;ittar och 
pla nerar \·ä rt samh~ille . Ge netiken är en \'e-
1ensk<1p lig 1·erksamhet som griper in på 
ma ng;i o lika område n och sorn ct;irför p{1-
\·e rkar oss alla. 

\ ';ix tfi\r;idlarn;;i h;;ir 111öka1 sin tekn isk<1 
<1r,c11al och skapat \';ixter rned deh-is ct1111or
lunda egenskaper. Deras ansträngn ingar har 
gatt ut på att både ä ndra de produkter 1·äx
terna ger upphm· till ocl1 att förändra deras 
od lingsegenskape r. Ett ofta diskuterat exem
pel pa de t se11arc ;ir Y~ixte r som giort, resiste11-
ta mot ogräsbekämpn ingsmedel. In om hus
cij ursfo r:icllingen har tekniken till exempel 
ti lliimpats för att ide ntifiera sjukdomsgener 
m e n också fö r at.t öka proteinha lre n i lå r
oc h komjölk. 

Stor medial uppst:1nclclse \;ickte de skot
, ka forskare som i mitten p{t 90-talct med-

delade a u d e p roduceral eLL få r som \'a r en 
genetisk kopia av e n annat: de t berömda 
räret Do lly. De t ur \·e tenskaplig synpun kL 
inu·cssa11rn ;ir att rrnm lyckats r.°1 e11 \·,m lig 
kroppscell a n- s(t an s:iga starta o m och nt
Yecklas till e tL lam 111. Belecknande är aLL den 
med iala debatten erncllenicl korn a tt hand
la om möjligheterna att skapa genetiska 
kopior aY m~in niskor och de faror som kun
de \·ara förbundna med en såcl;in utYeckl ing . 
Det \Cte11skapliga iu11eh{tllct hammtde 
snabbt i skuggan . Om ma n renodlar sdnd
punktern;i ka n man säga a u deb;itten om 
genetikens konseb'C11ser ofta pendlat mcl-
1;:in å ena sidan skräckscenarier som me nat 
sig l'isa sLr;iffet fö r iltl mä nniskan förbryter 
sig mot naturens o rdn ing, och å andra sida n 
framstegs- och te knikopti111iststiska \·isio ne r 
om e n fö rlo\'acl frarn tid utan s\•;ilr och där 
s\·:1ra sjukdomar kan sto ppas innan de bryter 
ur. Diskussio ne n h;ir ofta fön s från utg;i11gs
p11n kter som, från båda sido r, haft mer el ler 
mind re 11onuati\'a in11cbörder. L u der sena
re tid har lanclYinningarna inom HUGO
projektel. som kanlägger de t m;l nskliga 
genornu, ocks{1 f'm stoi plats på tiduingar
nas debattsidor. 

B:\cla stånclpun kLern;i är H'LenskapshisLo
riskt intressanta. 

En s,·ensk studie ha r \'isat art 111,'\nga upp
fattar n;iture n och dess o rdn ing som helig 
e lle r oriirbar, och arr människans uppgil't 
sn;irare ä r au sk)1dcla och be1·ara de nna ba
lans ä11 att ma11ipulcra d e11. 1 

Det är h isroriskt sett in tressant att se att 
e n sådan tanke k;in beläggas i dag, i e tt sam
h;:ille so m \ i på rnång;i sätt betr;ikt;ir som i 
llun 1dsak för11ul'tsstyrt. ÅsUclninge n sou1 
såcl,tn har dock en mycket 1:mg h istor ia, elen 
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är bl.a. en av grundvalarna för det grekiska 
tänkandet under klassisk tid. I vetenskaps
historien finns elen som en ständigt n~irvar
ande föreställning, om än i olika skepnader. 
De l är också in tressant eftersom kristen
domen i sin tur, med sin starka antropocen
triska grund, traditionellt betraktats som en 
moralisk motivering till människans exploa
tering av naturen . 

Dessa uppfattningar har oftast haft störst 
bäring på gen teknikens utveckl ing inom 
humanmedicinen . Men när husdjursgene
tiken kommit mer i fokus så har dess verk
ningar också diskuterats på li knande sätt. 
Denna natursyn är en ideologisk invändning 
mot gentekniken, det finns ocks{1 en skepsis 
eller ovilja som bottnar i ren rädsla för det 
man inte har kunskap om. Man kan med fog 
säga att genetiken är en av de vetenskaper 
som tydligast åskådliggör förhållandet mel
lan livsåskådning, normer och attityder till 
vetenskap och teknik. 

Meningsutbytet i media har dock sällan 
präglats av något his toriskt resonemang, 
ut.om möjligen hänvi_sni ngar till de perioder 
d å rashygieniska föreställningar var på 
modet. En förutsättning för det är dock att 
det fin ns lämplig litteratur att tillgå och som 
man kan referera till. 

I svensk språkdräkt har funnits Ivar 
.Johanssons Hlad ur genetikens historia frå n 
1979, som i huvudsak berör den grundläg
gande genetiken . Kungl. Skogs- och Lant
bruksakademien har tidigare publicerat Den 
svl'nska växtförädlingens historia: .f ordbruks
växlernas u lvl'chling sedan 1880-tali'l, ( 1998) . 
Någon redogörelse av senare datum som på 
ett utförligt sätt behandlar just husdjnrs
genetiken nr ett ve tenskapshistoriskt per
spektiv finns ime, och faktiskt inte i vare sig 
Europa eller LSA heller, vad jag vet. 

tvi ed det hitLills framförda vill jag på peka 
betydelsen av vetenskapshistoriska under
sökningar av genetikens framväxt. Det är 
all tså med stor glädj e man kan notera alt 
genetiken, eller närmare bestämt husdjurs
genetiken, nu har fått en historisk uuolkare 
på svenska. Boken är dessutom skriven av en 
person med synnerligen god inblick i den 
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vetenskapliga utvecklingen på området. För
fattaren, Jan Rendel, professor em. i hus
qjursförädling vid Sveriges Lantbruksuniver
sitet, har tagit ett ston steg och preste rat en 
studie som länge lyst med sin frånvaro i den 
svenska vetenskapshistorien . 

Bokens upplägg ansluter till ett mycket 
van ligt arbetss~itt i svenska ide- och veten
skapshistoriska verk, sättet brukar ofta be
nämnas receptionsh istoria. Bakgrunden till 
detta är att vårt land i stort sett alltid har 
varit e tt mottagarland när det gäller ideer
nas historia, och e tl sätt att ta sig an ett ämne 
är att undersöka hur en utiändsk teori, intel
lektuell strömning eller vetenskaplig metod 
fått nedslag i Sverige och hur elen mottagits 
och behandlats. Denna modell kombinerar 
på ett utmärkt sätt det nationella perspek
tivet med det. internationella; Sverige blir en 
del av den intellektuella världen och svens
ka förhållanden kan ses och beskrivas i ett 
större internationellt sammanhang. 

Att med denna metod studera och teckna 
huscljursgcnetikens historia i Sverige är ett 
lyckat tillvägagfogssäu, vilket boken visar på 
ett utmärkt sätt. Ett särskilt skäl till detta ~ir 
att starten är ganska sen i Sverige; när ärftlig
hetsläran väl uppmärksammats får den dock 
rejält faste, särskilt inom växtförädlingen, ett 
faktum som också har betydelse för hus
djnrsför~idlingens utveckling. Svenska veten
skapsmän tar intryck också från grann län
derna Norge och Danmark, även om USA ~ir 
elen största impulsgivaren. Exempel på det 
svenska beroendet är att en av de första text
erna som tar sin utgångspunkt i den n ya 
lärau är en översättning av en n orsk bok. Ett 
annat exem pel ä r att en av de tongivande 
gestalterna i Sverige, Ivar.Johansson, fick sin 
grundläggande vetenskapliga utbildning i 
ämnet i USA. Eftersom ingen kvalificerad 
skolning kunde erbjudas i Sverige ännu i 
början av 30-talet, var han tvungen att å ter
vända till USA och universitetet i Wisconsin 
för att genomgå forskaru tbildning och dispu
tera. En kontakt som skulle komma att spela 
en stor roll för utvecklingens inriktning. 

En av bokens stora fönFinster är utan 
tvekan den detaljerade och rediga beskriv-
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n inge n av de t inomvetenskapliga skeendet, 
där den genetiska vetenskapens teoriu tveck
li ng ,·,irvas med husdjursförädlingens t ill
läm pningar. Framställningen visar hur ärft
li1sheL~läran anamn1as och drivs fram genom 
den tidiga teoribildningen och de första kva
lificerade experimentella försöken i landeL. 
De interna faktorerna får här en tydlig och 
framskjuten position, men inte på ett sådant 
-:rn a tt vederhäftigheten i diskussio nen på
,erkas negativt. Lisaren bibringas på ett 
beröm,ärt sätt en klar känsla av den dyna
m ik som pr~iglade särskilt det tidiga skeen
det i utveckli ngen från b örjan av 20-talet 
:-ram till 50-talet. 

a m bandet mellan en vetenskaps fram
,-äxL. dess institutionalisering och växelverkan 
mellan staLiiga intressen och det övriga 
,amhällets krav är en väsentlig del för elen 
,um föresatt sig a tt skriva en vetenskaps ut
, ecklingshistoria. Denna del av husdjurs
zenetikens framväxt i vårt land kommer 
:ram på ett bra s~itt, även om man ytterligare 
,.·ulle kunna belysa statsmakten som aktö r, 
d ns roll i det skeende som till slut gör att 

den nya ve tenskapen får fas t mark under 
röuerna genom au bli ett ämne på högsko
:o r oc h universitet. Om man skulle blicka 
fra måt och föreställa sig kommande histo
risk forskning på områcleL, så skulle man 
:un na tänka sig en studie som tar ett samlat 
grep p på den genetiska vetenskapens ut
,·eckling som helheL. Skeendena inom hu
mangenetiken och växtgenetiken hade stor 

inverkan på händelseutveckl ingen inorn 
huscijursgenetiken. Något som också an
tyds i boken beträffande växtgenetiken. Det 
vetenskapliga sammanhanget grenarna emel
lan skulle behöva utredas närmare liksom 
olika intresse nters agerande som påverkar 
fö rloppet. En problematise1ing av genetikens 
etiska dimensioner, som på flera sätt gör den 
mer kontroversiell än andra vete nskaper, 
skulle också krävas. 

Studien bygger på avancerad fackkun
skap inom husdjursaveln och på historiska 
efterforskningar. I ordet vetenskapshistoria 
har författaren i sin undersökning av elen 
svenska husdjursförädlingens framväxt place
rat tonvikten på vetenslw/1 snarare än historia. 
Detta är dock gjort utan att det historiska 
har reducerats till utsmyckning och till
behör. Det vetenskapshistm-iska kravet p{t h is
toriska sammanhang och beskrivningar är, 
trots allt, väl tillgodosett. 

Resulta tet är eu arbete som med största 
sannolikh et kommer att inspirera till vidare 
forskni ng i iimnet. Boken är under alla om
ständigh eter en g iven utgångspuukt för en 
var som vill lära sig mer om en spännande 
fas i ele n svenska ve tenskapshistorien och 
om den svenska husdjursföräcllingen som 
haft en avgörande betydelse för de t svenska 
la ntbruket och i folk.försörjningen. 

Uppsala i mars 2004 

Tore Frängsmyr 

.I J 
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Författarens förord 

Skogs- och Lan tbrnksakade mie n ordnade 
1991 ett m inisymposium om ut\'ecklingcn a, 
S,eriges_jorclbruk under 1900-tale t. J ag hade 
ornbeLLs h ålla in ledningsföredraget. om hus
c~jursskö tsc>ln. Efter m ötet kontaklades_ jag a, 
KSLJ\:s euergiske akadem iagronom, Tord 
I::riksso n, som frågade om jag kunde tänka 
mig au skri,·a en mera ol!lfatLancle ii,ersikt 
ö ,-er busdj11rs,l\"elns 11t\'eckling. Akademie n 
,·ille inför rnille n11ieskjfleL dokumentera sarn
:pelet mellan forskning och praktik in om 
j o rdbruksnäringe n. M:-t n hade redan planer 
på e n bok om ,·~ixtförädlinge n . Eu :-t rhe re 
om husdjursa, eln skulle därför , ·ara ,älkom
met. Del ,·;-ir långt t ill millennieskifte t och 
jag skulle snart gå i pellSion, så_jag hade inga 
bet.~inkligh et.cr.Jag gil lade ämnet och hade 
h{tl li r l1cra fö re läsnin ga r fiir studenterna 
cl~irom . Nu skulle jag ha rnassor a, tid - trod
de _jag. Alltnog, en rad uppdrag och e:>n 1:mg-
1 arig sjukdom kom emellan.J ag kunde förs t 
g rach·is komma igå ng med a rbetet under 
1997 så bokeu föreligger fö rst 1111 i färdigt 
,kick. 

\fanniskan har i n ågon lönn bedri,·ir hus
cij ursa\'el s:i länge som hon haft husdjtrr. 
H11sdjursge netik är dii re lllot en ganska ny 
fö retee lse. Generiken föddes unde r I DOO
cale ts allra fors la å r, d:i Me nclels ärftlighets
lagar återupptiicktes och bekräftad es. De t 
,kulle emellertid La ll ;tgra decennie r innan 
,e te nskapen kunde fö rklara llcdä rvningen 
a, kvantitati,·a egenskaper såsom rnjölka,
kast11ing och tilhäxr oclt deras ,·ariation. En 
, elt>ktionsLeori växte l"ra rn som kunde orn
så tLas i pr,tkLiskt föräd lingsarbeLe. De t blev 
möjligt att for,'indra husdjure ns egenskape r 
i ö nskad riktning i en snabbare tak t ~in nå
go nsin tidigare. De t g rnndläggande arbeLe r 

fö r uppbyggandet: av scle kt:ionsteori n gjor
des i CSA och Engla nd men elen nya ,·cten
skape n etablerades tidigt i Sverige. 

.Boke n beskri,·er h ur huscijursgen e tiken 
växte fram i S,·e rige . Samspelet m ellan ut
ländska och s,e nska forskare disku teras in
gående liksom samverkan mellan de s,,enska 
fors karna och föret rädarna för den praktis
ka a,,eln. Huscljursaveln fortsa LLe enligt sin 
egen dynamik ocli i stort sett oberoende a,· 
"grå" H'. tenskaplig teori u nder ·1900-La le Ls 
forsla Lre decennier. \!fen redan under 1920-
tale t biirjade e n ä ndring ske fråmsL genorn 
insaLser av CerL .Bonnier och h 'a r.Johansson, 
sedermera professorer i gene tik respekti, e 
husdjursgene ti k. Bo1rnier initierad!:' under 
1930-Lalet vid de t nyinrättade I ns titu tct för 
husdjursföräclling ut,cckl ingen a,· artificiell 
insemination på nötkreatur i Sverige samr 
ledde detaUerade studier a,, enäggig:-t nötkrea
tllrstvillingar. J ohansson,; sin sida lade grun
de n r.ill prak tiskt rilhirnpbar a,els1ärderi ng 
hos främst nötkreatur samt introducernde e n 
för sin Lid mycket modern undervisning i 
h ttsdjursgent"Lik ,id den på '.i0-taleL nyinr~itta
cle K1111gl. Lambrukshögskolan i Lppsala. 

Bonnier och.Johansson kom atr n:ira sam-
1·e rka inecl fo retr~idarna lör den under 1 \)40-

Lalet bildade Riksorganisationen Sveriges 
Seminföre ningar (RSS). Ledarskapet för RSS 
bestod a, perso ne r öppna fö r nyhe Le r. Sa111-
spclc L mella n RSS och fiire Lr~iclarc för elen 
llllsdjursgcnetiska forskningen och for reprn
d uktionsforskn i ngc11 på Kungl. Ve te rinär
högskolan kow au le da till en p:i ,etenskap 
grundad ut\'eckling a, s,-cnsk husdjursavel 
l"rån omkring 19.:'iO. 

J e:> tt historiskt arbete är det alltid sYårt ,ttl 
säua ticls rnässiga gr~inse r. En e pok går nrn-
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!igen g radvis över i nästa. För husqjursgene
tiken b ild ar 1900-ta lel en ganska naturligt 
avgränsad epok. Som redan nämnts etable
rades genetiken som en ny vetenskap nnder 
1900-talets förs ta år och i slutet av årh undra
det had e d en molekylära gene tiken och 
DT\A-tekniken kommit s{1 långt alt den bör
jat få viktiga praktiska tilläm pningar. In om 
växt.förädlingen kan man t.o .m. tala om e tt 
paradigmskifte eflersom mer och me r av 
växtfö r~id li ngsarbete t efter 1990 baseras p å 
genteknik. Inom husdjursgenetiken går det 
av naturliga skäl långsam mare. Högre c\_jur 
är mer komplicerade än växter. 

För att förstå husdjursaveln under de för
sta decenn ierna av 1900-talet visade d et sig 
nödvändigt att också kortfattat behandla ut
vecklingen under 1800-talets sista 50 :1r. Del 
var cU många av de ideer och strukturer eta
blerades som had e betydelse under början 
av 1900-talet. Sålunda skedde stora importer 
av avelsdjur och bi ldandet av många avels
föreningar u nder 1800-talels senare år. Det 
~ir också nödvändig t au tilhimpa e n något 
flytande tidsgräns för vilka ve tenskapliga 
arbeten, producerade under 1900-talets se
nare ;1r, som skall behandlas. N~ir man skall 
disku tera vetenskapliga arbeten är de t o fta 
viktigt att kunna betrakta dem på d istans. 
Jag har där för ej gjort en fulls1,,indig genom
gång av den svenska husdjursgenet:iska litte
raturen efter 1985. U nder den tidsperioden 
harj ag endast tagi t upp arbeten, som kom
m it a tt ingå i praktiska avelsprogram eller 
som analyserar effekten av avelsåtgärder på 
dj urens produk tion och h ~ilsa. Dessutom 
harjag ansett det nödv~incligt a tt ta upp nå
got om d e molekylärgenetiska studierna på 
h usdj ur även o m de i Sver ige påbörjades 
först omkring 1985. Ge ntekniken har kom
m it alt stå i fokus i elen allmänna debatten 
under senare år. Det är cfarför angeläget att 
också beröra detta område n~1go t. Ytterliga
re en restriktion har tillämpats. Innehållet 
begränsas till lan tbrukets h usdj u r. 

I ett avslu tande kapitel 'Tankar inför fram
tiden" ta r jag upp etiska och andra frågo r 
som har samband med de mycket snabba 
förändringar, som kan åstad kommas hos 
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djurpopula tionerna genom tillämpning av 
de mycket effektiva urvalsmetoder, som står 
till buds eller som med stor sannolikhet kan 
kom ma at t t illä m pas inom den närmaste 
framtide n. H usdjursp opulationerna ~i r en 
viktig genetisk resurs, som det är nödvändigt 
att vårda för framtida generatione r. 

De t har visat sig önskv~irt att behandla e n 
del avclsaktivi te ter och program m e ra in
gående än vad som är lämpligt i den löpan
de texten. För dessa har särskilda faktarutor 
utarbetats. Sådana har också använts fö r au 
presentera person porträtt av några av de 
h uvudaktörer, som sry n u tvecklingen av 
svensk h uscljursgenetik och avel under 1900-
talet. En del av faktarutorna har för fa r.r.ats av 
fristående specialister och p ubliceras under 
deras namn. Andra har _j ag sjä lv samman
ställt. 

Boken vänder sig främst till studerande av 
ämnet husrljursavel samt till de må nga för
troendemännen och anställda inom landets 
husdjursorgan isationer. Boken är förhopp
ningsvis också av intresse för personer intres
serade av agrar- och vetenskapshistoria samt 
fö r hur på vetenskap grundad kunskap sprids 
och omsätts i praktiska h andlingsprogram. 
Det har varit m in önskan och in tention att 
fö rklara den vetenskapliga bakgrunden till 
de system som nu tillämpas ell er tilläm pats 
inom den praktiska aveln ,n ed de olika djur
slagen, hur de utvecklats samt deras effekt 
på prod uk tivite t och dj urhälsa. Samtidigt 
som boken beskriver skeend et vill deu ock
så redogöra för de olika aktörernas insatser 
och de förslag och motförslag som diskute
ra ts och brutits mot varand ra innan praktis
ka handlingsprogram kunnat u t.formas. 

Det iir uppenbart att en bok som den na ej 
kun nat komma till stånd u tan insatser från 
m ånga medhjälpare. Personalen på KSLA:s 
biblio tek har varit behjälplig med att få fram 
annars svåråtkomliga publikaöoner och doku
ment. _J ag vi ll särskilt tacka fil.lie. Jim my Ly
h agen, som hålli t i projektet från akad e
miens sida, fö r gott sama rbete. Ledningen 
för Institu tio nen för husdj ursgenetik, SLU 
har stött a rbetet på många sätt . J ag sku lle 
knappast h a vågat ge m ig i kast m ed upp-

_::uren om j ag in1 
med att få hjälp 1 
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giften o m jag in Le veLaL aLLjag kunde räkna 
med au få hjälp med renskrivning och dato-
1isering av manuskriptet av m in "gamla" sek
reterare Britt-.\1a rie Gillberg. Vi har trivts 
med att fä sam arbeta ige n! J ag vill också 
tacka i nsti tutionssekretcrarc .Ylon ica .Jans
,o n för den goda ordn ingen på instilUtio
ncm arkiv, vilket gjort det läu au finna gam
la hand li ngar och publikationer. 

TT ela man uskripte t eller delar dä rav har 
lästs och komm enterats av fl era personer, 
,om komm it med värdefull kr itik och syn
punkter fö r vilkajag är tacksam . J ag vill sär
,ki lt näm na statsagrnnomen Eskil Bränn~ing 
,orn varit en ovärderlig diskussionspartner i 

takt med att manuskriptet vuxit fram. Många 
enskilda personer och avelsorganisa tioncr 
h a r varit behj älp liga med att fä fram läm p
liga bilder. Bilder på för- och e fr.e rsättssido r
na har utfo rmats och målats av miu älds ta 
ba rnbarn Emma Rendel, London. 

T ill alla, n~imnda och onämnda, som på 
olika s~itt bidragit för au göra boken bättre 
genom synp unkter, förslag, bilder 111.111. vill 
jag framföra ett hj ärtligt tack.Jag förmodar 
att det trot5 all t fortfarande förel igger e11 del 
brister och fel i boken . För dem ärjag ensam 
ansvarig. 

Uppsala i februari 2003 
Jan H.enrlel 

l.'i 
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In.ledning 

L l\l·cklinge11 a\' husl\j11ren till ,·ara dagars 
~ llt'k ti,·a "foderforiicl larc" clln spccialinri k
·.1cll' procluCl'lltt'r ,1,· t.cx . p;ilsar. ;igg. kii1t 
elll'I n~jölk h a r ,·arit en langsa111 p rocess. 
\ Li1111iskan h ,1r seclan u rmin11 cs tid f'iir~tittr 
,tll l'll dela,· clc ~kill11adcr so111 finns 111clla11 
·ndi,ide1· inom en ,i,, art är iirftligt bcting
,1de. \ Ian liar ;1rn·iint sig m· d en 11a närm ast 
ntu itirn kumkap för att ge11 0111 un·al grncl-
1, .1 11pa,~a kul tun·i'ix ter och ltusdj11r sa att 
k kan f; lla 111iin n iska ns beh o,· a \' föda . r;°1-
11,11erial. dragcijur. nöje och sii llskap. Inom 
trll't na har ofta lokalanpa,sade typer och 
ra,n 11tH.:ckla ts. De n stiirsta di fftTc11tic ri11g
cn torde h a skett lim h unden . diir ,·ariat io-
11c.·11 i ,torlck. cxteriiir och b rnk~inriktn ing 
na tt en närmast ofa ttba r 11i\'a. För d e s tö rre 
hu,dju re n har e n anpass nin g skett dels till 
ol ika mi ljötyper. Lex. tropiskt e ller tcmpere
r.u kli1na t , , a r\'id d e t na turliga u rYalet spelar 
e 11 ,tor ro ll. och deb till o li ka pmcl uktions-
111 riktningar. t.<.>x . n~iilk. köt t eller dragkraft. 
un id 1n;in niska11s 11n a l ,·a rit ,1,· ,!\·görande 
be t\'Cle lse. 

Redan G ust a\' \ 'asa fora n ~tal tacle 0111 im
portera, · u tl:inclska llllscijur. siirskilt Eir, fo r 
,l tl förbiit t r,1 cle 11 s, e 11ska krealll rsstocke t1. 
lntre"et för im porter ö kade 11n cler I HOO
tale t. som nwd rä tta ka n beteckn as som ett 
ticlc,·;11'\' för i111 pon. prö,·n ing oc lt ko rs11 ing 
a, o lika huscij ur,ra,er och st;:irn111ar. Staten 
hade e n m,tl111ech ·et(' ll ,trä ,·,111 a tt forb;in ra 
elen i11ltcrnsk,1 boskape ns produkti,·ite t. Stöd 
g;a,·s till im po rter, rasupplwgg,u1dc och sp1icl-
11ing m· ,1\-dsm;:ittTial. 

l c 11 d isk11ssion om llllscij ur,gcnc tike ns ut
,eckling ä r d et liimplig t att u tga frå n sk iftet 
mellan 1800- och 1900-talen. inte e ndas t fö r 
a tt e t l 11ytt sC'ke l då inleddes, u tan fr~i111s1 för 

att de \len dclska ärftlighetslagarn;:i aternpp
t;icktes o ch , crifi craclcs ar I 900. En ny li\',
kraftig hiologi,k ,ete11,kap. gn1r1il:m. börja
de ,·iix;i rram. Ccncriken fic k gamka snabbt 
tillämp11ing;11· inom ,·iix tföriid li11gen . Dcr 
gick betyd lig t triigare inom liu,dju1·sa,Tl n . 
Det drtijcle tYa till tre dcce11nicr innan h,111-
ba ra 1cor ie r byggts 11 p p rö r ek kl·a n tit;Hi,·a 
egen,kapf' rnas 11C'd;in ·n i11g och för h 11r de11-
n,1 ku11,kap kunde ull t)·ttjas i un·al e ller 1P/i>l1-

tio11 . som m an brnka r siiga inom gen e ti ken. 
\kdlighetcrna för p raktiska tilliimpni 11g

a r a,· ,·ilken \Ttenskap ckt ,·a ra ma, är i hög 
grad bero enclc a,· cxistcra11de infrastrnk tu r 
rör u p p b;·gganck och sprid n ing a ,· kl1nsk,1p 
om den , ·etemkap som ,kall tilliimpa,. Det
ta gäller särskil t inom e tt omr,tdc som hus
cij u rsskötscl11. diir d juren ägs a,· manga e n
,kilda personer och ,l\'eln a lltsa beror pa 
beslut ltos m å11ga o lik t imli,·icler. d e ras ku 11-
skap och elen 11\tta de kan få a,· oli ka ltand
lingsalternati\'. 

Dt· 11 i11 fr;1strukr11r som h ö 1:ja cle byggas 
u pp und e r 1800-talets ,ena re hiilft för l1 us
dju1·,,kiit,el11s främja11dt· kolll ,lit betyda 
ni,-cke 1 for a ,Tl 11 11nde r 1900-talc t. De , iir 
d ~irför niich·ä n cl ig t för forst,ielsc11 a,· h än clcl
scför loppct u ncln 1900-t a lc t a t t konfattat 
beskrirn u rwckl ingcn inom lan tbruket ocl1 
den bio log iska fö rskni ngcn unde r slute t m· 
1800-t,tlct. Det iir ocksa a11geläget att nagot 
berö ra de ä rft lig h e tsuppfat tnit1g ar som ch 
r:idde I i ksom r'llcnde ls fo rskn i ngsres11I t<H 
och annan bio logisk fors kning a,· betydelse 
under decennie rna före a rhu11 drad eskirce1. 
C ru 11dcn for J'i'i rståclse n a, de han tit,1tirn 
egcn,kape rn;:is llClhin·n ing lad t'S ;n· fo rskare 
i Da11111a rk, F.Hg la nd o c lt L'SA. ln11an , ·i g:1r 
in p:1 d e n S\'enska huscijursgene tikc 11 blir det 
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därför nödvändigL att beskriva en del il\' 

dessa resultat. TonYikten kommer au läggas 
på den S\'enska ut\·ecklingen äYen o m det ä r 
uppenban att denna hela tide n sket.t i ett 
nära samspel med forsk ning i andra länder. 
för au giira materialet hanterlig t kommer 
utveckl ingen a tt behandlas i tre tidsperioder 
nämligen tiden fram t ill 1925, I 9~!'>-:'J0 och 
perio d en efLer 19:J0. Den senare perioden 
har kännetecknats av en intensiv utveckling 
av forskningeu samt sr.ora struktnrella för
än dringar av he la lantbrukssektorn . Sam-
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tidigt har en mycket stark produkt.ivitetsh c~
ning skett hos de enskilda djurslagen. Perio
den efter l 9!'J0 indelas i flera o li ka kapitel 
beroende p å fo rskningsinriktn ing, c~jurslag 
och o rganisatoriska frågor. forskningen efrer 
1980 kom mer endast att beröras översiktligt, 
d :1 det ä r for tidigt au nu skriva dess historia. 
I ett a,,slutand e kapitel behandlas frågor om 
hur husdjursgenetiken, siirskilt den nya bio
tekniken, kan forväntas påYerka den genetis
ka variationen samt de eLiska frågeställning
ar som genetiken ger upphov till. 

-\.PITEL 1 

Pe1iodt 
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UTVECKLINGEN FRAM TILL 1925 

KAPITEL 1 

Perioden före 1900 

A.RFTLIGHETSUPPFATT
:---JINGAR OCH FORSKNINGS
RESULTAT AV BElYDELSE 
FORE 1900 
Redan under antiken förstod man att många 
egenskaper starkt påverkades av arveL. Hip
pokrates (omkr. 460-370 f. Kr.) företrädde 
en genom tiderna ganska vanlig uppfattning 
all honans ägg best~imde individens utveck
ling och alt h anens säd end ast utlöste ut-
1ecklingsprocessen. Denna inriktning brukar 
be tecknas ovism (efter ovum = ägg). Animal
kulisterna, som fä tt sina ideer från Aristoteles 
(384-322 f. Kr. ), ansåg tv~irtemot at t sädes
ce llen innehöll hela gnrndmarerialet till in
cli1·idens utveckling, och att .modern endast 
utgjorde den nödvändiga 'Jordmånen" för 
fos tret. Råde ovister och animalkulis ter an-
åg att könscellen inne höll alla individens 

organ i miniatyr. Den animalkulistiska upp
fa ttningen torde ha hållit sig kvar längst. 

Under 1800-talets första år fick lama1cliis-
111e11 (efter .J ean Baptiste Lamarck, 1744-
1829) stor betydelse. Enligt denna nedärv
des även förvärvade egenskaper. Föräldrar
nas bruk eller icke-bruk av ett organ ansågs 
påve rka dess utveckling även hos avkom
man. Kroppsarbet:are ansågs få grovlemmad 
al'komma eftersom föräldrarna genom arbe
te fått kraftiga armar, medan de högre klas
sernas barn var finare byggda. Behovet av ett 
1·isst organ bestämde dess tillkomst medan 
bruk resp. icke-bruk ansågs vara avgörande 
för dess utveckling. (För yuerligare informa-

Lion om tidiga ärftlighetsuppfattningar se 
Johansson) .1 

Ar 1859 publicerade engelsmannen Char
les Darwin (1802-1882) boken Origin o_jSpe
ci11s by mPrms of Naturcd Selection (Anernas 
ursprung genom naturligt urval), vi lken fick 
en oerhörd i111·erkan på samtidens och efter
kommande generationers biologiska upp
fattning. Darwin (fig. l: 1) kons taterade, atL 
det förel igger en stor variatio n i de flesta 
egenskaper, och att variaLionen delvis ~ir ärft
ligt betingad, samt att individer och arter 
förökar sig snabbare än tillgången på föda 
tillåter. Konkurrensen mellan individer inom 
en art och mellan anerna leder till att en
dast de bäst anpassade överlever och kan 
fortplanta sig (the survival of th e fitLes t) . 
Genom denna process a npassas arterna Lill 
miljön. Existerande arter h ar utvecklats fdm 
t_icligare existerande arter genom urval. 
Aven om Darwin ej kunde förklara variation
ens ursprung och orsak har hans teser orn 
det naturliga urvalets betydelse för elen bio
logiska utveckl ingen visat sig hållbara. 

DE MENDELSKA 
ARFTLIGHETSLAGARL~A 
Johann Gregor Mendel (1822-1884-) verka
de som munk i Augustinerklostret i Briinn i 
Mähren i vad som nu är Brno och Tjeckien. 
Han var som ung intresserad av naturveten
skap och bereddes tillfälle att studera bota
nik, matematik och fysik p å universitetet i 
Wien. Efter återkomsten till klosLret 1854 
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Figur{ :/ . Chrnlt·s l)r,n, •i11 ( 1802- 1882) / .1• .. gn111r/rnn1 m• rll'II 111odr111r, n ,0/11/ion,läran orh joh111111 Crrgnr 
.\lmdcl ( 1822- 188-J / iir/ilighl'l; /iim111 1ko/HIII'. 

p)1börjadc M.enclcl (fig. l : l) kors11i11gsförsök 
med olika sorter al' iirtor (l-'is11m S({/iv11111). 

I Jan \'alde att a rbeta nwd <:'Il sFilYlxfruktan
dc 1jxt cl:ir r isken for spontan korsbefrukt
n ing 1·ar liten och där han kunde st11dera 
klart alternati1·a egenskaper som klotrunda 
el ler kantiga friiu, gula eolle r g riirn1 bjänblad 
och 1it e ller rödYiolctt blo rn färg. :-Shir l\fru
del korsade typeor tvä ocli td, L.ex . en plan ta 
med klo tru 11cla frö n med en som hade ka n
tiga frön fa nn han at t d en ena altcrnati1·a 
egenskapen slog igcuom i forsla ko rsn ings
generat io 1wn (uu ka llad första filialgenera
tionen , F

1
) medan den an dra fiirs1·arn1. H a11 

ka llade detta fö r do111i111111s resp ekti1·e 1Passi

vilf'I . \1en d{1 F
1
-gc 11eratio ne n förökades ge

no m sjiil l'befrukln ing cli')k d e ursprungliga 
ryperua upp p:'t nytt i f , i p roportio ne rna tre 
d o minanta til l e n r<:'ccss i1 tvp. När p la n tor 
som ski lde sig i tv:1 pa r al' alte rnatil'a ege n
skaper ko rs;:id es, blc1· a lla al'kornlin gar i F 1-

genera tio 11e n a1· den d ubbelt d o minanta 
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rvpcn och efLer självbef'rnkt11i11g skedde i F~ 
en utklyn1i11g a1· f:)Ta typer i p roportionerna 
0:?,:?,:J. Fr{m dessa och m:111ga andra experi
ment d rog :\lcndcl elen banbrytande sluLsat
sen, att ege11skaper11a best,immes a1· ;irftliga 
L1ktorer som förekommer pa1Yis. och a t I det 
sker cu kh1·ni ng a1 anlagsparen 1id bi ld
ni ngen a1· könscel le r. \'a1:je könscell imtchål
ler endast ett anlag fr:111 1a rjP anlagspar. 
Uenna slutsats brnkar betecknas 1\lmd1'1sj(ir
s111 lag. Han drog ytterligare cu slu tsats, som 
b rukar kallas ,\lr11rld~ ruulm lag eller lagen 
0111 fr i kom bin ation 1'id an·s,rnlagens förde l
n ing p,"i kö 11 scel le r samt f'r i kombirn1Lio n a1· 
han liga och honliga könsceller. Dc 11 se11are 
lagen giiller med 1·issa rese rl'a tioner. Fri korn
b i natio11 ,I\· anlag 1·icl b il d ni ng a,· könscelle r 
äger icke rum då an lagt'n ~ir ko p plade d\'s . 
ligger p:1 s,u u 111,1 kromosom . 

l'vle ndel framlade sina forskn ingsresulta t 
i t1·å fö redrag 1·id Bri'1um Naturforskarför
e n ing 1865 och publicerade ,'tret d iirp;i en 
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,törrc 11ppsats ·'\'ersuclw C1 ber Pflan zenhy
b riden" i fören ingens 111 ecldelan clen so m 
<indes till led ande bibl iotek i Europa och 
.\merika. Han tog ocks:1 brel'ledes kontakt 
med de n lx :riirnde botanikern proressor 
Ca rl 1·011 N;igele i \rli'1nchen . Denne a nsåg 
e mellertid au Mendels resulta t. 1a r e LL spe
cialfall som giilldc Pis11111 sativ 11111 och ej ge11e
rcl lt. \llendcls resultat g ick därför sp:1rliis1. 
fii rb i sa rnridens natun·ert'nskap . H an fick 
,nart and ra uppgifter sedan han 1868 ur.se tts 
till abbot fo r siu klostei-. 

.\Jan kan endast spek1 t!e r,1 iil'e r varför 
\ lc ndels he lt epokgörande slut.satser ej 
,1n,rn1rn,1des al' hans samtid. Som sbil brukar 
näm nas a11 iVIcnd e l 1·a1· a1 irodiclak1 och pu
h liceradt> sina rcs11 ll ::it i en ganska o känd tid
,krift. Den 1·iktigaste orsnke n 1·a r nog helt 
enkelt a tt tiden ej 1ar mogen fhr d e cijär va 
, lu tsatst'l" Mendcl dragit a1· sim, expe rill!enr.. 
'>a111tiden ltade a ndra kanske me ra 11iiral ig-
2;ande fr{1gor att cliskt11 e ra t.ex. Darwins e1·0-
lu tionsl;ira, s0 111 hell skakade o,u elen lärda 
1.:irldcns ocli kyrkans tan kebano r. 

C nde r senare hiilf'le n a1· 1800-taler skedde 
en snabb 1etcnskaplig ut1·eckling. BcfrnkL
ni ngs- och fortplantningsmebnisrncrna hos 
1ä:,.;ter och cij ur började kla rläggas. En pion
j:1rsinsats gjorde här d e n tyske 7.0ologen 
O,kar 1-lertll'ig som 1875 Yisad e att sjöho rr
.'i!.;get IJl'lrt1ktadcs genom en sa111rnansrniilr
ni 11g al" d ess egen cellbirna med en tillfö rd 
,pcrm ies cellkärna. Ar 1879 kunde Walter 
Fle111rni11g ,·isa att kromosolllerna delade sig 
pa l~ingden 011,cdclban före cellens delning. 
\ ·a rje dottercell fick samma antal krnmoso
m er som modercellen. Be lgaren 1·an Benc
d c n som arbetade med hästens spolrnask, 
,om en dasr har fyra kromosomer, lyckades 
IK87 1·isa att det befru ktad e ägget erh{dler 
hälfteu a1· sina kromoso,ne r frå n mod erns 
:iggcell och liiilfre n fr:m d e n bcfrnkta1JC!e 
,penn ie 11. Ar 1892 fram lade en tysk zoolog, 
.\11gust v\'eissrnann. te orin om ''groddplas
mats'· ko n tinuitet , en ligt 1·ilken det går en 
o bmten bana fr;'\ n de t befruktade ägget till 
elen n; a i11d i1·iclens könsceller. Croclcl p las
mat ans{1gs oberoendc> a1· kroppens somatis
ka celle r. Med dessa och a ndra land1·i n niug-

ar inorn biologin under 1800-ta le t sis1a år var 
1·etenskapssa111 h;:il let moget a tt acceptera 
\ ,Jendels teser. 

\lle nclels ~ir ftlighet.slagar återuppräckLcs 
och bekräftades år 1900 o beroende "'" 1·ar
a11dra a\· tre forskare, holländare n Hugo de 
Vrics (1848-1 935), tysken Carl Correns 
(18fi4-19'.-l3) och ös terrikare n Erik T~cher
rn ak (1871- 1962). En nv 1·etenskap, gene
ti kt' n , hade sen dagens lj 11s. 

DE~ SVENSKA HUSDJURS
SKOTSELN OCH AVELN 
UNDER 1800-TALETS 
SENARE DEL 

Den allmänna situationen 
inorn Ian tbruket, inklusive 
hushållningssällskapens roll 
Sl,ifit.rn:/i)l111em11 under 1800-talets förra II;i]ft 
(e nskiftes lörorcln ingar 180'.1-07 och laga 
skifte t 1827) ledde till genomgripande för
ii11dri ngar i j o rdbrnke t.. Nyod lingsvcrksam
hete n kom ig:mg. Deu enskildes fiire tagar
anda h;immadcs ej liingre a1 bysradgor och 
allna t tl'å11g fråu det gam la brsarnh~ille t.. 
San n o likt har inge n annan enskild lag e lle r 
fiirord11ing haft så stor betydelse som skiftes
föro rdnin garna för d e fö rändringar, som 
skedde inornjordbr uke t och h11scij urssköt
seln unde r perioden 1800 till 1åra daga r. 

Under 1800-r.alets se na re hä lf"t ökade 
span n målsproduktione n i de 1ra nsocea na 
bnclerna, främst USA. Geno m a tt frak1erna 
ble1· bill iga re ku nde den arnel"ikansb spa1111-
m{tlen framgångsrik t konkurre ra på den 
europeiska mar knaden. från om kring 1860 
ble1· den inhemska sp,1nmn{tlsprocluktione n 
allt mi u drt' lö nsam rn'\got som ga1· e tt 11pp
s,in g fö r prod11ktionen av båd e s mö r och 
kött. Sam tid igt ledde span,1111:tlsimporten 
till e n ekonom isk kris för det s1·enskajord
brukeL. Stridens l'ågor gick h öga i många 
e u ropeiska l~incle r mellan protek tioniste r 
och fr iha ndla re . Detta gäl lde ic ke minst 
S1-e rige . A1· Kungl. La ntbruksakadelllien s 
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handlingar framgår att också akademien ,·ar 
starkt splittrad i frågan.2 Till sist avgick tull
v~innerna med sege rn och genom beslut av 
riksdagen (1888) beslöts om tullskycld för 
spannmål. Detta beslut har haft mycket stor 
inverkan på cleu s, e nskajordbruksproclnk
tionen och dess möjligheter au hävda sig på 
exponmarknaclen. Husdjursprodnktionen 
fortsatte at.t ,·ara re lativt lönsam, i va1je fall 
på elen inhe mska marknaden. En del andra 
länder t.ex. Danmark slog in på en helt an
nan väg. Import av foderspanumå l kunde 
där ske som förut. Danskarna satsade istället 
p{1 export a,· husdjursprodukter fr;.imst på 
den engelska marknaden, baserad på billigt 
kraftfoder och danskt kunnande och kvali
tet. 

Vid tullreforn1ens genomförande Yar gre
ve Cillis Bildt statsminister i Sve rige. Det är 
n ågot a\' historiens iron i at:t elen persern som 
var statsminister då Sverige öppnade sig mot 
Europa och gick in i en större handelsgemen
skap, elen Europeiska U 11ionen , också fö r 
lantbniksprodukter, heu.e Carl Bildt, son
sons son till oy,111nä11111da Gill is. 

För;.indringarna i den ekonomiska situa
tionen förjordbruket i sron. på, erkade give t
vis huscijursskiitseln . Detta gällde icke m inst 

den vanl iga lan th~isten som var ganska lätt. 
Under förra h~ilften av 1800-talct var aveln 
inrikr.acl på att få fram en häst som kunde 
betjäna b:1de lantbruket, militären och det 
civila samh~illets övriga behov. 3

··' Oxen var 
lantbruke ts främsta dragare . Genom lant
brnkets sn abba utveckling och nyodlingen 
uppkom e tt behov av snabbare och tyngre 
dragcijur i jordbruket. lmport av de ganska 
tunga hästraserna percheron (Frankr ike) 
och clydesclale (Engla nd) började unde r 
1840-talet. Denna mveckling fortsatte under 
I 800-talets senare hälft. Ardenner-h ästar 
bö1jade imponeras från Belgien i stor skala 
på 1870-talet. Detta ledde till e n systematisk 
a,·el fr~irnst av ardenner-hästar. \ilen mera 
därom seuarc. Det ökande anY~indandet av 

h~iste11 för jordbrnksarbetet ledde till en 
snabb stegring av antalet hästar och en gracl
Yis nedg:rng i antalet oxar mot slutet a,· 
:1rhunclraclet (tabell 1:1). 

Boskapen under 1800-ta lets början , a r av 
mycket ,arie rande beskaffenh et. Behm·et av 
dragoxar präglade i mycket a,·cln . Djmen 
,·a r genomgående småvuxna; störst i södra 
S,·e rige och minst i norr. Vidare var djuren 
mindre hos al lmogen än på herrgårdarna . 
Man kunde s~irskiija e n herrgårdsras (först 

Figur 1:2. l'r) (;n//r111d 
Jrr 1111s seda 11 1.11111i II nn 
tirln e11 film hiisl hal/ad 
s/<01.!:,, 11s1. som hölls i 
ho/1111i/t tills!r1ll(I. l s/ufrl 

m , 1800-ta/r,J valmade 
i11J111ssetjifr Mdnad mwl 
orh rnsse/ sj11NI .1ig ock1r1 
1i/lfastla11rfrt. Hildrn 
1•isar r11sshing.11m Olle 
ji,dd J 890. 120 r111 hög. 
tillhörig F. I' Elf11n lfo/1-
näs. /"iJ/o i 1-:S/,,\:s a,liill. 
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Tabell 1:1. Förändringar i antalet husdjur under 
I S00•talet (tusental)• 

1.800 18:'>0 18 75 1900 

Has tar -!00'" -!00"1 -tGO ,,33 
Dragoxar 200111 3001

' ' 296 2 18 

\ ljölkko r 800'" 1000"' 1360 1765 
L ng11{>t / tj11rar S'.~O (;()() 

Tac kor/ baggar 1200"' I E°'>:"> Obl l (i lO 12GO 
.:,uggo r/ galtar. 
--l.1k1s,·in 4501ll 555ti) -t20 8 10 

H istor isk s tatis tik. Statis tiska CenLralhyrån . 1959 

,ch . \xelsson . 19:13 

.\pproximati,·a Lal 

Figur 1:3. Ko a11 Sl<r111sk 
Hengå1dsms.Jrr111 Öss;ö 
u1 h clärunder l'II ho 1111 
)·mä/11 11d1•Go1/o 111/.1m.1 

/im1 /-/rn1srlmh/1' 11 . 
/1,1 11 h1Prb/0111, I 891. 

utvecklad i Skåne) , en smålands-gotlandsras 
(fig. 1 :3) i Götalands mellanbygder och nord
svenska stammar i norra Svealand och Norr
land . lnkorsningar av e ngelsk korthornsras 
bö1:jade ske under första halvan av l800-
ta let. Fodcn ·äxtodling på :1kcr började så 
smått under de första årtiondena av 1800-
taleL. 

Under 1870· och 80-talen ökade efterfrå
gan på smiir, ost och kiitt på grund av befolk
n ingsti Uväx L och tilltagande industrial ise
ring. Hemkärnat smör blev en viktig produkt 
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för m·~alll . Srnö rbe rcdningen ,·ar e mcllcnid 
b ådl' t id södande oc!t in effekli,·. A r 1878 
kom Custaf dt' Ll\·als separator som föriincl
raclc ~i1uatio11 c n och h'iorde nH.jerierna 1nera 
elkkti,·a och konkllrrc 11skral1ig,1.:' t\i ls Ha11s
son ger i sina 1nemoarer en inr rcssant skild
ring a,· ö,·e rga11gcn fra11 11uö lkhushållning i 
ltcm111 ct till lt',·nans ,l\' mjölk 1ill a n dels
mejeri i hans sk,1nska !temhygcl under 18 70-
och 1880-talcn." På n iigra å r1io11clen b ilda
d es e tr s to n a ntal anclels111cjcrier. De t förs ta 
kom l8b:'i i 13llrtriisk, senare bint för den 
beri'H11cla , ·;is1e rboue11~osten. L' 11der tiden 
1890- Jqoo inr:itradcs n ii ra -lOU a nclcls1mje
rier oclt l91~ uppgick antalet lc,-crantörer 
ti ll andclsrnejericrna ti ll l 00 000.' .-\ndcls
lllljcrif' rnas betydelse fö r la nt bruke ts o c h 
lanclsbyg clens ut,·eckling ble\' ello rm o ch 
kan också s:'igas ,·ara en m· g ru ndbulta rna i 
utvecklinge n a ,· la ntbrnkets förcningsri',rel
se. Fi.,r huslijursskötscln innebar m~jeriut
,-ccklingen c11 ~iiker a,·s,1tt11ing for m jiilken 
genoll1 att forh:itt r ingar i lltfodri11g, s1--ötsel 
och icke tllinst a,·cl kunde :1terspeglas i öka
de nuii lkinriik ter. ,\lllalet mjölkkor ökad e 
med ci r b 7t, o/c. fr,1 n 18:)0 till 1~)00 (tab e ll 
I: I ). I 11 l rcsse t för färskiitse l m i nskaclc 11101 

sl u tet m· I l-lOO-talet. \larknaclen och imresset 
fö r fhiskprod11ktio11 ökade cl;in-' rnot starkt. 
\lcjeriernas skurnmj iilk och ,·a~,le kom i s1or 
u tst riic kning att utn~ 1Uas so m slakts,·ins
rocle r. 

Under första hiilf"te11 ,t,· 1800-talet b ilcla
dt's i Y,llje län sa1nmamlutningar till lan thlls
li <'tl lni ngens f'rii111jande, s .k. l1111-/1r11/11i11g.1.1iil!
skaf!. (Cotla n cl. hus h ,°dln ingss;illskap l1 adc 
1illkom111i trcd an 1791.) I perioden 18l'.1-89 
,·ar siillskapen 1111clcrs1~illda Kungl. Lantbruks
akad emien som n;inrn1s1 f111 1gerade som en 
offentlig m yndighe t. Landshönl ingen rnr 
van ligeu o r df'iirande i lii11cts l111~hållnings
siillsbp, oclt cle ttas styrande organ inry111de 
frams1ae11cle före tr;iclare för lanthusha ll
ningcn. H11slt,i ll ni11gssål lskapc11 au~jöt stals
ans lag oc lt kunde uppta ,issa a ,·giftc r. Ge
nom donation e r och effckti,· forYa!tni ng 
b!e,· , ·issa sällskap lörn1ögna. Sii llskap e n fic k 
mycke t s tor betyd e lse för o mda ni n ge n aY 
det s,·enska la nt bruket.' 

Husc~jursimporter och 
rasbilclning 

All111ii11t 
;\,·e n 0111 knns kap sa knades om h ur oli ka 
egenskaper nediir\"Cles ,·ar man i S,·erige lik
som i det ÖHiga ,·iis te1fandt't rnech·e te11 om 

a rr ar\"l:' I sp elade en stor roll. S~·stematisk 
hus0jursa,el ,·ar red an pa g:1ng i I::uropa. 
I::ugland ,·ar som i sa m anga a n d ra hänseen
dcu forega ngsla nde1 n iir d e l g iil lde nar11r
, ·e1ensbp och modernise ring. Redan i sl utet 
a,· 1700-talet hade p iOt\j iirf'r som Robert 
Rakc,,c ll ( I n:)- 1795) börjat göra S\"Slt'111 a
tiskt un·,tl blan d nötkre,llur och r;,r liir att fa 
fra m en hetliga och mer prod11ktiq t~-pcr. 
lnaH-' I becl re ,·s mellan de lllY,tlda indiYicle r-
11a for att konsolidera d e n ö n skade l\·pcn . 
Bake,,·ell ,·ar el en som bö1:jadc 1m/Jilr/11i11p/11 
inom ltusd jmsaYeln . Tian lick sn art 111;'\nga 
elterföljarf' . 

l Iiirstamning och n-p ,·ar ,·~ise ntliga kri te
ri er ,id rasl> ildningen . l::t 1 s tambok för d e n 
engelska ftt!lblodsltäste n (The Ge neral S t11d 
Book) bii1jade uppläggas 1791. och förs ta 
ba11dc1 111J.:.01n 1808. Sta111bokcn :ir slll1c11, 
clYs. c11cLis1 h ästar, i !kas bada fririi lclrar v,Hit 
införda i ett tidigare band E-1r i11fiiras i sena
re band. För n ötkrealllr kom d e n förs ta 
starn boke11. C:oatcs H crcl Book. for kort
hornsniscn 1822. De hmdjur~ra,er ~0111 ut
, ecklacles i Eng land. kom sedan att p ;l\•crka 
meln i de fl esta hi11clcr i V;istcurnpa. i11k lu
~i,e Sn-rige. 

L'ncle r förra lt ;i lfte n a,· 1800-ialet impor
l<> raclcs h:is ta r, 11 i">tkrf'al 1ll· och l';'.ir a,· fl e ra 
olika raser f'ran skilda liindcr. Sta! Pn inräua
clc 184 7 en s;irski ld 111i·1Hligh e1 Str1111/wl/ii11r/n"i
.1f_1Tefsm fö r an bringa o rd11i1 1g i im prnwrna 
, I\· 11ö1 krcmu r och o m bc~ii1:ja in rii t tanclet ,l\' 
statn holl :imlcri cr i o lika dela r a,· landf'I sa111L 
för att o rdna a,·c l o ch spridni ng m· avcls111a
tcrial till olika uppfödare .. \ren 18-1-G o ch 
18-1-7 impo nerade~ I (i Ij m ar och 160 kor m· 

rasern~ ,\ yrsltirc , Pe mbrnke. \'oigtl;indn och 
. \llgaucr. Djur m· konhornsras fanns re cla 11 i 
landet. Fii rllt om cll:'ssa im poncr o rdnades 
ne ra stii rre inkiip a,· back h:istar. n iithcalm 
oc h h'\r pa ltc lt pri,·at initiati,· eller med stiid 
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fr;"111 ol ib hush ållningssällskap. Denn,t epok 
i ,\"(:nsk huscljursa,·cl i1r iugåcuclc beskri,·cn 
i flera publikationer och skall ej n~irmare 
h<:' hancllas här." Staten l"ortsattt' a11 stöclja 
h uscUursa,·t'l n bl.a. gt'nom att utcleb pen
n ingpriser till iigare a\" fön1~im liga ,l\'Cisdjm 
,·id s.k. premieringar, som ägd e rnm d å dj u
ren ,·isades upp ,id lantbruksu ts t.'il lningar 
och mi">Len a, skilda slag. De första p1u11ic
ringarna skedde redan 1816 och gällck l~\r 
p<t Gotl and. 

l'rcmicri 11g a, · s:l\j l h jsrar som nii rkrean 1r 

bö1j,1de 1850. ELL intressant S;SLem fö r pre
m ie ring ,I\' nötkreatur startades a,· Skara
borgs l~ins l111sh å l I ni ngssällskap pA 1880-
ta lct. Grundtankcn ,·,u att iimförclsc,is 
hög,t pcnuingpris och licdersdiplom skulle 
utdelas for upp,·isad e och rill a,·e l !;impade 
tjurar och att frisedlar lo r Yärde l"tilla ko r hos 
m indre _jo rdbrukare sk u lle utdelas, så au 
korna kunde betiickas rned premierad tjur. 
Härigenom skulle man , ·inna ckls att bra ko r 
b le,· ht't/ickta med bra ~ju rar och dels all det 
blc, lönsamt att uppföda och h å lla tjur. Fri
,eclla rna inlöstes a,· lrnshåll11ingss~illskapet. 
\~temt' t ,ar inriktar p å små och rueclcls tora 
dj urjgare. Pen11i11gpris lör rju r k11nde en
dast uLdelas till lantbrukare med högst :"50 
h a . Systemet ledde till efterföljd inom flera 
h ush ,i ll n i ngssiillskap. 1" 

Rasbildn ing 
Im porterna och den fonsaua aYeln ledde ri ll 
,tora fö rändringar a,· df'n svenska h usdjurs
,tockt'n. PA 1870-ralt't började Liden m ogna 
fo r bildandet a, s,c11 ska raser. Denna ras
b ildn ing g ick rill på tre o lika siill nämligt'n 

I rt) J"onsatt a,·cl 111cd d jur a, · importerad ras 

och eY. mt'cl c~jur uppkorsade till d e n
samma. 

l b ) a, e l g ru ndad pA inh e mska stammar och 
l r) bildande av ny ras rr:111 korsningar 11t

lorda i land f' t. 

Hiista r 
De n förs ta s\"e11ska s ta mboken No rd isk 
Stuteribok grnnclacles 1872. De n döptes så 
si 11 ~u1ingurn um till S, e n sk s tute ribo k för 

ful lb lod . Den ,·ar slu te n o ch in förde end ast 
1 c n rasiga fullblodsh;istar. 

Arden m.,1~rasP11 etablerade sig, som redan 
n ;imnts, snabbt i S,erige som etl uppskattat 
clragcUur. Den bö1jade imponeras 1872 oc h 
fick stor spridn ing. H;ist,1\-dn i d rt lan d liar 
i hög g rad p,he rkats av de m<:'d s tatsrned e l 
u nde1·stödda liästprcwic ringarn,t. Fi-ån 1900 
ku udc c11dasr aYelsdj11r med h~irstarn11i11gs
uppgil"ter p rem ie ras Yilket nöchändiggjo rde 
på börjandet a, e n rass ta111bok for ardenuer
h~is re n , vi lke t skedd e 1900. 

Dcu a ndra s,·c11ska kallblod srascu a,· be
t\Tle lse är ckn nord s,·enska hästen . Den 11pp
b yggdes från den ganska heterngena la nt
h~ist som i slmct av 1800-rakr Yar spr idd ö,·er 
stora delar a,· \ 'kllansYf'rigf' och l\orrla nd. 
lnkorsn ing a,· n orska g uclbranclsdals- e ller 
öst.l a n ds-hästar Yar q nlig . År 189?, bildades 
föreni11ge11 Södra Dalarnas Hiis t,·!i1111er fo r 
art ri lh·a rara och fö rb;iur a d en s\·enska lant
häst.en gcnon1 a, cl. A1u1a11 iublaucl ni11g ;i11 
med elen norska iisrlancls-h~isten rilbts ~j . År 
EJOO inlördPs namn e t nords\'ensk h;ist i pre
mieringsreglementct och b!e, all tså officiell 
rasbeteckning. En srambok for rasen utkom 
dock ff>rs t 1909. 

Nötlueal ur 
Inom n ötkreatursm·eln lrncle t,·å imponera
de raser etablerat sig och lå n stor spridning 
under senare häll"t e n a,· 1800-tale t, nämligen 
den s\·;1nbrokiga låglandsrasen och Ayrsh ire. 
Låglandsrasc11 bii1jade stambokforas ocb 
prt'micras i Sk~111e 1891. Ayrsh ire-rasen , ar 

ganska heterogen i L\'j) cleh·is beroende på 
att den pA,erkacles a, imponcr uudcr skilda 
tidsperioder. Efter mycken diskussio n kunde 
man 1899 enas om all bilda f'n aw shire-för
e n ing som skulle omfatta lande ts samtliga 
ayrshire-uppfödare. StamboksCöri ng påbör
jaclt's 1, å å r st'nare . 

I norra S,ealand och l\'orrland var nii1-
kreaL11ren mindre än söcleri11. Djuren kän
net.ecknacks i allmiiuhet av hornlöshe t samt 
1·öd eller s\'art farg ol"ra m ed stora panicr ,itt 
u tefter ryggen o ch under buken . Intresset 
ökade for all fo rbäu ra denna inhe m ska b o
skap gen o m a,c l. V;is te rbo tte ns hush å ll-



ningssällskap visade upp en !lock fj iill rascljur 
om 10 kor och e n tj ur, som ,·äckte sto r upp
mä rksam het på la ntbruksmö tet i SundsYall 
1882. Djuren , ·ar i huvudsak vi ta, och myck
et ti ll talande. Rasen bii1jad e d ärefte r e fler
rr:1gas all t mer. Ar 1892 erkändes ti~ill rasen 
(fig. 1:-1) som de n för Norrla nd l~impligaste 
krea tursrasen och ble ,· elen e ncta som fic k 
premi e ras som re n ras inom område t. Det 
fas tslogs att färgen skulle , a ra Ö\'ervägande 
YiL med mi ndre svarta eller röda tecke n och 
a tt djuren skulle va ra kulliga. 11 Från 1892 
började f} illrasdjur stam bokföras i samba nd 
med de statsu nde rstödda pre mieringarna. 
De n för ta lä nsstambo ken fo r d r fö rsta in
hemska nö tkreawrsras utkom 1894. 

Den fjiird e s\'e nska n ö tkreaturs ras som 
bildades unde r den h~ir periode n, f?.ödlnvkig 
Svmsli Boskap, RSB, är s~irskil t intressa nt d ,'t 
de n uppkom gen om ko rsning ,ff a \"I" hin.:
stammar, ko rrhorn och c~jur m· s,·ensk herr
gårdsras (fakta ruta I ) . :Vle d ett m od ernt 
sp rå kbruk skulle ma n kunna tala 0 111 en 
"synte tisk ras·' . Rasbildandet kan i sto rt r.ill
skri,·as en enda pe rson , brukspa tron K.nur 
Cassel på Stjiirn. und i :--Järke. Arbe te t korn 
ig;°1ng 1860 och började med inköp a,· djur 
a,· den garn la h e rrgårdsrase n som uf\-ccklars 
i Skfoe efte r ko rsning a\' inhemska cljur med 
im porter från Danmark och liind er pä kon
tinenten. O~irdLe r införskaffac]ps korthorns-
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tjura r frå n det gamla ta rnh olhincle riet på 
Aln a rp och fr~lll England. Vida re inköptes 
e n ayrsh ire-tjur från England och er t an r.al 
ayrshirc-qjur och korsningar ayrshire-kort
ho rn fr~111 olika s,·enska gårdar. Vid ,·ale t av 
m·els~jurar fäsre Casse l särskild vikt vid dju
re ns kroppsbyggnad och färg, 111 eda n man 
,·id \'al a,· kor och tjurm öd rar särskilt heakta
cle mjölka\'kastni nge 11 . En sa m man mält
ning ägde rum m ella n de tre raserna kort
ho rn, ayrshire och he r rgårds1ypen. 

Ojm frå n S~je rnsund visades p~1 de t all
miinna la ntbruksrnötet i Göteborg 1891 och 
rö nte då stor uppskattning fö r sin enhetlig
het i kroppsform och färg. ) fa r e n a,·elsför
e n ing fö r röd bro kig boskap bildades 1892, 
e nades m an 0111 a tt eftcrstr~i,·a dj ur av den 
ryp som Stje rns11nd-stan11nen re presentera
clf'. \il;°tle t Yar att skapa e n natio nell rödbro
kig ras av en vis bestämd typ , som fö re nar 
hög mj ö lka,·ka tningsförmåga med kraftig 
bred ocl1 c~jup kroppsbyggnad . Som kom
mer att diskuteras i e u sen a re a,·sn itt sam-
111anslogs RSB och s\"e nsk ayrshire i slu tet av 
1920-talc t till e n ny ras. s, e nsk röd och Yit 
boskap (SRB) . 

A 11dm clj"urslag 
Inom s, ·i11skötse l11 ske dde, på sam ma sä tt 
som för de andra clju rslagen. importer i fle
ra 0 111gångar men ocksa e n ko nsolidPri11g a,· 

Fi1,,:r11r 1 :4. Tj11m1 l'ri11111s 
r1l' fiiil/m;/y/1. fiidr/ I 890. 
!illhördl' .< 0 . 0 1~.HIII ris. 
Hö~ia i Jä111i/r111r/ ar/i 
1'1'rilade lfJ/11 byatj11r i ,·I.I 
111ulerjl,,m lh: l' ,hb,,tiint 
I 892 or li 189-f (/-111 mw 11 . 

1895). 
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2;ammalt sve nskt avelsm a terial. Genom im
porter till Svalö1 i Skåne och ett antal andra 
, törre gårdar i slutet a\' 1800-talet bildades 
e n li , ·aktig stam av den stora , ·ita e n gelska 
rasen eller Yorkshire . Formell rasbildning 
m c>d stam bok skedde först en bit in på nästa 
arh undrade. 

P:1 1890-talet biirjacle ma n i Skå ne tilh·ara
raga gamm al t sve nskt avelsrnater ial frå n 
,kogstrakterna i d e tYå l~ine n, då man antog 
att inkorsningen med u Lländskt avelsrnate
rial där var mi ndre . Man efte rsträvad e en 
lang gris med h~ingande öron. Det var ernel
le rtid svårt att få tag i gott material av helt 
-1·enskt u rsprung. Djur h~irstamma ncle från 
, ,11·äl cl,msk som tysk lantras kom därför ock
, ;'t till ,111v~inrlning Yid uppbyggande av elen 
,,·enska lantrasen .'~ 

1800-talet kan ur al'clssyn punkt karaktäri
, eras som de stora rasimporternas århundra
de i Sverige med elen senare h ~ilften som en 
inre nsi\' period av rasbildande . Genom irn
pon erna kunde ma n d ra förde l a,, det m·cls
.irbete som kommit igå ng u tomlands, fr~imsr 
i England. \!led modernt språkbruk kan man 
, äga au svenskarna ntnytt_jacle elen mångfald 
och d e genetiska resursn som knnde infor
,kaffas utifr:m . Sam tidigt byggde rna u upp 
,11-clsorganisationer och systern fo r de nya 
rasernas u tnytyancle . I brist p å inh:irma lion 
n m djurens p rodukti,·iLe t (clragförrn:1ga, 
rnjölkavkastning, fruktsam het, tillväxthastig
het e tc. ) tillmätte man härstamning och ex1e
riö ra egenskaper som färg och korsets bredd 
,tor betydelse. K.ra,· p;t "rf'n rasighet" korn att 
-;c;t hiigt. i kms. 

Produktion.skontroll börjar 
införas 
h.ra, · och önskem:tl om b~itrre informat ion 
om djurens prod11ktionsförrnåga ökade uu
d c>r 1800-talets sista år. \ljgning a,· rn jölka1·
kas tningen frå n enskild a kor bö1jacle i e n 
del ,l\-clsbes~ittn ingar. Omkring 1890 utar
bcrad c>s mt>t oder för snabb bestjmning a\' 
mjölkens fetthalt i flera Linder bl.a. i SYerige. 
Det bicl diirför möjligt att t1t.e i besåttning
armt 111ed s.k. b11ryronwrer besLämma mjölk-

e ns fetLhal t från enskilda kor, något som va r 
av stor betydelse för aveln eftersom fetth al
ten var avgörande för d en l'iktiga smörpro
duktione n. 

De n forsla sammanslutningen av bönd er 
för avkastningskontroll bildades i Danmark 
1895. Tre år sen are bildades H vilans kon
trollförening i ivlalrnöhus hin på initiativ a\ 
rektorn vid Hvilans lantman na- och folkhög
skola, Leonard Holms tröm, och elen unge 
agronomen Kils Hansson som då var lärare 
vid skolan (tig. 1:5) . 1'

1 

Kär det gamla seklet led mot sitt sl ut hade 
en struktur byggts upp inom svensk hus
d jursskötsel med härstamu ingskontroll , 
stam böcker, avelsfö re ningar och en begyn
nande produktionsregistreri ng. Dessa struk
turer skulle vidareu tvecklas under d e t be
g-ynnande 1900-talct och utnyttjas i avelsar
betet allteftersom kunskape n om h uscijur
ens genetik u tvecklades. 

Figur 1:5 . . \'il, fl,111.1.1011 ( 1867- 1944), e11fiiH'f!;r1 11g1-
111r111 11111111 .1vmsk husd;ursskiilsel, i11ilialivl11gi111' till 
111;iilkboslw/1.1/w11lmflm; Pjin all ha 11rll"i/ lrmibrnlis
fiimrc blev luw 1907 /Jmfessor orh d1Pjji11 dm n yi11-
111//r11fr, l11H<fjurs- och 111rjeriavdrllli11p,n 1 ,,id /'1'11 /m/
a 11s/a{/e11 Jihjordlm,k,jörsiik, 11/a1belade gru 11den fii1 
d/'11 slrn11di11avislw .fodere11hele11, ltad,, 11111 11p;c1 f orslr-
11i11g.1jJo/1/i,ka 11/1/Jdmg. var /J11'Sl' S i f.:u11gl. / ,a111-
brnlisakad1'111il'11 or/1 j 1m/hm/is111i11i.1'IN 1920- 2.1 i de 
Gen s fack 111a 1111a 111i II i,/111: 
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FAKTA.RUTA I 

Rödbrokig Svensk Boskap (RSB) och 
S tj ernsunds besättningen 

av Bengt Lindhe 
Svensk Avel, Skara 

Inledning 
Vid 1800-talets bö1:jan hade vi i Sverige 
tre nötkreatursraser med större spridning. 
Den no rcbvenska boskapen (sedermera SKB) 
förekom så långt söderut som i Östergöt
land . Den gnla e lle,- rödbruna småländ ska 
rasen fan ns i Småland och på Gotland men 
hade spri ll sig till omgivand e landskap. Kor
na av den skå nska rasen va r mycke t större 
~in i de båda a ndra raserna. Fä rgen var miirk
brun som för den danska röda boskapen . 
Ltövcr de tta fanns det eu antal lokala krea
Lursslag (lokal rase r), som hade utveckla ts på 
bestämda gårdar och oftast h ade l'å tt sina 
namn efter d e m . De fl es ta lokalraserna var 
påverkade av d en gam la skånska rasen och 
av imponcijur från o lika länder. Ma n kan 
säga all de var undergrupper till den svens
ka he rrgårclsrase n. Mestadels var dessa ko r 
röda e ller röda med vita tecken, och d e var 
större ä n boskapen i omgivningen i övrigt. 
En anledning till au smågårda rna inte kun
de hålla de större och mer krävande ko rna 
,·ar he lt e n kelt alt lllfoclringen var för cH!ig. 

Mot ele n rel,uerade bakgrunden var de t 
mi'lllga som vid 1800-tale ts början insåg a tl 
å tgärder måste ,i dtas för au förbättra den 
svenska nötkreatursslam men . I Skå11e var 
d e n tidigare lcga tionsse kreteraren i Eng
land, Alexis Nori11g, rådgivare och på ha ns 
inrådan irnpoite rades nötkreatur dit. Delta 
ledde till ele n allmän na förvissni ngen om att 
Sveriges boskap mås te förbättras genom im
port av utländska rase r. 

De t ,·,1r sålunda ingen tillfällighet att, 
statsmakte rnas uppmärksamh et r iktades p:1 
betyd eb e11 av avelsmässiga förbättringar med 
hjälp av e ngelsk och tysk boska p. Vid 1844 
års riksdag beviUaclc Ri ke ts Stäncler CLL an-
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slag på 105.000 ri ksdaler för inköp av dju,~ 
så,·iil m· in hemsk h ärstamning som a,· från 
utlandet for iindamålct in fiit-da raser. Dju
ren skulle utplaceras i grupper och utgöra 
s.k. stamholläncle rier. Dessa inrättades på 
enski lda gårda r, och d juren utlämnades på 
a rrende. Ibland ingick också in hem sk bo
skap i gruppe rna. Normalt ornfawtcle ett 
holländcri ett 20-tal kor och två tjunn. Det 
va r en brokig samling rase r som prövades på 
stamholLinderie rna . De första ontfauade 
raserna ayrsh ire, pernbroke, voigtländer och 
algauer. Man hade haft fö r avsik t att au lägga 
elt stam holländcri fö r korthorn, me n peng
arna räckte inte till inledningsvis. Korthorns
cijuren var av allt att döma betydligt dyrare 
iin ayrs!t in~-djuren, men 1864 grundlades ett 
konhornsstamholländ c ri vid Alnarp "sedan 
man länge gru h1,.1t sig över det höga priset 
och äfven varit r~idd för all ,·åra beten skulle 
vara fö r magra". 1 Det !tindrade inte a tL den
na ras också korn in i landet genom p rivata 
imponcr. Ka ldcn och Fredricson menar, au 
stam !to lläuderie rna nästan gcnomg~te nde 
blev ga nska betydelselösa fiir utvecklingen.11 
Ofta var del missnöje m ed valet av ras, inen 
f'rämst blev nötkreaturstuberkulosen eller 
"pärlsjukan" orsak till all arrendatorerna 
tröttnade, och att e n d e l holl;inclerier efter 
upprepade förfl yttningar så smån ingom 11p p
liisLes. Indi rekt [i.ek de dock betydelse. Agnar
na skildes f'rå11 ve tel. Pembroke, vo igtlä nder 
och a lgauer avförd es från rascl iskussionen. 
l sydligaste S,-crige va r intresset för kort
h ornsrasen betydande, medan ayrshi re-rasen 
var omtyckt längre norrut. Tyngdpun kten 
för ave ln med röd boskap korn så sm åning
om all förflyuas ti ll Mellansverige och sär
skilt till e n besiittning , Sljernsund i Niirke. 
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Avelsarbetet på Stjernsund 
Rrukspa1ron Kn u L Casscl (1821-1895) (lig. T:l), 
fön·än·aclc l 8G0 godseL S~ernsund i närh eten a,· 
\ske rsuncl och in nehadc ncks:1 d en närbeliigna 
egendomen Ec!ö. Cassel \'ar i111resscrad a,· krca
rursal'cl och inlorskaffack ornedclbarl e ft e r cgen
domsf'iin·iin ·e11 c u sLOn antal han- och honciju r 
Iran skilda gårdar a,· den ska11ska he rrgårdsrasen . 
Kalde11 oc h medarbetare ( 1946) har ingående be
,kri1 ir a,e l~,·erksam hctcn ,id S~ernsuncl.111 Kort
hornstjurar inköptes fr!1n Alnarp och England. ,\1' 
dessa fick tjuren 20 \\'indsor (lig. T:2) h·ån Alnarp, 
fiicid 1876, siirskilr slor betydebc. En ayrshi rc-~ur. 
:!t, Hcro, kom seda n att ~pe la e n a,·görandc roll 
fii r uppb)ggand e t ;i1· Stjcrnsunds-bcsiillni ngcn. 
lian fö ddes 1880 hos ~I r RnlJt'rt PaLLon i SkoLL-
1.rncl och fic k det kl ingande namne t Sta r of thc 
\\'e'it. \'id eu år~ alcler köptes han för 12 pund a,· 
',{idcnna1ilands l;'ins hush[dlningssällskap och säl- ► 

Figur 1:1. Hr11ks/H1/m11 
!{1111/ Ca;sd ! 1821-
1895 ), 1ilapare rw bo
shapssla111111m på Sljn11-
s1111d. J-1011 vare11Ji-a111-
lriida11d1' la11th11shl/lla1-P. 
b/.a. rihsdag1111a11 i I :a 
lwmm.r11-e11 orh Jr,d,11110/ 
m, Kungl. La11c/1/mtl1.1-
alwde111il'11. 

Figur 1:2. /{() r/hornstj111-P11 
20 Wi11dso1: fiidd 1876. 
Slamljur /1å Sljm1rn11d 
1877- 1881 (ovan) och 8/ 
HPlo 22( 1898 Jiå Sljern
s1111d och slamljur rlär
Jliides. 8 I I lero iir 1ypi.1h 
Jiir stjen1s11111/sta11w1r11 och 
hiiislr1111111arfrr1n 28 l-Tero. 
Bild pr1 ril'II se11an, har 
lrols ivrigt .1ölw11de fj 
lu.mnal beläggas. 



<les på auklion i Flen 1881 för 460 kr till 
S~jernsund. Tjuren 28 H ero var av den gam
la ayrshire-typen, dvs. övervägande röd och 
med kraftig kroppsbyggnad, och alltså ej vit
brokig som ayrshire-djur från senare impor
ter. I besättningen bedrevs betydande släkt
skapsavel utgående från 28 Hero. Cassel 
lyckades få fram en ganska enhetlig slam, 
kännetecknad av kraftig kroppsbyggnad, 
övervägande mörkröd färg samt god mjölk
avkasming. Djur från Stjernsund visades 
upp på lantbruksmötet i Göteborg år 1891 
och blev föremål för allmän beundran. Un
der lantbruksmötet väcktes tanken att få till 
stånd en fo1-ening för bildandet av en svensk 
rödbrokig boskaps ras, för att förmera Stjern
sunds-stammcn och lillvarata liknande <ljur
rnaterial som fanns främs t i Mälarprovins
erna. Ett upprop utarbetades av godsägarna 
Ludvig von Post, Wilhelm Wachtmeister, 
Ivar Lindström och Wilhelm Flach, och ett 
möte utlystes för bildande av en avelsför
ening. Mötet ägde rum i Katrineholm den 
l 2 december 1891, varvid man beslöt att bil
da en förening och "att föreningens mål är 
a tt söka genom systematiskt u rval bland del 
afvelsmaterial som inom landet finnes plan
mässigt arbela på frambringandet av en na
tionell, rödbrokig ras". En av RSB-förening
ens viktigaste uppgifter var att inrätta en 
stambok, som i början korn att innefatta 
flera klasser. År 1897 nämns för första gång
e n i fören ingens stadgar krav på god nuölk
produktion. S!Je rnsunds-Lypen kom att bli 
normgivande för RSB-rasen. I perioden 
1903- 10 inregis trerades 852 tjurar, av vilka 
80% var direkta avkomlingar till Stjernsunds
stammarna. iv 

I beskrivningen av Kalden med me<larbe
tarern över husdjursaveln i Mälardistriklet 
finns en tabell, som anger avkastningen på 
Stjernsund under perioden 1903- 40. Denna 
tabell återges här som ta bel I I: 1. För att läs
n ingen av den skall bli meningsfull har ta
be llen kompletterats med den genomsn itt.
liga avkastningen på alla kontrollerade kor i 
Sverige motsvarande år. 

Tabellen kan in te tolkas enbart som e n 
målare på den genetiska skillnaden i avkast
nings-kapacitet mellan Stjernsund och lan
det i övrigt. 1903 fanns det bara 899 kontrol
lerade kor i hela landet. Stjernsunds-korna 
utgjorde en icke oväsentlig del av dessa, och 
man kan föreställa sig att de gårdar som 
förs t kom med i komrollen var- Stjernsunds 
gelikar i avel och utfodring. 1927 fanns det 
12 291 kor totalt i kontrollen, och sannolikt. 
var det mer "vanliga" bönder med bland 
kont.rollmedlemmarna då. Även med 1-eser
vation för det bristande bevisvärclet har ta
bellen ett visst intresse. S!Jernsunds överläg
senhet mot riksmedelt.ale t var 11 kg feu 
I 903, men 30 kg I 927. Det dröjde ända till 
1950, innan hela Sverige korn upp till den 
fettavkastning som S!Jernsund hade 1927. 
Om inte annat illustrerar tabe llen, alt ko
kontrollen som instrument fick S!Jernsund 
att anpassa utfodring och avel så, att avkast
ningen kom i fokus för intresset. Under de 
24 år som tabellen omfattar ökade fettpro
d uktionen med 47% . Det är inte rimligt au 
anta, att produktionsökningen var lika stor 
mellan 1879 och 1903. 

Det finns anledning att kort kommen tera 
uppgiflen om an talet försålda avelsdjur från 
Stjernsund. Under 40-årsperioden 1887-

Tabell I:!. Antal kontrollerade kor vid Stjernsund och deras avkastning under perioden 1903-27. Parallellt 
anges avkastningen på alla kontrollerade kor i Sverige motsvarande år. 

Kg mjölk % feLL Kg fen 
År Antal kor Kg mjölk % fen Kg feLL Landet Landet Landet 

1903 181 2877 3.55 102 2734 3.34 91 
1905 204 3382 3.76 127 2908 3.39 99 
1910 199 3662 3.62 132 2828 3.43 97 
1915 181 3651 3.77 138 2818 3.42 96 
1920 177 3772 3.78 141 2929 3.47 102 
1925 195 3573 3.92 140 3154 3.55 112 
]927 140 3822 3.93 150 3359 3.58 120 

Källa: Ka/d,in och ·m.edarb., 1946 
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1927 såldes 2 807 avelsdjur från Sljernsund 
eller i mede ltal 70 stycken per år, i en besätt.-
11ing på cirka 180 kor. Delta är helt excep
tionellt. Föru tom att Stjernsund uppmärk
sammades och fick priser och beröm på alla 
cUumtställningar, måste verksamheten ha 
rnrit en guldgruva rent ekonomiskt, när så 
många djur kunde säljas som avelsdjur. På 
e n tjurauktion i Flen 1918 fick Stjernsund 
14.400 kronor f"ör en tjur. J ordbrukskonsu
lenten Lennart Andersson publicerade e n 
tabell med värdet av försålda avelsdjur från 
Stjernsund unde r å ren ·t 9 12-18.v Djur sål
des både på auktion och under hand. 1918 
var det bästa åre t, m ed en försäUningssumma 
på 209.498 kronor. Under perioden 1912-18 
såldes från Sljernsund avelsdjur till ett totalt 
Yärde av 760.871 kronor. l dagens penning· 
\'ärde (å r 2000) motsvarar d e tta omkring 25 
miUone1· kr. Au det var fråga om en köpstark 
kre ts av ave lsmän som samlades på Stjern
sund under visningar och sammankomster 
framgår av figur I:3. 

Stjernsunds storhetstid som avelsgå rd om
fa uar perioden 1860-1927. Fram till 1898 
1·ar det Knut Cassel som a nsvarade for verk
samheten, och därefter var d et hans son 
.-\lbert Cassel. Det var Knut Cassel som gjor
de de strategiska investeringarna, och de t 
rnr han som angav inriktningen. Efter RSB
föreningens tillkomst spelade säkert dess 
kvalifice1·acle sek1·eterare och konsulenter 
en stor roll fö r de t löpande avelsarb e te t. 
Albert Cassels tid blev mycket av en skörde
period. 

Stjernsundsaveln i backspegeln 
I den av professor Ivar J ohansson redigera
de boken H usdjursrasema, som utkom 1953, 
har Dr Nils Korkman skrivit om aveln i d e 
nordiska länderna.vi Hans version av det 
som hände på Stjernsund ser ut på följande 
sätt: "Grunden till den blivande rödbrokiga 
svenska boska/Jen R.S.B. lades av en enda man, 
brukspatron Knut Cassel på Stjernsund i Närke, 
och arbetet påhöryades 1860. Största betydelsen för 
såväl stjernsundsstam:men som för R. S B. -aveln i 
sin helhet jick tjuren 28 H ero. Denna tjur till
hörde den gamla skotska ayrshiretypen, som hade 
mycket gemensamt med korthornshoskapen. Den 
moderna ayrshiretypen har aldrig fiirelwmmit jx1 
Stjemsimd. Den fortsatta utvecklingen av stjem-

sundsstammen skedde med avkomlingar ejier 
korthornstjuren 20 Windsor och ayrshiretjuren 
28 H ero, varvid e11 betydande släktskafJsrwel an
vändes. Från år 1886 till dess R.S.B.-rasen år 
1927 sa1mnanslogs med ayrshirerasen hade till 
Stjemsu nd inköjJts endast 4 tjurar; och samtliga 
dessa tillhörde H ero-linjen. " 

I elen nämnda boken Husdjurs-raserna har 
professor Ivar J ohansson själv skrivit ett 
kapitel med rubriken "Raser och rasbild
ning"_vu Även honom finns det anledning 
att citera. 'Törhlaringen till .'formalismen i hus
dj111:s·aveln ' torde ,mm att söka i elen förrnendelisti
ska uppfattningen om egenshapemas nedärvning. 
Då två raser korsades med varandra betraktade 
rnan detta som en bladblandning och talade om ½
blod, 3/4-hlod etc. Fä·1gen och andra kvalitativa 
egenskaper tjänstgjorde sorn tecken på msrenheten. 
Voro djuren rastypiska rned avseende på vissa 
kvalitativa egenslwper, så ansåg man sig ha en 
säkerhet Jör att de också vom rastyjJisha fiir de eko
nomiskt viktiga kvantitativa egenska/1ema. k lan 
trodde, alt alla egenshaj1er nedärvdes i klurnjJ och 
uts/Jäddes eller koncentrerades jH1 sarnrna sätt. Nu 
vet vi, att detta ärfelaliligt. Djuren äm hoinozy
gota eller heterozygota fiir vissa gener, och. en viss 
gen sjJädes aldrig ut utan ä·r; bortsett från relativt 
säUsynta mutationei; alltid desamma. " 

Eftersom Mendels lagar å terupptäcktes 
först i bö1jan på 1900-talct är det u ppenbart, 
att den teoretiska bakgrunden till verksam
he ten på S0ernsund präglades av elen tidens 
syn på exteriörens roll i avelsarbetet. I många 
sammanhang kommer det fram att d e djur 
som S~jernsund produce1·ade hade en till
talande exte riör, och att djuren hade ett en
h e tligt uL~eende. De t kan i sammanhanget 
erinras om att SKB-rasen byggdes upp kring 
e tt exteriörideal, som fick fotfäste efter det 
att e n enhetlig g rupp vita kulliga djur från 
Västerbotten visats upp vid lantbruksmötet i 
Sundsvall 1882. Så här i efterhand kan man 
all tså konstatera, att Knut Cassel var väl på
läst när det gällde den tidens kunnande om 
avel, och han kopierade också den avels
modell, som med sådan framgång intro
ducerats av Robert Bakewell och senare till
lämpats av bröderna Colling i England. Cas
sel koncentrerade "blodet" i den linje som 
hade sitt upphov i 28 Hero, och där många 
av mödrarna var fallna efter 20 vVinclsor. 

► 
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RSB-rasens roll i den nya 
SRB-rasen 
l mars månad 1927 (artade a,·clsföreningarna 
för RSB och ayrshi re beslut om en samman
slagning a,· de båda raserna till svensk röd 
och vi t boskap, SRB. Sammanslagn ingen 
tr:iclcle i kraft elen l januari 1928. Professor 
Jyarf o hansson gjorde en mycket o mfattande 
sutdie över resultatet aY sammanslagningen , 
som han redo,isacle inför Lantbruksakade
mien.''" Han konsta terade bl.a ., att kors
ning mellan raserna skeu i ,·iss omfattn ing. 
men a tt cler d å lrnrnclsakligen gäll t RSB
tjurar som a1wä11 lS på ayrshire-kor. Fr:11 1 1928 
till 1937 had e ayrshire-inslaget på de SRB
tjurar, som starnboksfördes i perioclen 1928 
till 1937, be räknar som "blod andelar", sj un
ki t från 55,4 till 16.9%. Ä, en på ko-sidan 
hade ayrshire-inslaget reducerats, och J o
hansson ko nstate rade oroligt att •·om irke 
snara dtgiirrler vidtas för all bi'vcu-a ayishirti11sla
get i SIW konunn dl'/ rt/1 e/ieryllerligare10- 15 år 
ha /Jraktiskt taget Jörsvu'llnit, och 111a11 kan rid 
vad hiiis lamningam a INtriiflar sälla likhetsteck
en mellan SIW od i RSB ". 

Han konsrnLerad e vid are all RSB-tjurarna 
betalats med ett högre p ris vid m·elsförening
e 11s auktio ne r, och att de e rhållit en högre 
poängsumma för härstamning och exteriör. 
Skillnaderna i storle k på ko rna var obe tydlig 
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Figur 1:3 . Från RSB
.fum1i11gens sommannöle 
1922. Ni/dm tagP11_/i-ä11 
Stjemsunds borggr11d. 
Dm i111JJ011em11de bi/
/Jarkm lyder /Hl all RSB
förmi11gm hade kajJita/
st((r/;(( _/<in't1iidare intmse
mde m, 111odpn1itete1: 
(hwliq11ist. /939). 

mellan de båda härstamni11gslinjerna. I kg 
n~jölk p roducerade RSB mer ~i n ayrshire, 
men de senare hade högre fetthalt, , a rfor 
a\'kastningen i kg smör/ett blev fi 1llstäncligt 
lika för ek b{1da linjerna.Johansson ,·a r oro
ad Ö\'er likriktn ingen och ,·arnade för all 
rasens alla indi\'icler skulle bl i nä ra besläkta
de och unifornwras till samma f)"P · Det fanns 
,arnandt' exempel i tiden . En iju rlirije inom 
SKB-rasen visade sig ned~irva könskönel
hypoplas i. 

Det kan med andra ord konstate ras. au. 
det \'ar Knut Casscls avelsarbete som hle,· 
gru nden för hela SRB-avcln. [var .Johans
sons ,·arningsord fi ck ingen effekt, men 
SRB-rasen d rabbades dessbåttre inte a,· nå
gon ina\'e lseffekt liknande de11 som d rabba
de SKB. Resu ltatet av den beslu tade sam
manslagn ingen av RSB och ayrshire 1927 
h it>\' inte vad som a,·seus. en sammanslag
ning på lika ,illkor me!Jan två raser. Det som 
h~inde var att RSB, som e n följd a,· genom
gående korsning, kom all bli del helt clorn i
nerancle inslaget i SRB-rasen ända fram Li ll 
70-talct. 

SRB-rasen kom att påverka utvecklingen 
också i Norge. 19'."l9 bildades där rasen norsk 
röd och Yit boska p (NRF) . Parnlle ll t med 
ayrshire och ayrshire-kors11inga1· ,·ar det Slill 
som bildad e grunden fö r l\'RF, som ä r ~or
ges hel t dom inerande rnjölkboskapsras. ❖ 
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_--\_] I män t 
.-\terupp täc kte n 1900 och bekräf telsen a1· 
\ fencle ls ärftlighctslagar ledcle snabbt till ett 
,ton intresse fö r ~irfrlighe tsforskning bland 
hiol ogn . Det tog inte ]ång tid forr~in en 
·nängd egenskaper 1·isad e sig neclän·as som 
·nc ncl l,llldc egenskaper. Ba ne rföra ren fö r 
ien 111·a 1'etenskape n i England b lcl' \ \'i/fia 111 

311/1'\III/ ( 1861- 1926) . som i början pi\ det nya 
,e kle t 1·ar 1·e rksam ,·id Cam bridge-uni1ersite
·t't. Redan 1902 k unde han visa au ä rf'llig
:1ehlagarn,1 också gällde dj ur. ,\l te rn a t irn 
, ~cnskaper som olika kam former och 1·it 
,!le r icke-l'i l fä rg hos hö ns 1isacle mendlau
·Je nedi\ rrn ing . Detsan1ma g~illde ku llighet 
,c h behorning hos nötkreatur. H an röran-

,tal tade 0111 ii\·ers~itrn ing till engelska av 
\ [end(+, \lnrnrl1f' iif)(')· Pflamenhybriden oc li 
erkacle aktill för alt fä fram en lä mplig rer
:1 inolog i for elen nya Yetenskape n. RaLCson 
,r;ig ladc te rmen :ygol för den incli1id so111 
,1 ec klacles efter ~iggets befru ktning och 

~,eg;reppen ho111ozygut fö r indi1icler so m lwclc 
·· ,l identiska anlag for en al ternati\· egcn
,L1p och hf'lnozygot n;ir a nl agen 1·ar o li ka. 
'.)eua tid iga sked e ha r beskriYiLs i en ö1c1si kL 
·,a " ·enska a1'Jo hansson . 1979. 1 

Da nsken \ \lilhefmjoh111/SSP/1 ( 1857-19'.27 . 
::\!;. '.! : l ) ~ir e n an na n a1· gene tikens sw ra 
· ionj~irer. Vid tiden f<."l r me nde lism ens å te 1-
1p p täckt 1ar han le ktor Yid Lanclboli~jsko-

len i Köpenhamn . Han utförde sina grund
läggand e arbeten med prinsessbönor (P/111-
spo/us v ufgaris) som är sjiilvbefrukta nde . De 
första resulta ten publicerade 190'.). [fan hade 
fr:111 böno r köpta i e n 1·,rnli g h a ndelsbod 
dragi t 11pp etr stort a nta l p la ntor som fick 
säua frö. De t ,·isade sig att fröna från va 1:je 
enskild planta företed d e ganska sLOr varia
tion i vikt och storlek, Om han tog en stor 
e lle r liten böna från en ocli samma plan la 
oc h d rog upp n ya pla nto r, så Yisacle visser
ligt"n plan tornas frön ganska stor l'a ria tion i 
s to rlek, !lien 111nldstorff'lir' 11 b le 1' i stort sett 
clensamma . .Jo hanssen förk larade det ta 111ed 
a tt bö nplan to rna ge110111 kolllinuerlig sj~ih'
befruktni11g kommit att bilda ff/lO linjnoch 
att all 1'ar iario n 1·ar icke-ärft lig mellan plantor 
som dri1'its upp från e n och samma moder
planta. Pl,rnto1· sorn kom från andra mod er
p la n tor kunde ge fröu Yilkas mecle lstorl ek 
skilde sig a\·sc\•;in från Yarandra. Han intro
cluce racle tl:'rrne n gl.'!1 för a tt ersätta de m :111g
rydiga o rd som a1wändes, t.ex. anlag, d eter
minanter, ar\'sfaktorcr os1·. Den t.)'p som 
represcmerade rnecleh i\ rclet för en ren liu 

_je betecknade han genoly/J, medan d e e 11skil
d a t)'JJCrna (företeelsetyperna) som kom till 
uttrvck d å genotyp l:'n på1 erkats a1 miljön 
betecknades J'tnotv/Jn. Km1ppast några be
grepp liar komm it rill så llitig a1w~incln ing 
inom ge ne tike n som d essa. Termen ge11elil1 
fö r ärftl ig he tsläran lanserades d ock av Bate
son år 1906. l si tt stora Yerk L fnnmlt dn f'.-:.:ah

/en L'rblirhkeilsfl'im, ( l 000) gjorde J o hanssen 
klan att d et \'ar nöd\'~indigt au: a nr~inda 



Figw· 2:1. "/i,r1 .1krr11rli11 rmi1·/w /1in11jii1n i11r1111 riff111 ii 11 ii1Jtfighe/;/iira. k11r111lilofi11 gmrlih orh ti//iiill/mi111!/11m1 i 
jord/m1hcl, d(//1.1/m1 \\'illll'l111.Johr111ssm ( 1851-1 9211 l.1 1• wh lln111r11111 .\il.1.11111-Fhle I 18;3- 19../9). jm1fns11r i 
l .1111rl orh Suoliif. 

marcmat iska me tode r för s tudie r a\' dt>n 
b-antitati1a geneti ken. H,ut sk1-e1· bLt. någ
ra of'ta ci terade ord chlrom: ''Ge netiken m:1s
te st11deras med !tj;ilp ,11· marernatik men e j 
som mate1natik". Dctra 1·ttrancle sbtll sanno
likt ses som e tt in lägg i ele n h ~iftiga dcb,111 
som bloss,1l upp i Fng la11d uwlla11 expt'ri
rne1n,1lge11etikern fötteson och foretr;icia rn ,t 
för dcu biometriska skola n (se n edan ) . 

Fiirsök gjordes tidig t för all se 0111 skillna
ckr i kl·,rntit,lli1·,1 egenskaper som kropps
storlek oclt mjiilkad,astning kunde forkbras 
gpnorn rn e ncll,tncle a n ·. Enkla klYn ti11gar 
kunde dock ej pa1·isas. Ett 1·iktigt bidrag ti ll 
,Ht förklara kl·a ntitari,·a ege nskape rs genetik 
gjordes ,11· s1·enske 11 HN111a11 Silsw11-F.lile 
( 1K7'.';-l !)-1-9, fig. 2: l) i en serie ;-i rbe ten son1 
kunde förklara de11 krn11titati1·a 1·ariationen 
i 1-ctekin1,u1s färg. Sorrer med 1·i1 o c h röd 
k;irneirg korsadc·s med 1·aranclra och ,11-korn
man följdes i F~-och F

1
-generationerna.1\'i ls

so11-Eltle 1·i,ade att den b-a11titati1·a 1·uiatio-

n e n i kol'Sllingarnas b'irnfärg biis t kuudc 
förklara, t1ncler ,1nwgandet a, sa1111·erka11de 
gene r i tre olika gen par (loci) . . -\mcrikaucu 
Ltsl publiceraclt' redan sa rnm;1 {t1 (EJ09) li k-
11a11dc resttltat när det giillde 1uajskorne n s 
f':irg och storlek. I:: 11 lir:·gga 1ar aii1s,'\ slage11 
m ellan de11 kl'a11 1irari1·a och elen k1·al itat il',t 
genetikeu. 

:\ilsson-Ehie korn ,ttl be tyda 111\'cket fö r 
111wckiinge n a1· genetik och l';ixtJiir;icil ing i 
S1e rige. Ha11 blc1· 1917 S1·eriges första pro
fessor i genet ik i I .und och 1·ar c 11 krai'tf'tt ll 
fö rcsp ra bre för ä 1u 11c c och d ess t ill ;im p
ni ngar inom jorcilmtket, fr;imsr fii r 1·iixtf'ör
ädliugen . Han kom ocks{t alt i11g{1 i d e n 
arlwtsgrupp som ledde till inrätta11cle t a1· e tt 
pri1atfi11amierat sn·n skt ins titu t för hus
cljmsför;id ling. :i1·e11som i dess st;-relse (se 
sen:lt'e a1·sniu) . H a 11 pa\'crkade d;irigenom 
u tl'l'ckliugcn en· s1·e11sk h11sdj t1rsfö1) id ling. 

För an kttnna stude r;-i de kl·,1.11titat il'a 
t>genskaperna lx·hö1cr ma11 u tn;ttja sta tistis-
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ka rneLOclt'r. S[tdaua bö1jade ttl\·ecklas i slu
tet a1 1800-talet oc!t bö1jan al" 1900-rnkt. 
Pionjii1 e r p,'\ om r{1det \"ar engelsmänne n 
Franc is Galton och Karl Pearson . Den sena
re irn·eckladcs ernellerrid, trots si11a m ycke t 
, tora förtjänsrt--r so111 rnatcrnali ker-statistiker, 
i bittra fejder med expe rirncntalgenetik<:>rna 
mf'd Bateson i spe tsen . Pearsou ansåg au 
klan tiL,ll i1·a egeuskape r I isad e s.k. b lending 
in lie1·itance , d1·s. att föräldraanlage n sam
ma nsm~ilte hos den n ya indi\·ideu o ch ej 
v;euorn segregation å ter delades och fördes 
1icla re till uya gene ratio ne r. Han trodde au 
111c nde li snw n endast 1a r e LL specialfall (se 
jo hansson ) .1 Dn skulle a11 komma på a ndra . 
fri rnrorn ex pe rimentalgenetike r na East o ch 
'\ilsson-Ehlc, all \isa a ll dt> kvantitati1·a o ch 
l..1·,tlitativa <:>ge nskapenrn i princ ip nediindcs 
L'lll igt samma lagar. 

Teorier för kvantitativ genetik 
och populationsgenetik bö1jar 
ta form 
Dt' k\·a11titati1a ege nskaperua 1·i,ar ko ntinu
e r lig varia tion. E11 a1 hun1cluppg ir1e rna för 
h usdj11rsgene tike n är att studera 1a riatio n 
och med e ltal fö r o lika t'g <:>nskapcr i hus
cl jurspop1tlatio11erm1, uppskan;i a1Tt' ts im e r
ka n p :1 \',tria t.i o ne n samt utl'cc kla m e to d e r 
tö r a ll för ändra pop1tlationen1a i ö nskad 
riktn ing . 

En j )()j!ll lalion kan d efinieras .,0 111 e n 
2;rupp inclil"icl<:>r so m fortp la nta r sig p ~i kä11t 
,ä t I och so 111 i något e ll <:> r några avsee nde n 
, kiljer sig f'r~i n andra gruppe r a,· ind i,·ider. 
Husdjursrase rna ~ir excrnpel på po p1t!a
tio 1w r. :vLtn ta l;:i r t. ex . hos 11ö tkreatur o m 
11~jiilkrase r och kö ttrascr. cLi r e n kiirtras skil
jf' r s ig friiu en 11\jölkras gc no111 prnd uklio ns-
111ri kt.ningen me 11 oftas t. också i !le ra and ra 
hänst'endc u såsom hä rstam n in g. utbred
n ing och e tt an tal yt tre t'gc11skapc r. In o m 
h uscljursge ne rike11 brukar man ol"ta siitta li k
he1stccke 11 me ll a n jJojJlllalionsg1'111' iili o c l1 
k1•a11tiratir1 genelil, (ch s. de k\'a11tilatil'a ege n
,kapernas nediin·11ing och ,·a riatiou ) . Pop11-
la tionsge ne rike 11 är em ellerrid e tt \·idare 

begre pp, ef tersom man diir studerar den 
g<:>ne 1.iska \"a r ia tionen inom ocli me llan pop
ula tioner för så\'iil k\',tli ta t.i,·a som k\·an tiLa
ti1·a egenskape r, och hur populario11e11 på
\'er!--as a\· o li ka krafter, t.ex . urval e ller ina\·e l. 

Ti ll po pulationsgene tikens gru ndare bru
ka r man räkna tysken \\'illic/111 WPinlmg och 
e11gclsrnann e n (;_/-/. Harrly. Oberoend e al" 
\"arandra ,·isade de 1908, att i ett gensystem 
(locus) med alle le rna A

1 
(frehens p ) o ch A'" 

(frek\·eus q) så upptriide r zygolcrna e fre r e n 
genera t ion s slt1111ppar11ing i f're k\'(;11se rna 
p2r\ .\, 2pqArAc och CJ 2A,A". Zygotfr<:> k\·t'n
serna rns ge110 111 utl'ecklinge n ,I\" b ino m et 
(p +q)". En pop1ilati o 11 m ed d e nna fördel
n ing sägs ,ara i gen e tisk_jiirmikt e ller följa 
Hardy-\.\'cinbergs lag. Wcinberg som 1ar 
läkare och a ll ts:1 ,·a rken slat istike r eller gene
tiker utarhf' tad e dessutom en modell lör bur 
d e hantit,ni1·,1 eg e nskapern as n eclän·ning 
k1111de lörklaras gen o m me ndlandc a n·. En
lig t elen i Tyskland födde, am e rikanske liu
llta ngcu e tike rn C11rr Stern , so m skri\'it f' n 
b iog rafi iivcr Weinbe rg, \"isade d enn e i b re, 
Li ll Ka rl Pea rson siua resu ltar. Pcarson a\'
l'isadc e m el lertid b ryskt Wcinbergs iclee r. 
\'\'einbng \·a r a uto d icla kl och tyd ligen ej 
,·iird uppm ärksamhe t. 

Dt·n kla11 tita til'a gene tikens teori korn a tt 
ur\ ecklas a,· engelsmannen R. A. Fishl'I" (1890-
19 62) och ame rika nen Sewul H'rig/11 (18W)-
1988) . R.A. Fisherpubliccraclc 19 18siu epo k
görande a rbe te The co11r'1atio11 bclween lf4r,t iv l's 

1111 1/11, .rn/1/1osilio11 0/ 1\/mrlPlirrn i11hailu11ce, i 
1·ilke t han 1·isadc a tt ko rre la ti o ne u mclhtn 
s l~i ktiugar iir hell i Ö\'e tT nsstiimmels<:> m ed 
teo rin orn u1e ud lan de necl~irn1ing und e r 
fö ru tsättning att clc hamitati1·a f'gcnskapcr
ua bestäm m es a1· ge ner p.'t fl e ra oli ka loc i. 
Fishn gjorde l'iclare ba n b rnande insatse 1· 
rör u tl'ecklin gen a,· statis tisk m e rodik o c li 
teo ri. Han s arbe te Stnt istirnl 111e///()ds ji1r 
l'f'SN11rl1 wo1kc1.i ( I C)2::i ) h a r haft m ycket stor 
betyde lse o ch 11rgi,·i ts i må n ga ol ika upp
lagor. 

Fi she r kom aldrig aLL dire kt arbeta m ed 
huscljursgeneriska fdgor. Ilans p:1,·erkan på 
!tuslUttrsgene tike n har i hun1dsak l'ctrit in
direkt genom elen a,· ho11om ska pade 1·ari-
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Pionjärerna inom kvantitativ genetik 
och populationsgenetik: 
Ronald A. Fisher och Sewal Wrigh t 

Figur ll:1 . Tvrt /Jionjiirer inom rim lwa11tilaliva genetihen, t. v. Sir Nunald A . Fisher orh 1.h. Sewal \ \lright. 

Ronald A. Fisher (1890- 1962) 
RonaldA Vishnföddes 1980 i e n fö rstad till 
I .ond o n , som d en yn gste av sju syskon , och 
1 isad e Lid igt m atematisk begåvning. Han in
riktacle sina stud ie r vid Cambriclgt'-un ive r
si telet på matematik och staLisLik. I Cam
bridge kom han i ko nLakt med professor V\'. 
Bateson som gjorde hono m in tresserad av 
geneti ken. ECter examen a rbetad e han fö rst 
vid prirnt.a bolag, och i p e riode n 1919-33 
\'ar han statistiker vid la n rbruksforsöksan
sta!Len Rotharnstecl nära Lond o n. År 19?,3 
blev han chef fö r Gal to n-labon1torieL och 
professor i e ugenik vid London-unive rsite
te t, för a lt 1943 åte rvända t ill Cambr idge 
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och en professur i genetik. Frå n 1957 och 
rill sin död 1962 verkade ha n vid un iversi te
tet i Aclela icle, Allstralien . 

Fisher gjorde e pokgörande insatser in om. 
både den matematiska statistiken och gene
tiken . År 1918 publicerade h an sitt beLv
delsefu lla arbeLe ''Thc corre lation beLween 
rclatives on the supposition of l'vlenclelian 
inheritance", vari han visade, au korrelatio
n en för o l ika egenskape r mellan släktingar 
överensst.ännner m ed l'ad m an kan förvärua 
sig 1·id an tagand e m· me nclla11de arv, både 
då det giiller kvantitaLi1a och kvalitativa egen
skaper. Fisher utvecklade också s tatistiska 
m etode r. Hans variansanalys har fätt stor be
tyd else inom d e bio logiska ve tenskaperna, 
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liksom också h ans m eLOclc r för fö1-söksp]a
nering och beräkning av statistisk signifi
kans. Han var vidare en pionjä r inom evolu
Lions läran. Fisher sysslade ald r·ig d irekt med 
husc~j ursgenetik. Hans betydelse låg på det 
teoretiska plane L och genom de statistiska 
metoder hatt utarbetade. 

Sev11al Wrigh t ( 1889-1988) 
Sewal Wright föddes 1889 i en liten sLad i 
}.Iassaclrnssetts, USA. Efter grundläggande 
na tu rve tenskapliga studier tog han sin dok
w rsgracl 1915 vid Harward hos elen kände 
genetikern W.E. CasLle. Han fick därefter 
anställn ing som genetiker vid US Dcpan
mcnL of Agriculture, med ansvar för ett ston 
i11a\'elsförsök med marsvin, som startats re
dan 1906. För art rätt kunna analysera res11l-
1aren uta rbetade W'right metoder för beräk
n ing av graden av inavel och släkLskap. Han 
p ublicerade en serie av arbeLen under sam
lingsti teln "Sysrc ms of mating" 192 1- 25. 
!{ans ingående analyser av inavelsförsöket 
och hans Leon:tiska beriikningar visar på eLL 
klargörande sätt bådt' Yacl sont sker och l'ad 
,o m kan förväntas l'id inavel av o lika intensi-

.1n ,a 11alyst'n , som ble ,· ett ,n l1usdjursgene
:1kc ns ,·iktigaste redskap. Fisher var myckt't 
m resserad a,· n10/11tio11m, utw•ckl ingshiran . I 

• !ll a rbete i'ft l' gr11elic lhl'OI_\' ~{ naluml sdrYlion 

l ~)30) Ye riJierar han Darwius teser m ed ut
_:,u1gsp11nkt fråu elen me ndelist iska geneti
"en . Se ocks{1 faktaruta Il. 

Sc11·,t1 Wright Yar både experimentalb io
. ,g; oc h grundläggande bio111etriker. Efter 
·ll b ilclni11g hos en a, de tid iga däggd j11rs
.2:e neti kerna v\'.E. Cast:lt' vid H a n ·ard-t1ni ,·e1-
•1tere r i CSA, fick Wrighdr JqJ!') ans, aretfiir 
el l s tort inavelsförsök med mars,·in som 
:-edan startats ,·id L.S. DepartmenL of Agri-
1. u lture. Be lts,·illc HJOfi. Djuren fortplanta
k , genom fortlöpan d e helsvskonparn in g . 

.-\s 192 1 bad e parningarna pågå u i över 30 
Jenerationer ut.an un·,tl inom de linjer som 
u r,ecklad es. H an studerade djurens frukL
,amhet, li,·skrnft, föde lsevikt, a,Yän jni ngsvikt 
m .m.2 Efter de fö rsw generationerna före-

tet. Resultaten har varit av stor betydelse för 
den tilliim pade huscijursgcnctiken . I pe rio
den l 926- 54 var Wr igh t p rofessor i zoologi 
vid Chicago-universitetet. Där tillämpades 
u ndan tagslös pensionering vid 65 å rs ålder, 
och han fo rtsau e då att arbeta vid Wiscon
sin-universitetet i Mad ison, där han verkade 
till sin död. H an avslut.acle en betydelsefull 
serie av böcke r "Evolution and the genetics 
of populations" vid 88 års ålder. Hans sis ta 
verenskapliga arbete publicerades 1988, strax 
före hans död vid 98 års ålder. 

Vhight verkade över ett mycket b rett fä lt. 
Förutom populationsgenctiker var han ex
perimental biolog och gjorde stora insaLser 
inom fys io logisk genetik och färggenetik . 
Utifrån rärgnediirvningen hos gnagarna in
förde han likanacle gensym boler för vad 
han trodde vara homologa egenskape r hos 
flera ancr, inklusive husdjuren. Senare DNA
forskn ing har visaL ar.t hans antaganden 0111 

homologier mellan arte r var riklig. Wright 
r<'iknas tiHsammans med R.A. Fishcr och j.B. 
Ha\dane som gruncl liiggare av elen mate
rnaLisk-sra1is tiska teorin för rkn moderna 
("VoluLionshiran, som förena r Darwins natu1~ 
liga 11n·al med Men dels ä rftlighetslagar. ❖ 

f("clclc d e ina\ladc linjt'rna nr>'cket kraftig 
ncds~ittning a,· li,·skraften och flera li11jer 
dog ttl. D~i refler skeclclc en stabilisering u tan 
p[1taglig clegen e raLio u , trots elen fortsa!la 
inaH:111. Resu ltate11 Yisacle all iuavcln f"riimst 
drabbade ege11skaper som hörde samman 
ntcd li,,sk rafr och frukLsarnhet. Vidare sked
de en fixering m halitati\'a egenskaper så
som farg och ,·issa exteriöra s~irdrag. 

Ef"te r eu 20-tal generatio11cr korsades in
,l\fade li11jer med ,·,m111clra . F1-cij urcn ,·isade 
då en aYse,är d fo rh~iuring i li,·skraft i j äm
förelse rned fo räld raliujerna. Som exempel 
kan 11~im nas, a tt krop pssLOrlckcn hos fu ll
vuxna ökade med 20% , meda n dödligheten 
frå n födelse till a,vånj tt ing -~jönk med 11 %. 
In LCr\'allet mel l,u1 ku llarna mi11skacle med 
30% . f o rtplantn inge n , mått som a n talet 
ungar per hondjur och :1r, hos F

1 
in cl i, ·ider

na Yar totalt set t ungefär d u bbel L så hög som 
in o m de in aYlacle li11jerna. Res ultaten från 
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\l\'righ ts i nan:lsförsiik hade en rnyckeL sto r 
i1we rkan p,'t fiirsr:1elsen aY effekten a\' in,wel 
och korsning ge nere ll t och för Yad m an kun
d e fonän La sig vid inavel och ko rsning med 
huscijur. 

De för husdjursgenetikcn Yiktigas te resul
tate n a\' \i\' righrs arbete blev emelle rtid , all 
han utvecklade biometriska m etode r med 
vilka man kunde ,·isa vad som skedde u r ge
n e tisk synpunkt, när populationer utsattes 
för inavel.l en serie arbeten om parningssys
tcm utvecklade Wrigli t en s.k . "pa th coefli
c ient metho cl" med ,ilken han kunde scude
ra causala samband mellan indiYicle r." \1'eto
clen har nu e rsatts av a ndra som är mer lätt
förståel iga och lärthanterliga, men elen hade 
stor betydelse för huslijursgenctiken s ut
vec kling, frä mst genom .Jay L. Lnsh (se eu 
senare aYsniu) . WrighL utarbetade bL t. m c
tc)([e r for be räkning av inrwdslwefficienlrn 
som mäter hur graden av homozygoti ökas 
genom släktskapsa,·el. H an a,wisadc också 
metoder för beräkning a,· släktskapen mel
lan individer genom släktslw.j;s/wefficie11/Pn. 
Yilken är en m åtL på korrelatio nen mellan 
ind ividers avelsvärde n ."1 WrighL ,·ar liksom 
Fishe r mycke t intresserad aY evolutionen. 
H an var de n för ste att visa h11 r en upp
deln ing a, e n populatio n i mindr e e nheter 
genom slumpens spel ku nde leda till sto ra 
genetiska skillnader m e llan isolaten . Del 
nawrliga urvalet kunde sedau yuerligarc 
forst~i rka dessa sk illnader. Wrigh t hade e n 
o,·an lig b redd i sina intressen . Han g jord e 
Lici igt insatser på färggenetikc11s om råde och 
u t, ·ecklaclc på grn nch·,il a,· ned~irn1ingen a\' 
färg och teckning hos gnagare en nome n
klatur för färggcneLiken , som applicerades 
ocksi'i p{t huscljm o ch so m fortfara nde till
lämpas.:, Wright ha r haft m ycket stor be
tyd else fö r h usdjursgenetikens b egrepps
apparat och a llm iin11a uLveckling (faktaruta 

Il ) . 

Undervisning och forskning i 
husqjursavel i Sverige 
Kunskap om ele n nya ärftlighetslä ra n spreds 
ganska snabbt i SYcrige bland lantbrukshira-
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re och in Lresscracle praktiska avels män ge
nom o lika skrif'rer. Luubrnksl~iraren Ulrik 
Cclsing redogör i en li te11 skrift , som såldes 
för l krona sryck, for så,äl !örtplan t:ningsrne
kan ismcrna och rcduktionsdcln ingen vid 
könscellernas b ildande som \•\'cismanns teo
ri om groddplasmat:s kontinni tet och t,,ifen
dels ärftlighetslagar.6 De tsam1rn1 gör Dahlan
cle r i en något större skrif't:. 7 Båda kla rgör 
varför ned ~irn1ingen av fön ·ärYadc egenska
per är e n orni'>jlighet. B:1da a\'SLå r emcllenid 
från a tt diskn rera hur d en nya ä rftlighcLs
läran skall kunna tillämpas i lrnsdjursaveln. 
Celsing skrive r: ·'yled rastlös i\'e r arbetas n u 
inom v~ixtförädl ingen p:1 denna \'äg (d,·s. att 
t ilhirnpa mendelismen ) och m ed i a llmän
het lyckliga resu ltat. För djuruppfödaren 
däre mot torde ännu p ~t mycke t liinge rvlen
clcls upptiickt icke hava någon direkt prak
tisk betydelse . Ernellenid giiller nog i a ll
mä nhe t Yfendels lag likaväl för cijur som for 
växter och h ell säkert kommer fram Liden att 
ii,·cn vid djuruppföd ningen finn a en p rak
tiskt arn-ändbar tillämpning a\' densam ma" . 
Dahlandcr är tydligen också rreksam till hur 
tilliimpn ingarna skall kunna ut,·ecklas. Fher 
e n ga nska fyllig bcskrirning a,· forskniugs
resultat. och ideer in om ärftl ighersläran g:U
han över till att disku tera fö1)idling och avels
m etod er men ig no rerar d å he lt me nd elis
mcn och beskri, er is tä lle t de "beprö,·acle" 
metode rna lör husdjursavd, n ämligen ras
a,·el med genera tionsaYel, inavel och dess 
lllOLsats, korsuing och bloduppfriskning . 

Situationen ,·a r liknande vid S\'eriges 
båda lan LbruksinstituL, U ltuna och Aluarp. 
Professorn i lrnscljurs lära l'id L' ltuna, E.O. 
Arenander ( 1862-I 92:'i), redogör i sina fö re
läsningar under perioden 1920- 2:'i för Men
de ls ärftligh e Lslagar och fö r Darwins ern
lutionsteori .' H a n missförstå r emelle rtid 
Darwin, och 11 iir d e t g~i llcr de f'örYärvade 
ege nskapernas ä rf'tlighct ä r han ambiYale m 
men luta r niirrnast åt att vissa fön·ärvadc 
egenskaper blir iirft:l iga. J Ian skri,er b l.a. på 
sid. 110 i d e t fi.ireläsningskompendiurn som 
sdtt till fö rfattarens disposition: "O m ej ge
nom utfod ring och ö,ning u tbi ldade egen
skaper sk ulle Ya ra ~i rftJi ga, s{1 måste man 

,. 
' 

=-. r 2:2. T,·11 1m 
-JCJ , ]. jm'} 

T.I,. E.O. 
. ,iji, han t 

:...1 _T;J. ,ut ege1v 
:,um genom 
, , ,uiationer 
.,L H ur ,·ill 

.. :~orligcn sk 
.::eneration a 
e 2:en,kape r 
. ,-,fnin~ar n 
.:11anhang 11 

I ~·-,reb,nin~ 
mff, rande h\ 

er uta rbetade 
__ rj och Darnn 

--::.1ghebläran, 
r,1, . inan' l , 

,kri,·, . . -\rcn ;:i 

- .ra, ighet fö 
, ,Hl ren rasi~ 
m fön r:i11g11 
rni ng med n 

- r.1 gcn e ratio 
!"tgaen d e af, 

-· -r- ta bet,·dcl~ 
:\rena11cler i 

_. :1-ll'bzi1rringe 



,,xel, män ge
. ära ren Ul rik 
~:. , um såldes 
:::.i.mningsrne
x:ni ng e11 vict 
c~-m<1 nns leo-
· et och Men
□ ::;rör Daldan
Bada klargör 
we egenska
rar eme llertid 
_ årlr lig hels

. • , <lju rsavcln . 
er ,1rbe ras n u 
... ,--äg (chs. au 
ned i a ll rn~in
ruppfödare n 
t~ länge :Vlen-

direkr p rak-
1.:er nog i all
, diur som för 
c-... m riden all 
inna en prak-
den ,arnma". 

e~ ,am till hur 
- ecklas. Efter 
. iJr-,kn ings-

et, läran g{1r 
Wl .! nch aYels
e·~ me ndel is
-beprö1ade'' 
in1li ~c t1 ras-

- el och dess 
p:ri, kn ing. 
-id S1 e riges 

. c.ch .--\lnarp. 
l'btna. E.O. 
:-r i , ina före
- :?1 fö r \ilen
Din, i ns en J
- emellenicl 
e ;:~,n-ä rl'ad e 
I! :m1 bi1·alent 
- : 1n ä n·ade 

\t'r bl.a. på 
oendit tm som 
~ -om ej ge
·.:dade egen
, ma, te man 

Figur 2:2. Tv11 Jnuji,sso1n i l111s1lj11rsliim 11irl l1111//m1ksi11.1til11/m i /Jiiijon 1111 / 900-lo!Pi. '1:11. lil'm11111 Ft111kq11isl 
1890-1952), Jnoji,s.rnr i A/11r11p ji-1111 19 I I till 1932. J-111 11 rJ,,ftog alilivl i 1111ds11rbPIPI jiii 111.1 1 lllNI HS/J- orh SJ-/B

m , m 111. 'f:h. E 0. A re11a1u/n ( 1862- 1925 ), so 111 blev lrklor 1905 or/1 se111m' Jmifrssor vid lr111/bruksi11slilulel /H1 
l '/t 1111a, där ha11 vedwde till sin död. Are11a 11drr var en f örkii111peför de11 kulliga boslw jx 11. 

,lll taga a ll egenskaperna hos atkomlingarna 
uppkom genom spontarn·ariation. Den spon
ta na variationen som ju 1·erkar oberoende al' 
annat. Hur l'ill man förklara, att densamma 
01·illko rligen skall \'e rka så från ge ne ration 
till generatio n a u djuren få bättre eko no mis
ka egenskaper i den riktning som skötsel 
och ö f'ningar verkar, om det ej fi n nes n t1got 
,am ma n hang mell,rn båcta". 

I föreläsningarna om husc~jursavelns ge
no rnforande bygger Arenandcr på avels teo
rier u t;i rberade på 1800-taler i främst Tysk
land och Danmark, allLså före den moderna 
,'i rfrl ighetslärans genom brott. "Rem1Ycl" inom 
e n ras, in ;ivel och o lika 1yper av korsning 
beskri\'s. Arcnandcr understryker l'ikLe n a,· 
renr;isighet för "nedä rvni ngssäke rheten". 
Fii r att rcnrasighet skulle kunna uppnås ge
no m fö n räng n ingskorsn ing bord(:' förd ras 
parning med re n ras igL hancijur under minst 
h-ra generationer. "För a ll bestående oc h 
fo rigående a rvel ~ir reuafvcl av den allra 
qörsta beLydelse.'· 

Arenandc r ägnade sto r uppmärksamhet 
ar fiirb~i ttringeu av den röda kul]iga nö 1kre-

aLUrstvp som Yar allm änt spridd i no rra Svea
land . Han ansåg sig kunna spåra r astypen 
tillbaka 4 000 år och menade att den skttlle 
vara ön~rlägsen i rnjölkprodu ktion och för
m åga au tillgodogöra sig grovfodret_!l Den 
senare egen skapen skull e h;i uppnåtts ge
no m en gradvis ''anpassuiug till torfrau". 

förehisn ingarna ,·id Alnarps la n tbruks
ins1i1u1 synes h;i , ·a ri t något moderna re. J ag 
ha r hafL tillgång lill lva r fohanssons anteck
ningar 1id professor H erman Fu nkquists 
fö re läsni ngar i lrnsrljmsl~ira för agronom
kursen ( 1917-18) . 10 

( h ·ar .f o hansson blev 
senare professor vid Kungl. Lantbrukshög
skolan, Uppsala, se senare a\'sn itt). H erma n 
Funkq uist ( 1870- 1952) hade e n ged igen 
biologisk och agron omisk utbildning ge
nom studier i bl.a . Köpe nhamn , Cöttingct1 
och v\lien sam t vid Lunds uni,,e rsitet, dä r 
han bl.a. stude rade ärftligbetslära under 
professor Nilsson-Ehle . De studerand e i 
Alnarp fick en ganska grundlig geno mgång 
a,, Menclcls ärftlighetslagar och delgavs 
exempel frå n d jurriket av 111endla ncle a rv. 
H uv11dvi kte n lad es emellertid på exter iö r-
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och raslära. Betydelsen a, rcnaYel inom ra
ser betonades. Funkquist gen omfö1·de sFih· 
iirfrligheLsunclersökningar ö,er exteriöra 
egenskaper hos nötkreatur såsom mulens 
färg och förekoms ren a,· ,·ita tecken, ,·ilka 
p ublicerades i /-/nnfitas. Dessa egenskaper 
hade n~imlige n bö1jat tillm;iras betydelse ,·id 
pre miering och stamboksföring a,· niitkrea
r11r. 

SammanfatLnings,·is kan sägas att de agro
uomer som utbildades 1111cler 1900-talers för
sta hanssekcl hade f-~'\ t l l"iss kunskap i ärftlig
hctsl;ira. i\är del g;illcr den praktiska ,ffelns 
ge nomforaude hade de delgi\'its 1111 denis
ni11g sorn byggde p å teor ie r och uppfatl
ningar som ut,·ecklars unde r 1800-talet ocb 
saknade förankring i n atun·etenskap. :\1o

derna ideer om m·cln sku ll e för st komma 
fr:111 \'årt ,·ästra g rannland :\Torge. 

Nordens första huscljurs
genetiker var en norrman 
"\Jorn11anne n Christian Wriedt ( I 88'.1- l !)29) 
,·ar en mycket husdj 11 1·sintresserad agronom 
som korn att betyda nwckct fiir l111scijurs
aveln i /\orden . Under perioden 1915- 16 
,istades han i LTSA och kom d:1 i kontakt 

med den 1noderna ärftlighetsf"orskn ingen , 
bl.a. d e n n10rga11ska skolan , so111 s\'sslade 
nwcl bananflugans geneLik. samt elen forsk
ning son1 bcdre\'s på cijur a,· V\'.E. Castlc och 
audra. Ef"ter hemkomsren rill :\'01-ge inledde 
\-\ 'rit'dt en intensi,· period a, genetisk forsk

ning p:1 husdj11r uch popuEirn"tenskaplig 
publicerings,·erksam het. Han srnderacle färg
ned~irYning h os hästar. lrnnda r ocl1 11örkrea
tur och ,·isade. at:t färg, ·ariautcr of"ta 1·is,1cle 
enkel mendlande necliin11ing. 11 !Ian fa1111 
ocks:1 a tt inm'ei ledde till u tkly1·ni11g a1· miss
bildningar och lcrala (dödsbringande) egen
skaper, r.ex. kallar med fiirkrymp t hun1d 
och förkortade be n i Telemarks-rasen . \i\'rieclt 
publicerade sina rön b:1de i norska. nordis
ka, e ngelska och tvska I etenskapliga tidskrif
te r. Han n 1r en of"ta anliwd föredragshål lare 
i Norge såväl som i utlandet. Omkriug 1920 
började han g:1 till storms mot elen fargför
malism som rådde i huscljursan ~ln, främst 

,10 

hos nötkreatur. '" AYclslcdningarna uppställ
de sni1,·a !ärg- ocb formkrav. Uppfyllde dju
ren ej gi,·na fiirgkra1· kunde d e ej stam bok
röras . T S,·crige kunde t.ex. 1:1glanclscUur ej 
stam bokföras om de hade s,·ana tecken ned
anför has och framknii, och for yuranrn g;iil
de a tt de ej fick ha s,·ana tecken på pungen . 
I >lorge uppsr~illdes i Mörc fylke kr,n·et att 
cijuren skulle 1·;:ira gr,1. :\1len eftersom den 
färgtypen beror p ,°1 en dominanta, bleknings
faktor hände d e r ofta. att djur som Yar s, ar
ta eller röda klö, ut. Dessa 11ppf)llde c1 :1 ej 
raslcdningens kra,· på typriktighet och kun
de ej starnboksforas. Wriedt menade p :1 
goda grnncler att denna fo rmalistiska inställ
ning minskade möjligheten till e konomisk 
f"r;:imgå11g. Istället borde man koncentrera 
p{1 urnil för eko nomiskt ,·iktiga ege nsbt
per. "' Se ocksi1 faktaruta 111. 

HUSDJURSAVELN S 
UTVECKLING 

Allmänt om husc~jursskötseln 
U ndcr 1900-t,tlers första 25 :1r fortsätter hus
c\j ursprocl ukrionen att iika i omfång och 
bctl'(lclst' . Yl(!jlig h e 1erna till export: a,· smör 
och s,·inkött, f"räm sL till E11glancl , ;;ir ganska 
god,1. och a1sätt11i11gen in om S\'erige iika r 
genom befol kningstilhäxt och iikad storle k 
pa st.'icler och r:irorter. H;istarna e rsätter aJlr
n1er oxarna som dragdj11r i jordbruket. Ar 
J 925 hade oxarnas am;:il knmpt till omkring 
10% a\' ,ad det \'ar ,·id seklets början . medan 
h:istantalet hade öbt till omkring GOO 000 
(Labell 2:1 ) . \iljölkkorna fortsätter att tillra i 
betydelse . Den nedåtgåe n de trenden för 
Eirskötsel11 h{tl le r i sig, ä,·e11 0 111 det b le,, en 
tillfällig iikning i f{1rant:alet 1111cler k1igs:11en 
191--.l- l!l 18. Fhiskprnduktionen och amalet 
s1·i n ,·äxer kraf"rigt. Vassle fr:111 mejerierna får 
stor a11\'~inclning som s\'infocler. 

\ilejerii11d11strin geno111g:11· en kr;:ift ig u t
,eckling. De tidigare rnn liga gårds- och herr
gårdsmejerierna minskar i an tal medau an
delsmejerierna fo n sätter att öka . Den na 
trend 1t:t11er i sig ä,·en under 19:10- oc h 40-
talc11, s:1 au an delsmejerierna så småningom 
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FAKTARUTA III 

Christian Wriedt (1883-1929), 
Nordens förste husdjursgenetiker 

Ch ristian 'Wriedt föddes 5 a ugusti 1883 som 
son till en bq 1ggeriägare. H an intresserade 
sig tidigt för h uscijur, skrevs in på Norges 
Landbru gsh 0gskole 1907 och b lev agronom 
1909. Han fortsatte sina studier vid lant
brukshögskolan i. Bonn , där han u texamine
rades som Tierzuchtsinspektor 1910. Under 
perioden 1912- 16 gjorde han flera studie
resor i Norge och utlandet, bl.a. i Tyskland 
orh Frankrike . J-:n resa som kom au betyda 
särskilt mycket för honom var studie rna i 
L'SA, 1915-16, då han besökte flera ledande 
institut ioner som sysslade med djurgenetik 
orh huscijursavel. BJ.a. lriiffäde han den på 
den Liden kände genetikern ,,v.E. Casllc samt 
gruppen kring Thomas I-I. :\1lorgan vid Co
lurnbia-11 nivers iLeLet, känd för sina grund
läggande arbe te n inom Drosoph ila-gene
tike n. Vistelsen i USA öppnade W1-icdts ögon 
för genetik ?ch dess möjligheter inom hus
cljursaveln. Ar 1917 erhöll han en personl ig 
0änst som stalskonsulent i ärfllighetslära, 
e n 0änsl som han innehade till sin död (i 

september 1929. 
Wriecll rnr en eld~jäl med stor arbe tska

pacitet. Han undersökte nediirvningcn av 

Figur III: I. Christian 
\ Frieri! (i/ö1gmnden med 
skärmmössa od1 shiigg) 
,,id m husdjw:rntstiill
ni11g, Jeljået •: i cfrt 
norsha Seljjord 1925. 

färg, teckning och andra exteriöra särdrag 
h os bästar, n ötkreatur, f.'.'1 r. svin och and ra 
cijurslag. Resul taten p ubl icerades i no rska, 
nordiska, tyska och engelskspråkiga tidskri!~ 
te r_ Han intresserade sig särskilt för ekono
misk t. l'ik tiga egenskaper som mjölkavkast
ning och til lvåxt och p läderade rö r avkom
meund ersökning för au skatta handjurens 
avclsvärde. Ha n gick Lill storms mot den r{1-
dande fö rmalisrnen hos avelsföreni nga rna, 
där anor i många led och färg och typ till
mäues större betydelse ~in prncluklivi tet. Han 
hade stor förm:1ga alt övenyga och Lrots 
pipig srämrna (som 1·ar eLL resultat av en 
m isslyckad halsopera tion) 1·ar han en efte r
traktar! talare vid kongresser och möten, 
förutom i Norden också i Tyskland och Eng
land. En av hans 11åra vänner och medarbe
rare, professor Ollo Moh r, beskr iver i e n 
rninnesskrift W1·iedtsom "en li ten tykkfallen 
pykniker med sikspenslue (skärmmössa), 
svan skjegg og lynrappe, gl0gge 0yne i d e t 
egendomliga mun tre Lenintjeset, vårdslös i 
an trekk en av d isse få som straks m-vaepn e r 
forcli man f0ler alt hcr er en som virkelig er 
seg selv, ekte i bunn og grunn•· .1 



Wriedt pt1blicerade under sin ganska 
ko n a levnad över 200 a rbeten , och en bok 
"Arvelaeren og den 0konorniske husdyr
avl",11 som snabbt översattes till svenska, fin
ska, tyska, engelska och ryska. Han gjorde 
e tt mycket starkt intryck på den unga gene
rationen h usdjursrnän i hela Norden. Re
presentanter iör denna generation bildade 
1947 en nordisk förening som fortfarande 
ä r livaktig, Nordisk 0konorn isk Kvaegavl, 
N0K, som skall ve rka i Wried ts anda genom 
a tt föra samman forskare, tjänstemän och 
avelsintresse radc bönder med fa milje r för 
utbyte av erfarenhe t och kunskap. N0K tog 
tillsarnmans med Nordiska.Jordbruksforska
res Forening (där Wriedt varit mycket aktiv) 
initiativet till en minnessten över Wri.edt, 
som restes i pa rken på Norges Landbruks
högskole på dagen 25 år efler hans död. 111 I 
samband härm ed hade en minnesplakett 

Tabell 2:1. Översikt av antalet husdjur u nder förs ta 
hälften av 1900-talet 

Ant;i l. 000 
!()()() 1925/ 27 llJ '.-l<l 11li0 

Hibt 533 6W fil 7 HO 
Dragoxar wo 20 
Mj(,lkkor 176.) 1870 JS(i8 J(i',() 

Ungnö1/ 1_j11r;ir 600 c,.,o 5% 5 10 
l'.:•th·,:ir -JGO ·I 19 -!80 
L ,r oc h l,111 1111 12(i0 710 ~29 280 
St1g-gor/ gal1 ar l '.-\5 129 1-10 
Sbktwin 8 10 l2;,o 11 8'> 112,-, 
Hi',m 58:">0 8 1 (,4 8200 

Källa: SCB, i 959 

Tabell 2:2. Mejeriutvccklingen 

1890 190() 

,\n tal rnc:jnicr 
totalt l,,G2 Hi88 
andc lsnw jc-rier :,5 '1'.10 

:\n tal levcrantÖr<'r ( 1000) 
L<'n:ra 11s per ko 

pr;igbts, som då utdelades för förs ta gång
e n, bl.a. till professorerna G. Bonnier, 0. 
Mohr och P. Tuff ❖ 

Figur 1/1:2. Pia/tett till minne av Christian Wriedt; 
utdelas rtv föreningen Nordisk @konomisli Kvaxavl 
till förtjänta personer inolll husrlj11 r.rnvel11. 

bli r a llenadd ancle ( tabell 2:2) . Shäl amakt 
le, e rantiire r som 111~ingden levererad rnjiil k 
per ko tillta r. 

Staten fortsäuer att fr~irnja lrnsdju rssköt
seln geno m bidrag till ave lsakliviteter och 
rådgivning. De st,nliga insatserna administ
reras av Lantbrttkss tyre lse n och genomfors i 
n~ira sama1·bctc med h ushållnin gssäl lska
pen, s0111 fortsäuer att spela en cen tral roll 
på läns11id. De samhälle liga insatserna kom
mer att beskrivas mera ingåend e i samband 
med d iskussio ne rna om a,·e ln m ed d e e n
skil cl;:i dju rs lagen . l perio d en 1900-25 ge
nomförs en m ängd ä 11dr ingar beträffande 
premiering, stambokslöring och statligt stöd 

I 112,-, 19'18 t9.10 1970 1980 

l (i48 l '.?"lO fö7 Fi l 99 
671 73'.I 
Il (i ID9 :ZG8 sr, ·12 

20 10' ' 218'1 1
' 2910 1070 :1270 

1
' Fr,'tn ko,· som lncrcrar till andelsmejnin11" . Första andelsmcjeriet. Bu rträsk,18(,;, 
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ti ll p roduktionskonrroll , liksom i a,·elsfören
ingarnas regler. 

Hästavel 
HäsLarna ,ar under bö1jan a,· 1 !)00-Lalet a,· 
utouiorden t:Iig beLyddsc som clragcijur och 
ffir mi litära ä 11 dam~t!. Eu rikst;ic kancle prf'
m if' ringsregleme1Hf' utfärdades i '' Kungl. 
.\ laj:Ls n{tdiga kungörelse den 23 nm·. 1900''' 1• 

.-\!Hla111{tle1 ,ar ,tlt ås tadkomma goda och för 
o lika trakter inom landet fullt lämpliga b~ist
,cammai: Lande t i11dclades i sex premierings
di,t rikt, där ,·arje lrnshållniugssjllskapsområ
de bildade ett 11nderdistrikt. Premieringar 
, kulle verksLällas i varje underdistrikt a\' e n 
niimnd hesLåendc a,· en ordföraude (förord
nad al' Kungl. Maj :t) och t,·å ledamöLe r, a,· 
, il ka elen e na rörordnacles av Kungl. :Vlaj:t 
och elen and ra a,· resp. hushållni ngssållskap. 

i\'~imncle11 bitr;iddes m· en veterin~ir. De t för
hållandet an Knngl. Maj :t tillsatte såläl ord
förande som en a1· de två andra ledamöterna 
illustre rar de n stora vikt som sLaLcn tillm~itte 
liästa\'eln. 

Förem{tl för premiering k1tnde följande 
h;istslag bli: 1arn1blod, såväl full blod som 
hah·hlocl, samt kallblodiga hästar av arden
ner- och clydesclale-Lyp sa111t den norska eller 
nonls\'enska Lypen. Endast. fr iska och v;i!t1t
,·ecklade Ji;israr k11ncle komma ifr{tga for pre
miering. VikL skulle främst fäsLas 1·id "bind 
h~irstamni11g av likartad beskaffen h eL och 
visad god nedärvningsförm åga'·. För hingst 
fordrades härsla t1111iug av likartad beskaffen
heL i 111 inst 3 gene rationer p{t s:l\·äl fädernet 
som mödernet. För sto var motsvarande krav 
m inst 2 generaLioner. Detaljerade regler 
angavs i reglementet rör hur h~irstamning 
skulle konuollerns och hästarna uppvisas. 

Figur 2:3. /Je tidiga hästjJ1n11ini11gama drog myr/11' / jiJ/k Bilden visar jJremiering i H edemora i hö1j1m av 1900-
ta/e/. Notera all 1wiu11;jlaggan a1mii11tf1,s. 11ilhtt betyder att hildm ärfrånfii11' 1905. 



De hästar som a\· pre 111ie ri11gsn~im ndt'n be
funni ts förtjä n ta a tt pre m ie ras erhöll pr is i 
fo rm a\' pengar, skåclepenn ing av silve r, irnyg 
om god känn an de eller a\·dsdiplom och fr i
sedlar. Deskällare (aYclshingst) som Ya r f)Ta 
:1r eller ~ildre premierades m ed värd eboks ta\· 
J\. AB, B e ller C, d ä r h ingstar i klass,\ fic k Cl l 
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penning pr is på 2:S0 kr (\'ilket m ots\·arar ca 
ll 000kr i pcnningYärdet å r 2000 ) . Klasser
na AB och B fick m indre pris och C imyg om 
godkä n na ncl t' . U nghin gs ta r, ston , fölston 
och 11ngs to11 bJC\' ocks:1 fö remål for premie
ring, \·an·id ston och fö lston kunde tillde las 
pen11in gpris på högst l 00 kr. H äs ta rna ge-

-~~"'· * ,w 
~-~ .< 

Figur 2:4. I lrisls/)()1/m 
harga111/a 01101 i Svnigt . 
1'id o/_\mpiadm i Stoc/1-
/10/111 1912 i ngirh 1ids/Jo1/ 

Jörjä,s/a gr'lng/11 i liiv
lingama. Tio 11atio11n 
stii/lde upp 111ed ryttare och 
hii 1/t11: l'd dr11 iii1ff hildn1 
hälsar /i1111g (;111/rw \ ' rle 

tii11/a11dP ')!lama. !),, 
S1/f11Ska r\'llama va1 
111_Yd1et ji-;1 mgc1 ngsrika och 
,\Pgrarir> i j\Ta rn1 de /('In 
tiivli11gsgrmama. Den 
nedre bildl'II visar dm 
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1yt/111ii.1/1111, L. Ho11rfr,. 
11 11dn Jni,rid11i11gl'II . 
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norngick en 1rnckct noggrann besiktning ,·id 
p re rnieringstillfallet, ex teriö ra cle La lje r skär
,;l.:_;idac.ks och rörelse rna stude rad es. H ästar 
med fel unde rkändes . .Äxen om man m:wga 
~{uige r e j ku nde avgöra om felen var ~i rftliga 
eller uppkomn a un de r uppf'ödn ingen ge
nom u11clerm:t1ig sköt.se! e lle r Lillfälligh eter, 
torde det knappast råda någon t1·e kan om 
,l ll p re m ieringarna hade e11 rn1·cke1 god in
i n ka n på de s1·e11ska h;istarnas h alit.e t och 
.1m~i11dbarher. UppYisn ingarna lockade o fta 
talrika åskådare, 1ilke t ökade intresset och 
rtirs tåe lscn fö r hästa1e ln (fig. 2:3) . 

Prt> mie ringarna kom ,ttt u tgöra g runde n 
tö r stamboksföri 11ge11. En a,·elsföre nin g för 
k n s1c nska a rde nne r-häsLe n bildades l !J'.23 . 
De n fö rsta stam bo ke n för cle11 nords1enska 
!1:1,ten u t.korn 1909. Lag 01u h ings1 hesik1-
:1i ngs tY:ing u tfä rdades 1914, ,·ilkeL inn ebar 
.,tl i om råden där tl':u1get i nföns, hingst ej 
:1ck ,ll11'~inclas ti ll and ra ;in ;iga rens egna 
,wn . så,icla hin gs ten ej , ·ar godkä nd a, pre
.11ieri ngsn~imnd som beskällare. 

För att fr~im ja 11tYecklingcn a1 elen nord
,, l'mka häsren inrättade hush ttl lni ngssäll
,;_,1pe 11 i J im tlands, V~is rerno rrlancls, Gäd e
Jorgs och Koppa rbergs !;111 , :ir l!-)(J'.l, en 
:1ingstuppfödningsanstalt på Wå11ge11 11:1gra 
-n i! norr o m ÖsterSllnd (se fakta ruta VII ) . 

Figur 2:5. Prir1a/a ;/11/nier 
r r11drn11nhiislar i11rä/ta

' i 1/11/l'i m 1 I 800-ialel. 
1111 1/ i Sflå1lf' orh Slwm
,r:;1 lii11 . 8ildm 11isar Pli 

·,11/i,I!; hingst. Hasrur 684 
I. fridd i Belgien och i 111-

rlrmrl tilfj. 1\ 11de,sso11 i 
_ debe,g J 911. 1),,1 var 
· 11 /igt med avelsi111po1/e1· 

hm hit in /Hi 1900-ialel. 
tu/o i J-..:St .A:.1 r111i iv. 

Ungefär 30 hingstföl inköp tes årligen for att 
lödas tipp 1.ill f)1ra års ålder, ,·arefter de efter 
besik1.ni11g och gall ring såld es på au ktion . 
Ge nom åren h ar e tt. ston a 111al h ingstar från 
'i\'å ngen kommi t ti ll a1w~ind n ing i a, ·eln och 
därigen om p å,,e rka t rase ns konsolide r ing 
och 11 t1·eckling. Ansta lte n lin ns lon fa ra11de 
k,,ar rne!l nu med e n an na11 inriktning och 
med andra h11\·ud in tressentcr. 

Antalet. varm blod iga h ~istar i S1·erige l'a r i 
bö1ja n a, , sekle t ganska I i LeL Varm bloclsa1'C!11 
omhuldades al' sta ten , fr~imst fo r an tillfreds
ställa an11c11s be hm· al' remon ter (ungh ~is
rnr) . H ~istkapplöp ningarna som kom igå ng 
red an i slute t a,, 1800-tale t ha r också hafL 
stor betyd e lse lör a1e ln . Ar 1918 01dm1dc 
cle 11 Skfo1ska fiilr riuklubbe n för första gftng
eu e tt s,·enskt. cle rb1· p:i J ~igersro uran för 
Malm/i . Vadhå lln ing med to ta lisa to r b le1 
lagligt ti llå ten 1923, ,·ilker medförde eu upp
Sl'ing för hästsport.en . En del a,, to talisator
medlen har sedan a m·än ts fö r häs taveln s 
främja11cle. 

För elen s\'enska l'Jnnblodsa1-cl11 liar de 
gamla srnterierna på Strömslio lm (grnnclat. 
1621) och Flyi11gc (grundar I fr'i8) haft stor 
betydelse. Båda clegracleraclcs i senare häll~ 
ten al' 1800-talct till h ingstdepå, men Flyinge 
ble,· 1923 :i ter såväl stute ri som h ingstclep:i. 

,1,-, 



Nötkreatursavel 

Cnckr 1900-lalets forsla :1 r skedde el! konso
lid eriHg m· de rnser sorn fonmns under 1800-
talcts senare t1r. Fiir att b~ittre tilll·arara och 
11(\·eckla elen röda obehornade boskapen 
som ,·ar 1·an lig i norra Sl'ea land bö1jade tju
ra r a1· rödkulle1as att prcrnierns i Dalarlla 
fr.o .rn . 191~. En avelsfören ing f'ör röd kullig 
lantras bi ldadf's samma år för au ordna 
s1amboksfi'>ringcn. Rasen erLindcs o11iciellt 
a1· La11tbruksstyrelsen 19 1 :). 

De 1ikligaste medlen for alt konsolidera 
raserna 1·ar li~irstarn11ingskonrroll, prt'mif'
r ing och stamboksforing, 1·ilka geno1nfordes 
i samarbete mellan hushåll11ingss~illskapen 
och resp. a1-clsförening. Reglerna lor Slam-
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boksforingen \'arierade mella n o lika rasför
eninga r och c"ll e r liden. De t fanns ofta fle ra 
stam böcker fö r en enskild ras. i l'ilka djur 
med o lika grad al' r<:>nras iglwr ku nd<:> regist
r eras. :'•far rikss1amböcke r inforcles stod d e 
under ÖH:Tinsee ncle av LanLbruksstyrelse n . 
ELL gen1ensa111t drag fö r sta111böckerna ,·ar 
all rcnrasighet och tYp ri llmärres stor Yikt. I 
biirjan saknacles uppg·ifter om cijurens mjölk
al'l,asu1ing, 1·arför det kanske ku11de , ·ara 
natudigt att tillrn~it.a typ och farg be tyde lse. 
Dessa kr,11 fo rtsa tte emellertid ä1ce11 sedan 
al'kastuiugskonrrollen började bli allt mer 
1·anl ig . SLB-rasen kan tas som e ll exempe l. 
19 17 fastst~illdes uya regler för s1a1nboks
föring. l' rcmieringsn;'-inrnderna ladf' 11pp en 
lörberf'clancle m·delni ng m ed:) ge11e rc1tious-

'I; 

Figur 2:6. ?jtrn'n Ayr 2. 
frirlrl 1885, vn1wrlr so111 
1/r1111 lj11r 1887- 1)(, /H1 
\/((l r/lllli. Pli (/11 rif'j111111-
;/{I m w/sbesiill11i11gama 
i110 111 (/\'/;fti lt'- /'({;('1/ . 

'fj111,,11jick ,1or betrdcl,e 
för 1m1'11.1 11/vnhling 
gt'1111111 all.Jlna m 1 lta t/1' 
\611r r orl, .\011.,ii1111r hlr~v 
,tr1111tj11mr i 11iktiga rw e/s
/Jr,siitl11i11gm: I-lans so11-
m11 f.:i11g I ( 11n/ti/lJ vl'r/{(1-
rfr f önt pä rlm11iisoclt 
sedan under 12 r?r /J ii 
I /11111rn. 
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l:an o lika rns1ör
fä.n n, ofta flera 
.,_,_ i , ilka d ju1 

~- ;..u ncle regist
:r rclc , s tod de 

:-,_1k,, t Hel se n . 
c:r- "ic kcrna ,·ar 
:. ·e , ,ror vikt. I 

•h1rt·ns 111jölk-
• e ku nde , ·a ra 

'::.:--~ bctYdelse. 
- d a,·en sedan 
-~e b li allt mer 

dt t> xernpc l. 
,-r ,ta n1boks

-:1.:: :ack t1pp c u 
: :, .:::e ncrations-

· F m 11 .-ly,· 2. 
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, -- 'Jfi /J/1 
de frii111-
J1ga rno 
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~ kling 
'il' hr111s 
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,Ja~ser. och lör de re11r,1sig,1 dju ren fanns en 
i k,,ramhok som fördes a,· Lanthr11ksstvre l
,en . För att etl cijur skullt' k 11 nna införas i 
1k,s tambokcn ford rades all d e l ,ar fa llet 

~!te r djur intagna i rikss tamboke11 (eller 
.• n nan godkänd utlä ndsk starn hok) . l"lif'r all 
lj 11 re ts fader ,ar intaget i r iksstamboke n ocli 
·Je,, mor, rnonnor, mormors mor, 111o rmors 
·non11or och morm o rs mon11ors mor , ·ar 
m agna i stambokcns förberedande a,·clcl

.~ing. dära, 111odcrn i Ligst klass 5.1.-' I-Lir ka11 
·,1a11 1·erkligen tala om eu ÖH:rrro p,\ anorna 

•t h renrasiglictcn. för SLB-rase n hade 111,u1 
t ks,1 lllyckct sn ~il'a reglc1 för Girg och lt'ck-
111g. Lirp/' 11 m ,°tsLc ,·ara klan s1a rt och l'it. 

. \11 Lefle rsom information 0111 a,·kast11 i ng
n kom in ge110111 111jölkboskapsko11 trolle n 
,-irj,tdc a,·kastningskr,11 alt st~illas for s ta m
n k,fo ri ng. J\yrsh i re-forcningen kr:il"Cle rc-

Figw· 2:7. \ ·;r1 /011//mi/1.,
·,tii/l11 i11grn oth mötn1 i 
1jr111 m , 1900-trili'/ 11isr1-
' nrh /mlömdes ofta hr1l0 
1//iljn m, 11iillnN1/ 111: 

lfrir Pli gmjJ/1 ovnhire-djur 
,, J" /j lt li'/1 SlruJ/P\'_fiå11 

\/111i!w-Fr1gmj1 i Slrå11r1
• 

,111/1/H'II firh l :o /nis i 
,· ,rrköpi11g 1906 (.\'rm11 es-

11. I 9 I -/ ). Om 111'1/ 1d1il-
, 11 ui rn r m grn/J/J SRB-
u r med fr11IN11 I f l'ln m• 

,1i11jors i liiten vid 11/I lo 11/-
11/n möte i \ 'ästmh. Tj11-
11 ,•or v1 jm111 all de11. lät 

, ~ ridrts ( !{SJ,A :, r1 d,i11 ). 

clau 1904 en a,·kas tn ing på l lO kg smör f"ert, 
[\'{1 är i rad e ller som mccleltal unde r lre å r, 
för a tt e n ko skulle fä infiiras i sr.amboken . 
Hancijur ku11cle u pptas i h u,·u cl registrct orn 
d e hade minst l O dö ttrar som uppfylld e clcn-
11a bestä m m else. Dctt,1 ton lc ,·ara det fö rsta 
Pxem p let p ,°1 bc,1ktancle av avkomma ns p ro
clukti1·i tet, s.k. avkommebedömning, i s,·ensk 
nötboskapsa,·e l. Ren t allmänt stadgades i 
rPglem e nte t a,· å r 1904 fii1· sralspremicri11g 
all "först o c h f"rämst h eders pris kunna mde
las for d e bäs ta u nder :irer 11p1wis,1cle ~jura r 
för 11,ilka, om d e tillhöra elen högre Mders
klassen, härstamning fri111 djur m ecl framsl:1-
e nd e ll\jölkcgcn skapcr kan af" ;ig;1re s t1Tk,1s 
eller om be,·is o m dylik härsta111 u ing saknas, 
upp,·isas med prisgilla ,1fkomli11gar. h1ilkas 
framst åend e n1jölkcgcnsbqwr kunna s tyr
kas. t>ller 0111 de tillhöra rkn lägre Mdcrsklas-



sen, därl:'st de {iga sLyrkt härstamning fr:m 
djur med frarnsLåencle mjölkegeHSkaper''. 
Det är Hppenban att staten ge11om hush{t!l
ningssällskap och premierings regler 1·i lle 
rikta in aYeln p{1 den ekonomiskt myckeL 
betyd elseh1lla rnjö lka1·kasu1ingen. År 190:'S 
prern ie rades Lo tal t i S1·erige 3 405 t jurar, 
25 973 kor och 7 910 kvigor. i ,; f\y de npp,·isa
cle djuren godk~indes och premierades om
kring 84%. Utslagningen ,ar allts:1 ti ll en 
bö1jan ganska tinga. f ör kor llpphörcle d e 
statliga premiering:una 1922, och premier
ingen a, tjurar korn snart a tt g~illa endast 
förc11i11gstjurar. Prem ierings, e rksamheLen 
hin s:tlllnda i hn\'l1clsak e LL medel att u11clcr
sLöd ja tjurfören ingarna. All nötboskapspre
miering upphörde 1933. 

Byatjuren blir pre1nierad 
förenings tjur 
P:1 he rrgå rdar med a,elsintresscrad ledning 
hadt' man sedan länge Yarit angelägt'n om 
au. ,tnskaffa tjur a1· god kYalitet.. Som berät
tats i föregående kapiLel inköpte eH del herr
gårdar Li ll och med tjurar från 11tlandeL. Cte 
1Jla11d bönderna i b)•arna runt om i landet 
Yar clärernoL förs1:1clsen liten fiir lwrydelsen 
a, , ltt ha tillg:mg ti ll en bra tjur . .\fan a1ll'än
dc ofta ungrj11rar a,· okänd ha litet som när 
de blivi1 stora och svårhantcdiga s,Hdcs till 
slakt. T och med mjölkens ökande betyde lse 

Figur 2:8. I /Jä1jr111 r111 
I 9(Hrr{l /rt bilrlr11!t.1 111nl 
stöd av h11sluW11i11gss1!11-
sltajJP11 tjwföm1ingar s0111 
hiirigeno111 kunde hålla 
tjurnr 1171 god lmr//ilel. 
DJalJlllPlt ava 11rl'mriP t il! 
Förft1i11gstju1: !tär 11'/nr
smtt'md av låglr111rlstj111P11 
Beltl'imga Q11ida111 som 
111,rfwr/e·i S/111/inge t1111_fö1° 
mi11g11)/{ln /900-to!Pt.1 
Jöwa 111: '/J111jiirl'lli11g:1-
röll'lsm firk r11 snabb ut
bredning i i\la/111öh11s lä 11. 

!898Jr111111 2jö'm1i11gr11: 
Antalet hade 191 0 stigit 
till 156. 
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för ekonomin och den genom premieringar
na 1·/ixande ti llgången på "renrasiga·' tjurar 
a,· godkänd halitct, ökade ocks{1 intresseL 
bland 1·auliga bönder för premie rade Ljurar. 
T början på l 900-talet bö1jade närbelägna 
g{1rdar aLL b ilda tj urföreningar. Bildandet 
nndt'rstöclcles på olika sätt m· hushåll nings
sällskapeu. Lån och bidrag t ill ~jurin köp 
kunde erhållas, och bushållningssällskapens 
rj~insLemän 1ar behjälpl iga med råd och an-
1 isni11gar. Ar 1907 fänns ej mindre än 651 
tjmföreningar registrerade p:1 Lanrbrnkssry
re lse11. 1,; Det fan ns eLL klan samband mellan 
utbredningen av mjölkkontrollforeningar 
och 0urföreninga r. I Malrnöhus län fanns 
L.ex. 98 tjurforeni ngar och 125 kolllrollför
en iugar. I V~isrerboLten fanns bara en tjur
förening och 5 kontrollföreniHgar trots att 
andelsnwjerie1· kommit ig{111g tid igt i detta 
Ein . 

Tjurfören ingsrörelsen Lilll'~ix te suabbt 
under 1920- och 30-talcn . År l 947 fanns det 
samman lagt 3 155 tjurfören ingar i landet 
nwd 76 390 medlemmar och e LL Lotalt koau
tal m· 419 000. Verksamhete11 l'ar d:1 s~irskilt 
lltbredd inorn fj~illrascn, medan antalet hade 
börjat minska inom de områden där semin
al'e ln gjon siu int:1g. Det f'anns s:'-\ledes bara 
321 föreningar med SLB-rj11rar mot 893 med 
Slill.17 Statliga medel fonsatle all utg{1 som 
stöd . En förening kunde få ett statligt bidrag 
till inköp 3\' tjur upp till 1/ 10 a1· inkiipspr i-
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,er under fönirsättn ing att hushållningss~ill
,;,.ap e lle r landsting bidrog med motsvarande 

elopp. Liksom förut J-~Filpte hushåll nings
,.i llskapen till med r~id i organisatoriska 
:r,igor. Seminaveln kom så småningom att 
-r, ärra rj 11rföreninga1T1a. Vid omorganisa
·11rne n av mjölkkokontrollen i bö1jan på 
; ~160-talct överfördes de statliga pengar som 
:1diga re disponerats för föreningstjurar till 
;..okontrollen. De sis ta tjurfi>reningarna torde 
1,1 upphört kon tid därefter. Föreningarna 
1,1cle san no lik t haft e n betydande inve rkan 

:J,i höjaudet a,· ko rnas mjölkavkastningsför
:naga i stora dela r av landet. 

\ Ijölkboskapskontrollen 
I fö rr,1 kapitlet nämndes au Hvilans kontroll
:<-> rening hade bildats 1898. Det ursprung
'.i~a upplägget, som det utvecklades av N"ils 
Hansson, innebar att en kontrollassistent 
,ku lle besiika deltagande besättninga r, van
'.ige n td gånger i m{rnaden . Vid besöket 
,ku lle rnjölken viigas m o rgon och kv~ill och 
de~s fetthalr bestä mmas och resultaten in
:öras i g:U·clss tarnbok. Fodret skulle vägas 
,ich v~ircleras och råd skulle ges om ];implig 
:oderstat. För att uppnå en ordnad härstam
n ingskon troll skulle assistenten kontrollera 
ber.äckn ingsjournalen samt identifiera och 
märka nyfödda kalvar. Kontrollåre t sträckte 
, ig fr{rn l oktober till '.'10 september. Vid dess 
, lut ber;iknades den totala ntjölkavkastning
e n . den genomsn iLt liga fetthalte n samt 
mängden smör fctt för va1je enskild ko . .Ä.xen 
toder.°ng!rngen och antalet förbrukade foder
t' nheter uppskattades. 

\Tär kokontrollen kornmit igång på allvar 
inrapporterades resultaten till respektin: 
h ushållningssällskap. s:1 småningom anställ
de siillskapen iiverko11Lrollassistentcr och 
inräuacle kontrollnämnder for övervakni ng 
,1, · verksamhe ten . H ush ålln ingssällskapcn 
,töddt> mycket aktivt ut,ecklingen av kont
rollföreningarna och statsstiid kunde snan 
utverkas. 

Det fa nns tyd ligen eu uppdämt behm· a,· 
mera infonn aLion om kornas produktivi tet. 
Rt'dan Lvå år efter starte n av den rö rsta 

kontrollföreningen hade 46 besäuningar 
med l 203 kor anslutit sig till ko konLrollen . 
Å1 1910 var 198 000 kor anslutna. Antalet 
g ick ned något under för sta viirldskriget 
men steg åter till över 190 000 e ller omkring 
11 % av landets to tala koan tal år 1925. 

Ge nom kokontrollen fick man ordn ing 
på märkning och identiteter i de ansl utna 
besättningarna, 11tfoclringsråd kunde erhål
las och de individuella m·kastningssiffrorna 
gav god vägledning både i avelsur valet och 
vid utfodringen . Det fanns säkert också ett 
visst mått av t~ivling i kontro llen . Resultaten 
publicerades i de å rl iga redogörelserna, och 
djurägarna vil le gärna stoltsera m ed goda 
resultat. Biist i kontrollkretsen blev målet för 
må nga. Siffrorna blev förem ål för ingåend e 
statistisk bearbe ming av huscij ursgenetiker 
under ] 930- och 40-talcn vars resul tat kom 
arr ligga till grund för den avelsvärdering av 
kor och ~ju rar som seda n kom att utvecklas . 
Ett proble m för mjölkboskapskontrollen 
fö re 1960 var a tt den aldrig kom att omfatta 
mer än cirka en tredjedel a,· landets kor. För 
att f~t en effektiv a,·kornrnebedömning av 
tjurar fordrades e n större ansl u Lning och 
chirför e n förenkling och ett förbilligande av 
kontrollen. Sådana f"örändringar skulle 
komma till stånd under pe rioden 1950- 75. 
:.kra diirom i etL senare avsnitt. 

Avel med övriga djurslag 

Fr'ir 
Som redan nämnt., skedde en ganska kraftig 
m inskning av an takt får (tabell 2:1) i Sve
r ige under seklets förs ta fjärded el med en 
t ill fällig uppgång under första världskriget. 
Importe ra,· f·å r hade skeu under flera hund
ra år för a ll förbii ttra ullkvalite t.en. Der gam
la svenska lantrasfåre t a,· den korts\'ansadc 
norde urope iska typen hade därför b livit 
stark t uppblandat i stora delar a1· landet. 
Lantrasen på fas t landet var vid denna tid 
pun kt b~ist bernracl i Dalarna och :--Jorrland. 
EtL planmässigt tillvaratagande av denna ras
typ kan dateras till 1915, dä konstslö jds
museet i Göteborg började söka 11pp sädana 
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Figur 2:9 . . Vits Jnsula11der ( J 886- 1972) var m Jor
grn 11rls11w11 i110111 s1wmk fr1nkötsel och avel. 1 lo 11 /Jltv 
1919 innehavarr' rm m 11_yi11 rii1tad tjänst so111 stats
Jw11su/ent i.Ji1nkiitvl vid Kungl. L(l 11 /b111ksstyre/sen 
orl, 11nlwdP där till sin /Jmsio11rri11g !951. Han m11 
ork,-!! sr/m•tnme i Sv. 1'i7m vtls(öreningen och m lokliir 
Jifr dns lidslnifl i 111n iin 40 li,: 

EiO 

lär för a tt få fatt i ull so m var av liknande kva
li tet som den som fan ns i de gamla ryorna. 

Ett an nat omr{1cle där lantrasen had e bi
behållit sig o uppblandad var Gotland och 
F:1rö . Det goLländska utegångsfårer n tr n{1-

got stö rre än lantrasfårer p:1 fast landet, som 
hade baggvikte r p:1 45- 60 kg. Vikten på fu ll
\'UXlla tackor var o m kring 32- 45 kg. 10 Lant
ras lå ren på Gotland var i regel gd medan de 
på fas tla nde t h ad e Yi l ull . 

flera utländska få rraser bacle \"id dcll h~ir 
tide n hunnit etablera sig \'ä l i Sverige. Che
\·iot-rasen hade importera ts r ed an 11 nder ti
digt 1800-tal och en ny sror im po rt skedde 
1919 . Samma å r importerad es även sh rop-

Figu,. 2: 10. k!Pd undantag 
Jiir dr två vär/clslnigrn 
v isade.fc1rskiitseln 1•11 lnaf 
tig minslrning under hela 
f örsta //(//11an au 19()(). 

talet. Chrviot-rnsen var dn1 
v iktigaste, här I. v. 1Pjm·sr11-

lerad av slr1111haggen jJ!i 
RJ/rm 958 lfrrlm nd, född 
1 9 I 9 /Hl Sv. F!iravel;jor
l'IIJllgPIIS sta 111sthiijiTi 
8 algö. Shroj1sh irejär i /JI
/H11INadesfrå11 England I 
bö1ja11 rw I 900-talet b/.a. 
för dila111111prod11ktio11. !)m 
ovre bilden visar en shmjJ
shhe-baggt ji-dn bestä//. 
ningm på A/11a1j1. Folon i 
KS!.A:s ar/uv. 
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,h ire-fär. Djur av denna ras typ v~igde ungefiir 
dubbelt så mycket som lantrasfår och kom i 
,ror ulsLräckning au am-~indas tör produktion 
a1 clilamrn. Andra uthindska fårraser av 1iss 
l:Jer1·delse 1·ar oxford- och leicester-raserna. 

Sramboksföring a1 E-'1r började organiseras 
a1· I.an rbruksstyre lsen 1916. Verksam heten 
·,, ertogs 1917 av Svenska Fåra1·elsfore n ing
en . som hade bildats 19 l 7. Initiativtagare till 
:,·ire ningen och dess förste ordförande \"ar 
:najor Aaby Ericsson, en på elen tiden i hus
rlj urs- och ielrottskretsar k~ind och uppburen 
:11an. Fåravelstöreningen bö1jade redan 1921 
.llt utge en ege11 tidskri ft. FåraYe ln främjades 
.n- ,taten på olika säu; bl.a. inrättades l 9 19 
c- n tj iiust på Lan tbruksstyrelsen som stats
;,.n nsulent i fårskötsel. Tjänstens lörs te inne
l1.11are var '\!ils l nslllandcr (l 886-1972) . 
Den ne ,,ar ocks:1 mycket aktiv inom Fåravels
:,ire ningen och redaktör för dess tidskrift 
m eler m J nga år. I uppdraget ingick bl.a. 

•nö nstri ng av ,ll"elsbesättningarnas djt1r. 
Efte r denna gjordes urYal och föreslogs lärnp
:1ga paruingsknmbinationer för att främja 
ra,e rnas utveckling. Hushålln ingssällskape n 
, pelade också en aktiv roll, bL1. genom att 
:,-irdc la statliga medel till baggföreningar lik
:1a nde dem som fanns inom nötkreaLUrs
,.ll e ln. För att utröna morlertackornas lamm-

Figur 2: 11. Fargal/1'11 
Hnl/_ywl'!I 1\/011/der av 
'mn vita l'ngl'lslta rasen, 
'>,nige 11/l'SI /(({//ad _yo1/i

iiire. i11höp1 fr1111 F11g0 

m d In-i ng S!'itd1/1ijlel 18/ 
! 900 och ver//s11111 hos Per 
Bo11til'sso11s Lantbruks 
1B. Sv11Löf lorl1shirems1,11 
,,In •. myc/iet tar/i v are 

B,mde.1sons arbe/1', 1111dtr 
,;;n ia fwli ia n av 1900-
·,i/et la 11de1.1 1111 mnärt 
,/ön lo svi11ms (Ho11t!Psso11 
,, h ,\'\'siedt, 1902). 

avkastning inom de ledande a\-dsbesättning
arna nrga niserades 1925 elen s. k. fårkontrol
len. Enligt denna noterades a n talet lamm 
per Lacka sa mt lammens 1·ik t vid 2 och 5 
månaders ålder. Även 11llavkastningen regist-
1·eracles. 1'

1 

Svin 
För ut1·ecklingen av den svenska svinaveln 
under sekler.s forsla årtionden korn Mal mö
hus läns hush,1lln ingssällskap att spela en 
Yikt ig roll . Man kan m ed fog säga a tt s~il lska
pet lagt. grunden till elen svenska lantrasen 
och kraftigt bidragit till konsolideringen av 
a1·eln inom elen stora vita e ngelska rasen 
(yor kshi re) . Redan i slutet av förra århund
radet sr.öclele hush{tlln ingssällskapet uppr~it
tandet av s1"inave lsstatio11cr i länet som för
band sig att tillhandah{tlla rasren a a1·elsrtjur 
av de tl"å raserna. Ar 1907 bildades Svenska 
Svinavelsforeningen , och 191 I tillkom ett 
statl igr regleme nte för svinpremiering med 
å tföijancle slam boksiöri ng. Det förs ta ban
det a1· stam boken utkom 1914. Av de dj ur av 
yorkshire-ras som infördes i del första stam
boksbande t hä rstammade en stor del från 
importer som gjorts till svinbesättningen på 
S1 alöv (fig 2: 11) men äve n rill a1-dsstationer
na p:1 :\läsbygård och Skarhult.21' 
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Vid uppbyggandet aY lantrasen gjordes 
importer från Tyskland och Danmark. Det 
sena re landet korn au dominera. Korkman 
framhåller, alt elen svenska lantrasen till 
övervägande del är av danskt u rspru ng.21 

Redan 1903 inr~ittades vid Lantbruksstyrel
sen en Uänst som statskonsulent i svinskötsel 
för au övervaka statens åtgärder för svin
avelns frä1r~jande. Vidare gavs stöd ti ll galt
foreningar. s :1dana fick så småningom stor 
omfattning. 

För att kon trolle ra svine ns tillväxt, foder
fö rbrukning och fläskkvalite t infördes 1923 
d en s.k. svinstamhontrollen. Den första för
söksstatione n inrättades vid Åstorp i Skåne 
och drevs av Statens Husdj ursförsöksanstalt. 
Kontrollen var uppbyggd en ligt danskr 
mönster. Srn:1g risar efter d e galtar man vi lle 
avkommepröva levererades från avelsbesäu
ningarna vid en ålde r av 8 veckor. Husc.ljurs
försöksan stalten u ttog fr,°ir1 elen kull so m 
skulle prövas två galt- och två suggrisar, som 
fick bilda en försöksgrupp. Viktökuing och 
foder forbrukning registrerades frå n 20 kg 
levande vikt fram till tiden fö r slakt, ,·il ken 
till en bö1:jan skedde vid cirka 88 kg. Slaknik
Len har sedan höjts i llera omgångar. Kont
rollsysteme t m ed fyra grisar i g rupputfod
ring bibehölls fram till 1975/76, d:t g rupper 
med en sogris och en kastrat bö1jade in
föras. För va1je g rupp beräknades fod erför
bruknin gen, och vid slakten fasts tälldes 
slaktkropparnas kvali tet geno m mätning a, 
kroppshingd och ryggspäckets och bu hägg-

e ns 0ocklek samt genom [,sättande av kva
lite tspo~ing. Resultaten för de ol ika avkom
megrupperna publicc>racles sedan av hus
d_j ursförsöksanstal ten . 

S11ggornas fruktsamhet och rnode rsegen
skape1 är av stor betydelse fö r det: ekonomis
ka resultatet. I tv[almöhus län bö1jacle man 
tillämpa s11gglw11troll från 1923. Denna kon
troll blev 1928 obligatorisk i alla besättning
ar, d ~i r riksstambokfo ring Lillämpades, och 
innebar au antalet smågr isar ,·id föde lse n 
noterades och at:t v,uje gris i kullen vägdes 
vid 3 veckors ålder. Ett m å tt erh ö lls s:dedes 
både på suggornas fruktsamh e t och d e ras 
modersegenskaper in klusive d igivningsför
rn ågan.Y1 Kontrollen genomfördes i sam
arbete med n~jölkboskapskontrollen. 

Fjäderfä 
På samma såll som för andra cljurslag im por
te rades olika hö nsraser till Sverige 11nder 
slutet av 1800-talet och bö1jan av 1900-talct. 
Sveriges allmänna fjäderfäavclsfören ing, som 
hade bildats redan 1898 på e nskilt initiativ, 
bö1:jade erhälla statligt stöd J 904. Förening
e n utgav e n Lidskrift, bedrev unde rvisning 
och rådgin1ingsverksamhet sam t arrangera
d e värp kontroll och ,wclsceuterverksamhet. 
Som för övr iga djurslag stöddes arbetet av 
hush[tlln ingss~illskapen . Den vikLigaste ras
typen var under cleuna tidsperiod vit lcg
horn . Rhode Island-rasen var ocks:1 ganska 
vanlig, bl.a. därlör art den gav båttre slakt
kroppar än leghorn . 
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P ERIODE 1925-1950 

K-\PLTEL 3 

Husdjursgenetiken etableras som 
Yetenskap 

Tre böcker på svenska om 
:i.rftl ighet och husdjursavel 
=-ra lllstegen i1 10111 den genetiska forskning
'l tick snabbt praktiska tilläm pningar inom 
.-ixt rö räcl lingen. Ax ganska naturliga skäl 

_1r \... det trögare inom husdjursmdn. 17iir de 
,·,,rrc husdjure n maste lörädli ngsarbetct 
· .:a rum ute rå de enskilda g:1rdarna. och eu 
,· >rt ,u1tal 1rn1nniskor behöver diirtör iive r
- _:,i-, om n~·a idcers b~i rkraf't innan de bö1jar 
-_,t:i111pas. Som omn;i111ndes i ett tidigare 

, n itt hade norrman11en Christian Vhiedt 
,fa n unde r 1920-ra leis första år bii1jar siu 

·Jph-~11ingsarbete om ;id'tlighe tslära ns möj
.:he rc r. I fan i II ledde en ,·e ri La bel kam panj 
. ll den forma lism i fråga 0111 färg och andra 
,1eriö rn egenskaper . om dominerade , ·id 
el ,urYal och stamhoksföring sr1\'iil i ;'\Jorge 

- 111 i de ÖYriga nordiska fande rna. In1resset 
- r gene tiken \'/icktes härige11om hos en bre-
.ue a llmän het, och sakinformation började 
·:l' rfragas. 

Inom lopret a,· tn1 å r, 192b-27. utkom 
lt' m indre än tre böc ker på s,·en ska om 
I cligheLsJ;iran och dess ri llärn pn i ngar, som 

- ndc sig direkt ti ll person e r sorn ,·ar enga
.:~ racle i husdj11rsa\'el. Christian v\'rieclts bok 
- - 1/aem1 og dPII r>lw110111iske lrn.wfJmvl ( 1926) 
· n ,arres 1ill s,·enska och gick so m följetong 
:1d,krif1eu S111' 1111<t Land. Ar 1925-26 publi
-,acle La11t111a1111en i lörancle fo!jd a,,snitt ur 

\...e 11 /)en 111odN11a ii1ftlighetsliira11 or/1 h11s-
1nm1Pln a,· agronom !\·ar .Johansson. Den 

· ~.1,·~ 1926 på S,eriges AIJm;in na Lancl t-

bnikss;illskaps ~'ö rlagsaktiebolag. J oha11sson 
hade c r1er en .\ lasLer o l' Scie nce-examen i 
genetik i USA å r 1925 a1en·änt ri ll S,·crige 
och ,·erkade som ,·ikarie rande professor i 
husdjursl;ira på Ultuna La11th ruksi nsti111t. 
Den tredje boken, Ä1ftli[;f11,1,fors/111i11g och 
lwsdj111:~/örädli11gm· Gert Bonnier, publ ice ra
des 1927 på Bonniers Förlag. Gen Bonnie r 
\'ar docent i zoologi ,·icl Stockh o lms hög
skola. /\Ila tre l'ö rfatrnrna skulle spela e n be
t,·clelsefull roll för ut\'e cklingen a,· s,,ensk 
husc\jursgenetik och m·cl, Christia 11 v\'riedt i 
huv,iclsak som iclcgivare, men också kon kret 
som 111cd le111 a,· elen kommiu~ som lade 
fram förslag orn inrättandet a,· <'Il S\'ensk1 
insti tu t fö r huscijursri\r;ic\ling (se senare a\'

sni u). \\'riecltaded redan 1929.13,.°idP lnir 
.Johansson och Ce n Bonnier skulle senare 
komma att in1 a nycke lroll er in o m s,·ensk 
liusdjmsgene1 i. k fors kning. 

De tre böcke rna ,·arga11ska lika till sin 11pp
lägguing, men i , ,issa fr:,gor före l.'1g skill na
der i upµfarrning. I a lla tre böckerna redo
gjordes for de 111c ndelska ärfrlighctslagarna, 
oft.a med exempd rrån liusdj1 1r. t.cx. nedän·-
11ingen a,· färg. a11dra exte riöra egenskaper 
och m issbildn ingar. \\'riedt uppchå llPr sig 
i ngåenclc \·id arvets i11n' rkan på ekonomiskt 
\·ikliga egenskaper som kornas rnjölka,·kast
ning och s,incns tilh·äxt och fruktsam het. 1 
Fr:1g~1 om m jii lka\'kas tni11gen rd'ererar han 
til l försö k i USA och Danmark och heskri\'e r 
hur i_Fimförelser mellan miidrars och dö tt
rars 111jölkfe ttha l1 ,issa e11skilda tj urar har 
haft en höjande och andra e n sä11 ka11cle cf~ 



fekt p å döttrarnas fetthalt. H a n påpeka r a tt 
för egenskaper som bara man i fes te ras hos 
de t honliga könet, är det viktig t att gö ra av
kom m ebedörnniugar a\· hanc\ju re n for att 
fas tställa deras avkastningsanlag. Han fram
håller med e m fas flera gå nger, a tt de1 är 
meningslös, att - som brnklig t var vid denna 
tid - f::ista någon stiirre vikt vid cljmens färg, 
teckning eller andra extericira egenskaper. 
Wr iedt klargör skillnader i elen strategi som 
bör tillämpas vid urval för könsbegränsacle 
egenskape r och sådana som kan bedömas 
hos båda könen, t.ex. t illväxt och bemusk
ling. Han framh ålle r vidare, a u de t är myck
et viktigare att skaffa sig e n uppfa ttn ing om 
ett cijurs a n lagstyp genom avkommebedörn
ning, e ller där s:1 kan ske dire kt på indivi
de n , än a u studera a norna i flera led bakåt, 
något som Yar vanligt i de n praktiska aveln 
vid elen h~ir 1iclen . Wriedt gör också upp 
med den djupt rotade uppfattningen om de 
förvärvade egenskapernas ärftlighet. 

Ctifr:m d en kunskap Yi h ar i dag överbe
tonade vVriedt betydelsen av inave ln som ett 
v~ise ntlig t led i aYel for cikacl produktivitet 
och livskraft . Ha n framhå ller som si utkläm i 
sin bok: "Drn rnesle vei som sildmt Jv!rnjinn, 
blir all man sf)ker slw[fr' lwmozygolisk maleriale 
ved ä drtrH' slerk sleklslmpsavl 171('(/ de linjer som 
visr'r sig å ha dr ~in skede egenskajm: l Jjer/P, svin 
ag muligens op,så sau, vil man Jorlwldsvis h1trlig 
lmnne slm/71' h.ornozygole Linje,: I slo1/e or/1 hest vi! 
det selvsogL gå betyc/1>/ig senere". Wriedts bok 
vann stor genklang. Han var en f-olkupplysa
re sorn gick till storms mot fördomar inom 
husdjursavel n . Han vill e införa ett mera ra
tione llt synsiitt, där urvalet skulle riktas mot 

egenskaper som hade stor ekonoruisk bety
delse för den enskilde cijurägaren . 

Roken Dm moderna ä,.filighelsliiran orh h11s
dj11r.1ovl'l11 ay fra rJoha nsson behandla r sam
ma ämne som Vhiedts bok men är mera sys
tematisk och gör e11 om fatt.ande genomgång 
a\· den internationella litterature n i äm ne t, 
särskilt den amerikanska. Han hade sa11110-
lik t unde r si na studier i Amerika kommit i 
direkt kontakt med flera av de fr~imst:a ame
r ikanska h usdjursforskarna. Johansson be
skriver i sin bok hur den m endland e kir·-
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ning, som erhålles l'icl parning mellan indi
\·ide r som ~ir heterozygota för fl era anlags
pa r, snabbt Ö\·ergår i en \'ariatio n som följer 
normalforclelningen, då an talet anlagspar 
uppg:ir t ill fi1ra e ller flera . Han fram hå ller 
att hypotesen att kvantitati\·a egenskape r, 
t.ex. kornas mjölkavkastn ing, kontrolleras av 
gener på e tL stort antal loci, är den enda rim
liga förklaring som kan ges till nedärvning
en a \· denna typ av egenskaper. Vid korsning 
mellan raser med stor skillnad i exemp elvis 
mjölkens fettha lt skulle man därför förvän
ta sig , au korsningarna hade e n medelfctt
hal t som 1:1g nära medel talet av föräldra
raserna sam t att spridningen skulle bli sto r i 
F2-generationen. Som bekant ~ir de tta vad 
som inträffar. Liksom Vlriedt tarJohansson 
avst:mcI från fargformalisme n i avelsfören
ingarna och påpekar att inre ens hos sam
manvuxna tvillingka lvar (som r imlige n är 
enäggiga) är storleken och placeringen av 
vita fl äckar i p annan, s. k. stjärn och snopp, 
nödvändigtvis lika, varför egenskap erna 
knappast kan tillmätas någon betyd else vid 
urYale t. 

För att få en uppfann ing om cUurens an
lagstyp för t.ex. nijölkaYkastn ingsförmåga är 
det viktigt au undersöka olika m iljöfaktorers 
inverkan på egenskapen i fdga . .Johansson 
nämner a tt skillnader i u tfodring ofta före
ligger mellan besä ttningar l iksom också i 
mjölkningstekniken och skötsel i övrigt. Vi
d are har cljurens åld er vid kalvningen och 
kalv11ingsin tervallet och flera andra faktorer 
be tydelse fr>r avkastningen .Johansson näm
ner att d e t är nödv~indigt a tt ko rrigera för 
sådana systematiska fak torers inverkan vid 
skattningar av an lagstypen . Han nämner 
emellertid inte bu r detta skall ske. Som vi 
senare skall se återkommer .Jo hansson till 
dessa fdtgor i sin egen forskning. 1 boken 
beskri\'S de försök Lill avkomrnebed ö nrning 
som gjorts t.ex. ay amerikanen Yapp, som 
beräknade e n given ~jurs avelsindex genom 
att m ultiplicera \'arje dotcers avkastning med 
rv:1. dra ifrån mode rns avkastningstal och 
beräkna medeltalet för alla dottermoderpar. 
Det.La mede ltal j ämförs sedan med rasmedel
talet. Har tjuren ett högre dottermedeltal, 

-e, han h 
r:dex ko, 
.mder 1' 

-:~I([) . 

· ,hansso 
-~ de,s effc 
.. ~ran S. \ \' 

c1 ,ran an 
, !l -törre l· 
dn är me 

-:~ också b, 
~,-ändning 

- ,t. : .. Dm 11 

- , ristadlw11 
~ktislw avt 

am1ii11de 
mn ii11 el/ 

, · hiisla, all 
• afltjä ml s, 

-c a rt ä rf'tl i, 
-:cdä r u1ingc 
.1d de t gälle 

,:,-ill nacle n I 

,ch fe notyp. 
'.".1 gr undval 
~, re inllytd 

d ,e xperirne 
-: , k bearbetI 
"rakt iska In 
-'.,apskontrol 
:a fram resu l 
-ie a\·els rne t( 
m ressan t a t 

,edan vid dt 
1\·e r a tt statis 
de \ ara ett gi· 
huscljursgem 
arbetet inom 
ma alt skapa 

Den t redjt 
h usdfu:nförä(I 
utförligaste b 
läggande resL 
genetiken av 
ganska natur 
na tid var do 
lära som spe, 
nomg:rng av 
n ingen av så, 



~'.? mella11 indi
- r fle ra an lags
l.:ion som f-öijer 
w..let anlagspar 
-:an framhåller 
·:-a e~e nskaper, 
. omrolleras av 

r --ien enda rim
::: nedärn1ing
•r. \'id korsning 
ui i e :-.:empelvis 
därfö r forvän

'. en meclelfett
~, a,· föräldra
< ulle bli stor i 
'i. är d etta Yad 
: i.:lr Johansson 
':: i a,·elsfören
~ en, hos sam
II! rim ligen är 
)laceri11gen av 
l!TI och snopp, 
c'2:en, ka pe rn a 
· bet, delse vid 

iom djurens an
n .; fö rmåga är 
rmijöfaktorers 
.n.Joliansson 
rin':! ofta före-
' , o m också i 

~1 i önigt. Vi
'Tlinge n och 

!..'1dra faktorer 
!an'~on n~im
'. orrigera för 

' m,·erkan vid 
Han n~im ner 
_: ,ke. Som vi 
' hansson ti ll 
C!ng. 1 boken 
:.cbeclömning 
t:'~ Yapp, som 
.ndc:-.: genom 
MStn ing med 
~ingsral och 
~em1oderpar. 
c~ rasmedel
~ermedel tal, 

-'l<es han ha haft en höjande inverkan. Det
:..t index kom alt atw~indas av SRB-f-örening
-:1 under 1930- och 40-talcn (se ett senare 
'"'' , n itt) . 

Johansson beskriver ingående inaveln 
-ch dess effekt. på produktivi tet och livskraft 

.. ufrån S. v\lrights stora försök med marsvin 
... h frå n andra försök med laboratoriec~jur 
,{_ h stö rre husdjur. Hans inställning till in
. d n är mera avvaktande än Wriedts, även 
m också han anser att den bör komma lill 

_'l,·änclning. 1 sina slutord skriver.Johansson 
'..a.: ''Den moderna ii1jilighetsliiran hell' hiuil/s 
i:e dstadkommit några stÖnf' förändringar i det 
•flktiska avdsarbetels melodn: Den arbetsmetod 

111 användes av Englands stora djuru.ptJjödare 
- · mer än ett sekel sedan att jmm det bästa med 
,t bästa, alt inavla och att göra nogg;rcmt urval, 
//' alltjå mt sin giltighet". Han framhåller vida-

-c a n ärftlighetsforskn ingen har klarlagt 
-ccd ärrningens allmänna principer, också 
,1d de r gäller de kvantitativa egenskaperna. 

,.-i llnaden har klargjorts m e llan genotyp 
,ch fenotyp. De t lönar sig in te att göra urval 

~;i g rundval av va riation som orsakats a\' 
·1tre inflytelser. Eftersom slora praktiska av
cl,experime nt ställer sig dyra, kan en statis
j ,k bearbetn ing av data som insamlas i den 
? raktiska lrnscljursskötseln, t..ex. mjölkbo
,~apskon trollen, vara e tt fram kornligt sätt att 
r.1 fram resul tat som kan vara vägvisande för 
d e a, ·e.lsmetoder som bör tillämpas. Det är 
mtressant alt påpeka, att .Johanssou all tså 
,edan vid denna tidpunkt ( 1926) , ,·ar klar 
::,,-e r att statistisk behandl ing av fältdata kun
de ,·ara ett givande forskningsområcle för en 
huscljursgeneLiker. Hans egen mveckling och 
.u-bete t inom elen insti tu tion han skulle kom
ma alt skapa visade senare a tt så var fallet. 

Den treclje boken, Ä1jitighetsforslmi11.g och 
husdjursföriidling av Gert Bonnie r, ger elen 
ULförligaste beskrivningen av de mera grnncl
läggande resultaten från elen experimentella 
\:{e n etiken av de tre böckerna, något som ~ir 
ganska naturligt eftersom Bon nier vid d en
na tid var docent i zoologi med ärftlighets
lä ra som specialite t. H an gör vidare en ge
nomgång av vad som är k~int om nedärv
ningen av såväl kvantita tiva som k\·alitativa 

egenskaper hos huscijuren. Diskussionen 
om möjliga tillämpningar inom huscijurs
aveln är emellertid ganska begriinsacl, vilket 
kanske också är ganska naturligt, eftersom 
Bonnier vid denna lidpunkt ännu e j haft 
mi\jlighet a tt ge sig i kast med elen typen av 
frågeställn ingar. I elen teore tiska d elen av 
boken diskuterar han begreppe t heterosis 
eller korsningsvitalite t. Det är första gången 
jag sett detta begrepp diskuteras p å svenska . 
Bonn ie r fö rklarar detta fenomen - näm
ligen att korsningsprodukterna mellan två 
genetiskt olika populationer, exempelvis två 
raser, är h~irdigare och mera produktiva än 
de två förälclraraserna - med h jälp av vad 
som nu brukar betecknas som dominansteo
rien. Enligt denna antas de båda för~ildrapo
pulationerna vara homozygota för domine
rande gener i o lika an lagspar som har posi
tiv effekt. Korsningsprodukterna bli r d~irfor 
bära re av positiva dominerande gener i fle
ra loci än förälclrarase rna . 

f diskussionen av ärhlighetslärans tilfamp
n ingsmöj I igheter i husd_jursaveln tar Bon
nie r i huvudsak upp två frågor, dels inavel 
och dess moLsats korsning och dels s.k. incli
katorsanalys. H an tror att inaveln m ed vissa 
reservationer kan komma att b li ett viktigt 
hj älpmedel och skall kunna leda fram till 
produktionen av stamma r som är homo
zygma för i huvudsak gener med positiv e f~ 
fek t. Bonnier framh{tl ler att det faktum att 
vissa linjer blir homoqgota för gene r med 
negativ effekt och därför mås te slås ut, kan 
göra metoden dyrbar. ''De djur som jJå grund 
av l!letodPns dyrbarhl'! Jiwnför atlt äm läm/Jade 
för i navelsarbete, äro säd ana som dels äro nägot
så niir billiga och dels f örölw sig hastigt. l lit höm. 
eld i främsta rummet svin och höns. Till kors
ning stiiller sig Bonnier ganska skeptisk." Ett 
sår/on/ handlingssätl - man brukar med elt var/i
n i men missvisande ncww kalla det f ör blorlujJjJ
Jriskning - innebär vissnligen möjligh1,ter filt bot
ande av vissa minderviirdiga egenslwjm; men det 
in 11 ebär lilw storn möjligheter ti//Jörintande av 
alla viirdefulla egenslwfm: " I ett senare avsnitt 
l011c1r Bonnier något ner denna inställning 
och framhåller, att korsning mellan redan 
renodlade stanunar med å tföljande förnyad 
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inavel ka n vara en rniij lig framkomst\'äg, sär
skilt för cij u r med snabb förökning. 

I si11 diskussion aY indilwlomna{ys tar Bon
n ie1 upp m öjl igheten av au anviincla klan 
uLuyckta och su rkt iirftliga egenskaper, som 
i sig ka nske saknar ekonom iskt Yiirde, så son1 
indikaLOrcr p,'.t gener som p:iverkar värdeful
la egenskaper. ITa n ni-imner sorn exe mpe l 
kö11sbundna ege11ska pe r hos höns, som gör 
d et möjl igt att förutsäga kö11et hos kyckling
ar p å e LL tidigt sradium, och me nar att d er 
borde vara möjligt au 11Lst räcka a nvänd
ni ngsområdet också til l egenskaper som 
best;immes a1· autosomala gener. En fö rut
s;inn ing härför Yore dock, att genen eller 
gener na för indikatorege nskaper är nära 
kopplade rill gener som på1erkar d e n "öns

lwdl' f'!!,"l'l1slw/J so111 skol/ indikeras" . Bonnier 
disk11te rar ganska ingående möjl igheter och 
s\"årighe ter för e n sådan indikatoranalys och 
var i detta a1·seende 11ågot a\" e n 1·isionär. Det 
skulle dröja omkring 30 år inuan allvarliga 
riirsök gjordes för att tillämpa meLoden hos 
huscij ur, n~imligen med hjiilp aY blodgrup
per. En definitil"t genomslag korn förs t p:1 
1980-talet, d :1 DNA-rckniken kunde sL;iIJa ett 
sLOrt antal ,1\" markörer ti ll f-örfogande . I ndi
katoranalys hade då givits munnet "1vlarker 
/\ssisted Sclenion", MAS. och är 1111 hiigak
tucllr. ino m husdjursa, e ln. Vi ~i1:e rkonrn1 cr 
h;ini Il i senare a1'sn i u . 

De tre böckerna inne ba r all gedigen in
fonnation blel' tillgänglig p å svenska om 
;irf"tlighets lära 11 och dess möjliga ti llätttp
ningar i1wn1 liusdj11rsavcln. Man b1u m ed 
r:iua säga, att de t knappast fanns bättre och 
mera m odern iuform;nio11 på de stora kul
turspråken ;iu i d essa tre böcker. Eftersom 
två a1· forfatt.arna, Bonnier och J ohansson, 
skulle Ei nyckelrolle r inom husdjursgenetik 
och husdjursa\"cl i S1·e rige. ;ir de t in tressallt 
a tt note ra all man redan nu ka11 a na 1ilke n 
typ a1· frågor de skulle ta upp i sin fo rskning. 
Bonnie r ,isar e tt klart intresse för studier al' 
inavel meu ocks:1 för ave lsv:ircle ring ocl1 al'
kornmebedöm n ing. Joltansso 11 framh ftlle r 
l"ärdet av att utnyttja data från mjiilkboskaps
kontrollen oclt s1'inst:amskon trollen för stu
d ie r. Han :ir vidare intresserad a,, m·els1·ärcle-

ring, frä rnst ge nom c11komme bedömning. 
.J ohansson verkade \'id d e nna tid som t .f. 
professor i liusdjnrslära ,·id Ultuna lan t
bruksinstitut. Man kan fon1rs;irta att han 
a1wäncle sin bok i undervisningen. 

Vilket unde rvisuiugsma reria l som använ
clcs 1·id Alnarps lantbruksinstitu t Yid de n här 
tiden ,'i r obekant. Eftersom professorn i hus
rij11rslära d:irstäcles, Herma n Funkquist, var 
intresserad m· genetik, är det rimligt att anta 
att han i si n unde nisning a11Yä nde sig av 
material frå n d e tre böckerna. U11cle rvis
niuge n i husdjmslära, b:1de på Ultu na och 
Alnarp, bör därför lta g ivit de bli\·,111de agn)
nonterna en rclatil't god grund i genetik och 
husdj11rsa1-cl !"rån och med 1927. 

Institutionsbildning i Sverige 
Redan under 1900-tale ts första å r bö1j ade 
rnan d iskutera belrn\·et av högs kolc rn~issig 
u tbildning på lantbruke ts omr:ide. Sådan 
fauns_ju redan sedan länge i Tyskland i form 
av särskilda fakulteter \"id fl e ra unil'e rsit:et 
e ll er som friståe ndt> h ögskolor. I Danma rk 
1·erkade e n i Kiipenh am n belägen högskola 
for veterin:irntbilclni ng , hiigre la11tbruksu1.
bilcl11i11g och forskning . Frågan om elen hög
re lantbruks1111de n ·is11ingen och forskning
e n i Sverige bö1jad e på alll'ar diskute ras re
dan 1909 , då en ri ksclagsmotion i :-i rendet 
framlades. Nägon enighet k11ncle ej nås, u tan 
f"rågan kom att bollas fram oc h tillbaka mel
lan o lika myndigheLer och instanser i nära 
20 :1r, innan u1an kunde korr1rna till skott. 
Hiimlelseförloppet är utförligt: heskri, e t i en 
uppsats p11blicerad I ()49 av b ibliote karie 
Lars Frykholm i boken U!t1111a hundm tt r, u t
giYen till h unclraårsrni 1111e t av Ultuna lant
bruksiustir11 1s gruuclande 1849. 

Briste n på resmser for tillärnpacl hus
djursgene tisk forskning o ch huscijmsfö riicl
ling Lindes bes1•;irande. Viktiga fram steg 
hade redan gjorts inom 1·äxtföräclli11gen, 
särski It 1·id SYeriges Uts:ides{ört>ning i SYalöL 
I d ra grannländer hade h usdjursge 11 e riken 
börja t komma igång p i\ al h ar. l l"\o rge, clä1 
e 11 särskild tj:inst som statskons1tle11L i h us
djurens ärftl ighetsbra hade inräLLats, be-
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lre ,·s fo rskning håd t> ,·id Ve tt> r inä rhögsko
.• 111 i O slo o ch vid La ntbruksh ögsko la n på 
.\.,. I Dalllna rk fick ge netike n tidigt e n \·iktig 
p lanform ,·id De n Ko ngl. Vete rinaT- og 
L rnd boh0j skole, och a\'e lsforskning bedre1·s 
·id F 0 rs0gsla bo ratorie t. 

r..:.n u L och r\lice Walle nbergs Stifte lst>, som 
bi'>rjade sin verksalllhe t l 9 ] 7, har gc110 111 
.iren ,·isa t sig ha god binsla fö r p rojekr och 
:l)rskn ingsomr~1den , som behö\'Clc stöd jas i 
q: r igc . Stiftelse ns styrelse d iskuterade u 11-
le r 1925 h ur ma n bäst skulle ku n na främja 

11r1-cckli11gc11 av S\'en skt lan tb ruk . Som e n 
,1p p föl j11 i11g bad K.A. v\la llrnbcrg genera ld i
rektö re n i La n tb rnksst:yre lsen Eri k Insu lan
cle r o m syn pun kte r. I nsn la nrle r kom red a n 

efter n ågra månade r in med cd förslag. Det 
ena gällde inrärrand e t a\· e rt i11stitu t för ~irft
lig he tsforskn ing p å h usc~ju re ns o mråcle . 1 

lnsula ndcr a nyjndc ett o konven tionell t 
g re pp i sirr u t rt>dande . !\ ä r de t g~illd e be
lw ,·e t och inriktni ngen a, · e tL e\ e ntue ll t in
sti tut för husclju rsave l, ställde han helt e n
ke lt några ko nkrera frågo r r. il l tre sven ska 
specialister ino m o m r åd e t , d e ls ti ll elen re
d an etable rad e professorn i lrnsd jmslära vid 
Alna rps lan tb r 11ksins tit 11t , H e r ma n Funk
quist. ocb clcls till d e tdi unga förmågo rna, 
docen t Gen Bonnier o ch agro no m Ivar 
.Jo h amson , vilkas tid iga skrilter vi j ust disku
Leral. De frågor so m s tä lldes var i korthe t 
föij ande : Be hÖ1'S ett insti l.ll l fö r lm sd ju rsh'i r-
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~idling, och i s{t fall ,-ilka bör dess vikLigasLe 
uppgifter bli? H ur bör institutet organise
ras) och Var bör det förläggas? lnsulander 
frågade d essutom h ur den pra ktiska avds
forskningen var orga niserad i utlandet. Han 
citerade svaren i utredningsrapporten, kom
menterade d em och kom sedan med egna 
förslag. 

Specialisterna var - föga förvånande -
rörande eniga om att ett institut borde inrät
tas. Det rådde dessutom ganska stor enigh et 
om vilka forskningsuppgifterna skulle vara. 
Institutet borde inrikta sig på praktiska fr{t
gor, som kunde höja avkastning och ekono
m iskt utbyte . Nötkreatur borde ges prioritet. 
Båd e .Johansson och Bonnier pekade p{t be
h ovet av mode llförsök med smådjur. H öns 
kunde d elvis komma i fråga härför. Fö r de 
större husdj ure n borde data från o lika fäll
kontroller bli föremål för ve ten skaplig ana
lys. Del ä r naturligt att de uppfattningar som 
framfördes i deras tidigare diskute rade 
böcker ocks.'.t å terkorn i svaren till lnsulan
cle r. 

I fråga om organisationen föreslog spe
cialisterna ett friståend e insti tut. FunkquisL 
och J ohansson underströk dock behovet av 
samverkan med statliga försöksgårdar och 
instirutioner för högre undervisni ng. När 
d et gäller fö rläggningsort menad e Fun k
quist att insti tutet borde fö rläggas till Skåne. 
Bonnie r förordade Stockholm ochJohans
son e n förläggning n~ira den lantbrukshög
sko la som ev. skulle inrättas. Specialisterna 
var fii rvånansvärt blygsamma vad beträffar 
institutets storlek och omkostnaderna. 

I fråga om even tuella utländska förebil
der p{tpekade specialisterna, all forskningen 
i Europa med inriktning p{t praktisk hus
d jursavel var mycket blygsam. Den beclreYs i 
huvudsak vid några universitetsinstitutioner 
i England och Tyskland. T det senare landet 
bedrevs dock ganska omfattande husdjurs
genetisk forskn ing vid det. frisdende Kaiser 
Wilhelrn (senare Max Planck) Institut i Ber
lin-Dahlern . .J ohansson, som vistats fl era år i 
USA, beskrev ganska ingående situationen 
där, b l.a. den stora federala forskningsstaLio
nen för huscljur vid Beltsville utanfiir Wash-

ington D.C., samt o rganisationen av den teo
retiska och p raktiska huscljursforskningen 
,·id några av de större universite ten. Den 
bärande id en vid dessa unive rsi te t var de t 
nära samspe let mellan den tr acli tio nella 
genetiska nn iversite tsforskningen och ele n 
praktiskt inriktade husdj ursfo rskningen vid 
de ti ll universiteten hörande försöksstatio
nerna. Det var uppenbart att J ohansson var 
imponerad av denna samverkan och Yille se 
n ~tgot liknande i Sverige. 

I nsula ncler kommer i utredningen till 
elen slu tsatsen, att ett ins titu t för husdjurs
avel med praktisk inriktning bör inrättas. 
Han anger fl era o lika förläggningsalternativ 
och diskuterar flera möjligheter till samver
kan med andra institutioner. Han skisserar 
Yidare de löpande kostnaderna för ett insti
tu t av ganska blygsam omfattning. 

Sedan Insulander lämnat in sitt fii rslag 
gick allt mycket snabbt - ingen långrotning 
li knande den tör inrättandet av en svensk 
lantbrukshögskola! T nsnlanders skriYelse var 
da terad 20 fe bruari 1926. Informell konLakt 
togs o mgåend e med dåvarande jordbruks
m inistern Paul H ellström, som var i princip 
positiv. Stiftelsen skrev i oktober 1926 till 
H ellström och bad den ne tillsätta en utred
n ing, som skulle arbeta fram riktlinjer och 
arbetsprogram for ett till tänkt institut. Sam
tidigt ställde Stiftelsen 10 000 kr till för
fogande för u tredn ingen. I december sam
ma år var statsrådet klar m ed kommittens 
sammansättning. Lanclsbövcl ing G. Secler
holm, som var en erfaren lantbrukare och 
politiker, blev ordföra nde med professorer
na H. Nilsson-Ehle och N. von Hoffsten, elen 
norske statskonsulenten Christian vVrieclL 
och docenten Gen Bonnie r som ledamöte1~ 
den senare till ika sekreterare. Tre av leda
möterna Yar väle tablerade genetiker och har 
omtalats tid igare i denna skrift.2 I a ugusti 
1927, dvs. efter något över ett halvt års arbe
te, var utredningen klar med sitt betänkan
de och förslag. Stiftelsen hade under hand 
angivit de ekonomiska ra mar d en ku nde 
tänka sig för institutet. Utredningen g jorde 
en genomgång av de ekonomiska fö rdela r 
som stod att vinna för fol khush{dlet genom 

en geneti: 
.:1urss1od 

\Ian kc 
:-•relåg i a 
·.inga r i l· 
.tfoclri ng 
:rundat ~ 
· 1;nc1per 
.i>emlig o 

:.:. :,en secla 
· c:-: . \·ids, 
~ ,reclnini 
· - r h usclj 
-.- ,,lö,· so r 
-.:-a,·dee 
··'.lämpad, 

'Uren. s~ 
--rökning 
elati,t lå 

""ian snn, 
• Jnl llla ti 
_, d borcl t 
reda rna f 
'l •li llltet · 

, 111 i Stol 

:1leclanclt 
.--..111 från , 
:--rog ramu 
<Hionsfö1 
.im pligtc 
endast ha 
~er ä,·en t 

.:1 , ti tu teti 
·,äna der 
_-n ing, un 
. -,·alöf ar 

C trecln 
:1gt tankei 
.:-.dling skL 
·et borde 
'1ärhet oc 
:~orra O_j i, 
\·e1enskar 
·ell ,·e rks, 
',;.011takL t 
.ig;a1-c a, s 

\led cl, 
:ramticla 
no tera, a 



nen a,· elen teo-
1r-:orskn inge n 
c-__ ite ten . De n 
er, iter ,·ar det 
~ Lracl i tionella 
ID!!en och de n 

r-: ·ninge n vid 
ic ~r~ökss ta tio
:~ hansson var 

n och ville se 

redn inge n till 
:, för husdj urs
::: bör inrättas. 
nm!!,al rernativ 
~~er till samver-

Han skisserar 
::a för en insti
ming. 
: m , iu fö rslag 
en langrou1ing 
: : a,· en sven sk 
~r< ,krivelse var 
· m1ell kontakt 
nc!t' jord bruks
~ ,-ar i p rincip 
• ber 1926 till 
:...-.aaa e n u tred-
~ ni-.d injer och 
~ m , titut. Sam-

• kr ti ll fö r
:ecember sam
-c kom mi tten s 
cmg G. Seder
n,brukare och 
ec professore r
} Hoffs ten, elen 
m -tian v\lrie d t 

m ledamöte r, 
·t'- Tre a,· leda
netiker och har 
..rifc.- l augusti 
~ hah l å rs arbe
: -iu betänkan
::.e under hand 
iar elen kunde 
lrjngen gjorde 
rei, ka fördelar 
~halle t. genom 

c-n gene tisk fö rbättri ng av den svenska h us
ijursstockens produktionsförm åga.'1 

\Ian kons taterade att de skill nader som 
=->re låg i avkastningsnivå m ellan olika besäLL
:'inga r i hög g rad berodd e på skillnader i 
,tfod r ing och skötsel , medan avelsarbete 

.:rundat på d en mode rna ärflligh etslä rans 
:liinciper i stort sett saknades. Häri fan ns e n 
:i..-entlig olikhet med viixtocllingen, chir gene

·:ken sedan lä nge tillä mpats m ed framgång, 
:.ex. ,·id Sveriges U tsäclesförening på Svalöv. 
:..-tredn ingen me nade att e tt svenskt institu t 
-~>r husclj ursföräd ling borde inräu as m ed 

,-alöv som modell. \!Ian ansåg också a tt d e
.ir a, de erfaren heter och de n metod ik som 

·:llärnpades där borde prövas också på hus
-ijuren, särskilt på höns som h ar en snabb 
=->rökning och där de enskilda c\juren har ett 
ela tivt låg t värd e . De t samma gällde i viss 

-:1.'rn svi n , medan a ndra me toder h eh ö\'Cle 
11m ma till an vän dning fö r nötkreatur. In

_,,e ] borde bli e n viktig för~idlingsrnetod. Ut
redarna fö reslog e n o rganisatio nsplan fö r 
.:1,titutet och skisserade ett arbetsprogram, 
,')m i stor utsträckning korn a tt följas i det 
:1leclancle skedet (se senare avsn itt). Påver
-v.m fdtn viixtföriidlinge11 är mycket tydl ig i 
;:irogram uLkasLeL me n kan också ses i o rgani
-.1tionsförslaget. Man men ad e a tL d el vore 
. .'imp ligt om institu te ts angehigenhe ter inte 
..-n das t handh ad es av e n styre lse , "u tan att 
'1e t ä,·en bildades en före ning för att främja 
.'l,titute ts arbe ten. Som förebild skulle då 
• 1ä na den före ning, Sver iges Utsäd esför
cn ing, unde r vilken föriidlingsinstitutionen 
. S, alöf arbe tar". 

L. tredningen stödde kraftfull t och enhäl
:igt tanke n på att ett insti tu t för husc\jursfor
.id ling skulle inrättas. Man ansåg att insti tu
:er bo rde ligga i Stockholms omed elbara 
närhet och fö reslog att det in rättad es pft 
'lOrra ~jurgJrcle n i anslu tning till elen s.k. 
\·e te nskapsstacle n. För praktisk experirnen
:ell ,·erksamhc t med större husdjur bord e 
:...ontakt tagas med en skilda, intresserad e 
:igare av stör re c\jurbesättningar. 

\ led ele n kän n edom vi nu har om den 
:ra mtida utvecklingen är det intressant alt 
•10te ra, att d irektö r August Nachm anson , 

som var d en som på stiftelsens uppdrag in
fo rmellt tagit kon takt med statsråde t: Hell
ström, in kom till Wallen bergsstiftelsen m ed 
ett yttrande den 14 september 1927, där han 
anförde allvarl iga betiinkligheter mot lokali
seringen av institutet till norra Dj11rgårde n. 
Fö r ho nom var de t viktig t a tl institu te t fick 
ko n takt med ele n p raktiska husqj ursaveln , 
och han rekom rn end e racle där för i fö rsta 
hand Ul tuna med dess JantbruksinstiLuL ut
anför Uppsala som säte för det nya institu te t, 
och i andra han d A.ln arp, dä r elen framståen
de ä r ftl ighetsforska re n Nilsson-Ehle fanns 
inom räckhåll: 

Stiftelsens styrelse sammanträdde elen 14 
oktobe r 1927. De t h eter i p rotokollet: "Se
dan Styrelsen tagi t del av kommittens be tän
kande och kornrnit till elen ö,·ertygelsen , all 
inr~ittandet av ett 'Sven skt forskningsinsti tut 
fö r husd jursföriicl ling' skulle vara av stor 
ekonomisk betyde lse fö r Sveriges hu sdjurs
skötsel och därmed även fö r jordbrukets 
ekonomi," så beslö t Styrelsen att för planens 
u tföran de ställa till för fogande 5 14.000 kr 
till bestriclande av engångskostnaderna, d els 
1 ~0. 000 kr å rligen från ele n dag institu tio
nen o rganiserats. Stiftelsen limiterar sitt års
bidrag till 10 år, förvissad om att, därest det 
ifrågavarande forskn ingsi nstitutet visar sig 
motsvara förväntningarne , Stiftelsens ko m
mande styrelse skall tillse, a tt institu tets verk
samhet ka n fortsättas". Utvecklingen av insti
LUte t och dess verksam het komm er att be
skrivas i ett sen are avsn itt Förslaget om e n 
Förenin g för h usclj ursföräd ling kom aldrig 
att realise ras. Efte rsom institu te ts verksam
het garan terades fö r l Oår, ansågs det sanno
likt onödigt a tt inrätta en stödfören ing. 

Medan utredande och beslut om inrät
tan de t av Institutet fo r husdj ursförädling 
gick rned föredömlig snabbhet, malde u trecl
ningskvarnarna på med frågan om den hög
sko lemässiga lantbruksun der visn ingen och 
lantb ruksforskningen. Som redan näm nts 
beskrev Frykholni- i d e talj h ändelseförlop
pet, innan en lan tbrukshögskola inrättades. 
H ~ir skall endast tre o m råden berö ras som 
gav u pphov ti ll mots trid iga upp faun in gar 
och omfana nde debatt, n iim ligen (1) frågan 
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om en självständig högskola p//N en lam
bruksfakultcL vid ett av de existerande uni
versiteten; (2) förl~iggningsort:en, Stockholm , 
Ultumt- Uppsala Pl!erAlnarp-Lund samt (3) 
inträdeskraven , sedvanlig studentexamen 
med naturvetenskaplig inri ktning (n<'igot 
som skulle uteslt1ta hrn•Hdp<1nen av lands
bygdens ungdom) eller någon förrn av spe
ci,tlarrangemang. 

Sekreteraren i \ifalmiih us läns husliå ll
ni ngssällskap G. Leufrcu in ledde redan 
1909 debatten om de n högre lantbrnksuu
dervisningen och forskningen i Sve rige ge
nom att p.'\peka, att de existerande lan t
bruksinstitutens s.k. högre unclen·is11ing 
endast kt1nde kallas "högre" i forh:illande till 
de lägre lantbruksskoloruas unde rvisn ing. 
Han skre, bl.a. "högre unde r\'i sn ing förut
sä u e r g rundligt intr'.ingande 11ti ämne1rn i 
förening m ed 1etenskapligt självstudium, 
men elen undervisning som meddelas vid 
instituten avser endast meddelande a1· grnnd
linjerna i respektive :i.mnen .. . ". LeuJ.;,en re
kommenderade inrättandet a\' en lantbruks
högskola i Stockholm i närhe te n a1· och i sam
l'Crkan med Centralanstalten for lörsiiks
väsendet påjordbrnkets område och Lant
bruksakademiens experimentalfält. Fiirslaget 
gav upphov till en riksdagsrnotion och t:illsät
ta nclet a1 en utredning med hl.a . akadcmise
krcterareuJ uhlin Dannfelt som ledamot. 

Lrredn ingen föreslog inr'.ittandet av en 
lantbrnksfak ttltet ,id Uppsala unive rsitet. 
Alte rnativet Alnarp- Lu11d ansågs mindre 
lämpligt. Det skånska lantbruke ts bcl1m· a,· 
forskning ansågs kunna c;ickas genom info,~ 
rnation frtu1 Danmark och TYskla nd. Vidare 
ans:igs Ultuna-Uppsala vara mera represen
tativt för lande t än Alnarp och kunna er
bjuda en ,•;il så srinrnlerande rniijö som Stock
holm. Någon en ighet om förslaget frän be
rörda rem issinstanser kunde ej nås. Större 
akade miska konsistoriet i Uppsala stödde 
, isserligcn förslaget men yrkade på y1terl iga
re u tredning. Fr~1gan bollades fram och till
baka mellan o lika intressegrupper och korn 
sedan att vila till 1926, d[t Kungl. \1aj:t ti llsat
te en ny utredning som i rask takt f-ö ljdes av 
fl era mi nd re utred n inga r, innan e n slutlig 
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proposition:' k1mcle läggas, 1931 . 
De sakkunn iga var överens o tn att en ny 

iustiturion borde tillskapas för att meddela 
vetenskapligt grundad undervi sning med 
praktisk inriktni ng, utbilda ve tenskapsmän 
ptijordhrnkets område samt fungera som e n 
_jordbr uke ts forskningsansta lt. Det under~ 
ströks att standarde n skulle vara hel t hög
skolunässig. utredn ingarna diskuterade flera 
alternati, för s:1väl undervisningen, organisa
tionen som förläggningsonen . .\fan stanna
de för alternatil'et att om,·,rndla lantbruksin
stitutet på Ulrnna till e n lantbrukshögskola. 
Vid institutet på Alnarp sk ulle istä llet en 
praktiskt inrik tad driftledarkurs inräuas. 

De11 socialdemokratiske ri ksdagsmanncn 
Per Edvin Sköld ble,· LOngivaude i utrcd
n i11gsarhe1e1. Detta kom ocksf1 att omfatta 
forsknin gs- och forsöks\'erksamheten vid 
Centralanstalten i Stockho lm. Enl igt de t 

Figur 3:2. Sta/srddl'! lll.111. l'n /-.'rlvi11 Sl!iilrl ( 189/-
1972) hade ett stort intres.ff för ulv ffklingm 1111 la11t
bruhsjimlwi11gm. //011 11tarl1Ptarle bl.a. förslaget om 
i11 rä1tr11uil't av K1111gl. /,1111thr11kshögslwlt111 1932 
sa111! deltog lll!'d lnaji i dm s/11tlig;11 11t,-,,rf11i11gn1 11111 

la11/brnk1jinsl/lli11ge11 /956. lla11 /Homoverades till 
agm110111ie do/<ior lu. I 9-19. 
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,lu tliga riksdagsbeslu te t kom de la r av Cen-
1r,danstal tens verksamhet att inkorporeras i 
den nya högskolan. Detta blev inledningen 
till eu grad\·is inlem mande av praktiskt t.aget 
al l statlig försöksverks;-imhet på _jo rdbruke ts 
0111r(1de i lambrukshiigskobn (kap. 7) . 

En slutlig knäckfråga gällde intr~ideskra
\·e n t.ill den ll)'a lambrnkshögskolan . De sak
kunniga fö rordade krav p:1 stude ntexam en 
m en Skiild llLtalade be tänklighete r, e fte r
,om ett sådant krav skulle ~iven tyra rekryte
ringen av studerande frå n jordbrukarhe m
men . Sit.ua tionen i Swrige p[1 1920-talet var 
näml igen sådan , att det var ekonomiskt 
lll\·cker. betungande atr låta barn från la ncls
b\·gde n gå p(1 gymnasium , om cle ej bodde 
nära e n stad med gym nasium e ller utefter 
t:' n järnvägslinje som möjl iggjorde daglig 
pendling ti ll skolan. Sköld fö reslog iställe t, 
a tt ett specialgymnasium skulle inrättas vid 
t:' n a\· de lantmannaskolor som redan tidiga
re o rdnat undervisning inrikucl på att förbe
reda elevers intr~ide vid lantbruksinstitu ten. 

kölds förslag vann gehör, och e tt special
"2Yntnasi11111 in rättades \·id Hvilans lantma n
na- och folk högskola i Akarp. De studerande 
:"ick där på e n tidsrymd av omkring två år 
möjligh et att inhämta kunskaper motsvaran
de studentexame n p å reallinjen i rnatcma
ci k. fysik, kemi och biologi samt svenska, 
e ngelska och tyska . Lan tbrukshiigskolan 

Figur 3:3. K1111gl. \leteri-

1111rhögslwla11 i11v1grln 
19 I 2 orh !äg vid 1Jn11111.1 -

1·ilm1, slrox non- 0111 Ros
lags/ ull i Storldwl111. jimn 
till jlyllm till UPfJsala i 
mi t//'11 flV 1970-talet. 

kunde hårigenom garanteras sökan de från 
stucl ie i n tresseracle lan dsbygdsungd oma r. 
Specialgym nasiet på f-fvilan kom att spela e n 
viktig roll unde r fl era decennier, tills gyrnmt
sieskolan byggt.s ut a tt omfa tta också lands
bygdskom m unerna. En stor del av de stu
de n t.er, som s:1 småningom korn att d ispute
ra för agrono mie doktorsgracl och bctr~ida 
viktiga forskar- och l~irartjänster vid högsko
lan , hade fätt sin gymnasieutbildning på 
Hvilan . T ill d e tid iga e leverna på Hvil an 
hörde Artur Hansson, senare AgrD och pro
ressor i lrnscij ursförädling. 

Som tidigare nämnt.s fanns sedan långe 
e n högskole mässig lambruksutbildn ing och 
fo rskning i Danmark. I Norge inrättad es 
1859 en lantbrukshögskola på As, m\gra mil 
söder om Oslo. Den fick redan under 11nions
tide n resu1 ser fö r viss forskning. r Fin land 
inrättades kort efter siilvst~incligheten fd n 
Ryssland e n agrikultur och fors tvetenskaplig 
fakulte t vid H elsingsfors universitet (1924) . 
Sverige var alltså sist i Norden s fyra bnd er 
at.t fä en högs kolemässig la ntbruksunder
visning. 

På husdjursområdet in nebar beslutet om 
den ny;-i lantbrukshögskolan inrätcan de t av 
en professur i huscijurens anatomi och fysio
logi, en i h uscijurens u tfodring och skö tsel 
och shnligen e n i avels- och rasl~ira. Til l för
ste innehavare av professure n i avels- och 
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rashira urnämndes lvarJohansson, som till
tr~idde befallningen den I november 1933. 
Som tidigare nämnts hade J ohansson vika
rie rat på institutsprofessuren i husdjursliira 
på U ltuna sedan 1925. Han återvände till 
\ 1\iisconsin-1111 i\'ersitetet 1930 och avlade där 
en PhD-examen i genetik och verkade som 
"assist.ant professo r" tills han till trädde pro
fessuren på Ultuna. Hans nära kontakt med 
den h uscijursgcnetiska forskningen i CSA 
skulle visa sig få stor betydelse för Ut\·eckling
en a\· iim net i Sverige . 

Den tredje s\·enska institution där studier 
i h usdjursgenetik bedrevs eller kunde be
drivas var Veterinärhögskolan i Stockholm. 
Man hade d~ir sedan länge en professur i 
allmän husdjurslära, liknande dem vid de 
gamla laotbrnksi nstituten. Ar 1932 utnämn
cles \e te rinären Karl Eriksson till professor i 
husdjurslära. Han \'ar personligt intresserad 
av genetik, ~i\·en om han i sin 11ndervisning 
måste r;icka ett mycket vidare fält. Ha n kom 
att beryda mycket för Ul\'ecklingen a \' sjuk
domsgenetiken i landet. De tre instiLLttion er
na, Institutet för busdj11rsf·örädling, Lant
brukshögskolans institution för avels- och 
raslära och Veterinärhögskolans anielning 
för lrnsdjurshira kom alt prägla forskningen 
och kunsbpsuppbyggaudet i ämnet hus
cUursge11erik i S,·erige under J 930- och 40-
talen. En redogörelse för och aualys a\· verk
samheten \id dessa tre institutioner kommer 
au göras. Först skall dock den internationel
la utveckli ngen 3\ ämnet och dess ti! l;imp
niugar kortfattat behandlas. 

Den internationella 
utvecklingen 
Under senare hälften av 19:!0-talct h ade 
h usdjursgenetiska undersökningar bö,jat 
komma igång i flera e uropeiska lände r. 
v\lriedts undersökningar i Norge har redan 
berörts. Efter hans diid fortsatte professorer
na Per Tuff och Otto \foh r ~irfrlighetsstudier 
på husdjm. De var dock i lrnvudsak inrikta
de på mendlande nedärvning. I Tyskland 
hed revs genetisk forskning a\' bl.a. professor 
H ans :--!achtsheim i Berlin-Dahlem med in-
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riktning p,'i svin och kanin. Aven här \·ar 
man i huvudsak inriktad ptt mendlancle necl
ä r\'ni ng. Professor Carl Kronacher, först i 
Hannover och sedan i Berlin Dahlem, inled
de i slutet på 20-talet studier p:1 nötkreaturs
txi ll ingar och kunde \·isa, att en del likköna
de tvill ingar med största sannolikhet var 
enäggiga. Dessa undersökningar kom all få 
stor betydelse för de experiment med en
äggiga l\·illingar som senare igångsattes vid 
l mtitme t för husdjursförädling, vViad. l 
Cambridge, England, utfördes fönj;instJ111la 
arbetena\' bl.a . .John H am mond och R.C. 
Pun net. Den förre studerade ti llväxt hos 
o li ka djurslag samt fortplantn ingens och 
n~ölksekretioncns fysio logi och den senare 
hönsens genetik. Vid universitetet i Ecl in
burgh fanns ett särskilt "animal breeding 
research deparuneut'', där F.A.E. Crew i 
samarbete med andra forskare gjorde imres
santa studier över n edärn1inge n av köns
abnormiteter ocb andra defekter samt av 
färg\·arian t.er hos husclj ur. 

Ä\'Cn om i11tresse1 för genetiken och dess 
tillämpningar i husdjursa\'eln var stort och 
tilltagande i Europa unde r 1900-ralets tre 
första decenn ier, saknades \'eLenskapsmän 
med kraft och förmåga a u bygga den bro 
mellan teori och tillämpningar som fordra
des. Ljuset skulle komma frå n \ äster genom 
amerikanenJay L. Lush ( 1896- 1983) . Den
ne tilltr;idck 1930 e n professur i lrnsdjurs
\'etenskap vid lantbrukshögskolan i Arnes, 
lom1, CSA. Högskolan ligger i det s. k. majs
bältet, ett om råde med omfattande spann
m åls- och huscijursprocluktion. Lush, som 
fän en gedigen genetisk utbildning med 
clok torsgracl ,·id \1Visconsin-universitere r i 
.\fadison, hade ett sr.on in tresse för statistik 
och kvantitativa frågor. Und er \'åren 19:11 
hade han möj lighet ar.t delta i Sewall Wrights 
fö re läsningar och seminarie r genom ,ttt en 
gång i veckan företa en lång tågresa fdn 
Arnes till Chicago, där Wright \ar n :rksam. 

Utgående från \1Vrights teorier, hans path
koefficient-teknik och Fish ers \'ariansanalys 
kom Lush och hans dokto rander under pe
rioden 1931-45 att liigga g runden til l elen 
moderna a\elsl;iran. (Faktaruta IV). L11sh 
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:nsåg au det var nöd1·iindigt att kvantifie ra 
ctrYets inflytande på djurens produktions
e,zenskaper. Vid början av 1930-talct var det 
"tll rnän t accepterat all dessa egenskaper kon
·rolleracles av flera eller många gener i korn
'Jin ation m ed ett: antal miljöfaktorer. Vissa 
;,san titativa egen skaper präglad es i högre 
:;rad av arvet, medan för andra miljön spela
--!e en större roll . Lush satte sig före att mäta 
.tIYets och rn iljöns relativa betydelse. Som et t 
:-:urr på graden a1· ärftlighet ut-vecklade han 

~·greppet he r itab il iter (11~) . A.E. Freeman, 
-trert.r~idare till Lush på professuren i Arnes, 
,l-.ri1·er i e n uppsats, att det är oklart om 
:...usli 1·ar elen förste som anv;ind<: termen 
.1er irabilitet. 1

' En sak är dock klar, d e t var 
~.ush som g-av begreppet dess konkreta inne

•<"ird, a1wisade metod er for hur b <:ritabilite-
'.en skulle be räknas samt visade cl<:ss betydel
,e 1id skattningar av avelsvärden samt Yid val 
.,1· o pti ma la urvals- och a,,e!ssystern . 

\·a riationen i kvantitativa eg-enskaper mäts 
..::enorn elen s.k. varianse n, o ~, som utgör de 
r-n , ki lda egenskapsv~irdenas kvadre rade av
·i kt" lse f"rå n m eclelvärde t, dividerar. med an
:"1le t (n) minus l , al ltså 

,T = I (x- x)~ 
n- 1 

I e n normalriirdelad population ligger cirka 
,,:--.C: a1· de observerade vä rde na inom inter
··allet ±o . Med statistiska standa rd metoder 
~an 1·ariansen delas upp i olika orsakskorn
ponenter. Lush f"ramhöll att den fenotyp iska 
1-;l!'iansen, or, , är samma11satt av en genetisk 
l-.om ponent o/ och e n miljökomponent, o~. 
Oc>n genetiska variansens ande l av totalvari
ansen 

__2L_ 
o,-. + Of 
urgör ett måu på heritabil itden i , ,jc] bemä1~ 
1-.e lse ch·s. arvets audd av to talvariatione n . 
Den ä rftliga kan delas upp i yn erligare kom
ponenter där: 

o~ additi1· genetisk varians 

o1~ varia ns beroende p{t dominans
,l\"likelser 

o ~ varians beroende på samspel mella n 
loci 

På liknande s;iu kan miljövaria nsen delas 
upp i ot(slnmprniljö ) och oU varians be ro
ende på systematiska miljöskillnacle r, t.ex . 
m e llan djur från o li ka besättningar) . De n 
för avelsframsteget viktiga kompon e nte n är 
ot efte rsom ele n kan u tnyttjas för bestående 
för;indringar genom urval. Det som upp
nåus i e n generation blir kvar och kan för
biittras yttnligare i nästa gene ration os1. 
Kl'o te n 

anger a ll tså den addi tiva genetiska variation
ens an<lel al' den totala varia ti one n. De t är 
1a nl igen denna ande l som får beteckna he
ritabilit<:t. Symbole n h~ har sin historiska 
hakgrn n<l. Enligt Wr ights te rminologi be
tecknar h path-koefficie n ten från anet (he
re clity) till feno typen och h2 mätn c1;1 ckn 
ande l a1· d en fc n otyp iska variatio nen som 
determine ras av an·er.. På svenska användes 
numera ofta den norska termen "an-barhet" 
för heritabilitet. För att förenkla skrivande t 
auviiudes oföt svrnbole n V iställe t for o2 för 
att ange \"arians. 

I .ush ntarbetade tidigt metoder för beräk
ning al' h 2 . I princip kan heritabilitete n be
r;iknas p[t tre olika säll, nämlig-en: (a) fdu 
de n fenotvp iska likhe ten mellan släktingar; 
(b) frå n resu ltatet av selektionsexperiment 
och slu tligen (c) frå n j ;irnfiirclser m ellan 
Yaria nsens storlek i en slumpparad popula
tion och frå n de nna procl uceracle, isogena 
linjer (d1'S. grupper av mycket sta1kt inavla
dl" d_jm) . 7 .\far de t gäller de större husdjuren 
är de t egentligen endast det första al ternari
Yet som står till buds. Lush visade att korre
latione n mellan halvsyskon (r

11
) beräknad 

s011.1. en intraklasskorrelation i variansanalys 
utgör en fjii rdccle l av her itahiliteten, chs. r1,, 

= 0.2:'J h 2 ; h 2 = 4r
11
,- Denna skattning mäter 

nästan uteslutande effekten av additivt arv. 
Heritabilite ts-ska uningar baserade på döu
rarnas regr<:ssion p å mödra rna inom fäde r 



ger också säkra skattningar ä,·en om de på
verkas n[1got mera a,· icke-additiYt arv. I a lla 
he ri tabil itetsskattningar är det Yiktigt att eli
mi nera effek ter av systematiska miUöfakto
rer som kan öka likheten mellan släktingar. 
Eftersom heritabiliteten är en krnt påverkas 
den vidare av lör;indringar i s:1väl nämnare n 
som tä~ja re n. Förbättrad noggran nhet ,·id 
avkastningsregistreringen tenderar att öka 
h :! e rrersom rni ljövariatio11en i nämnaren 
minskar. !Jeritabi litetsskauningar ha r nu 
gj orts i ett mycket stort antal, i m ~rnga olika 
populationer och i flera skilda länckr. Ö ver
ensst;irnrnclsen mellan skattningar för sam
ma egenskap gjorda i stora men obesläktade 
populationer visar forvånansvän god över
cnsstiimmclse; It" för mjölkavkastningen 
brukar exempelvis ligga i intervallet 0,2- 0,3 
och fö r mjölkens lerrhalt omkring 0,5 . Chap
m an och medarbetare ger i en bok baserad 
på Lush 's föreläsningar och p ublicerad un
d e r hans namn en f),J lig redogörelse för 
Lush's teorie r ocb ideer." 

K;innedom om heritabilite ten iir viisentlig 
vid beräkning av djurens avelsviirden och lör 
att k unna förutsäga effekten aY olika ur
valsmetocler. Lush visade bl.a. att herita
bilitetskoeffic ient.en utgör en skattning av 
regressionen av ett c!jurs avclsviirde p:1 dess 
fenotypiska värde. H eri tabiliteten ger därför 
mqjlighet att fö rutsäga såvä l avels,ärde som 
lörv;i11tat sclektionsresultat. L:1t oss auta att 
en ko m jölkar X kg mjölk under förs ta lakta
tionen och a tt: likgamla kor i besättningen 
har en rnedelavkas tn ing på x . Kons förYänta
d e avelsY~i rde blir c1;, ht (x-x) + x. O!ll Yi sät
te r in verkliga v~i rden med h :! = 0.25; x = 

8 000 kg och x = 7 000 kg b lir ,welsvär clet 
7 250 kg. Om denna ko paras m ed en tju ra,· 
medel kvalite t skulle deras cloue r fii n ·~intas 
ha en p roduktion som med 125 kg över
stiger dess generarionskamraters avkastning 
i besättn ingen. Heri tabiliteten för en viss 
egenskap ökar o m den baseras på medeltal 
från flera olika m ätnin gar, L.ex . upprepade 
laktationer eller från ullvikten ,id upprepa
de årl iga kl ippningar. Detta beror p{1 att den 
slumpmässiga miUövaria tione n m inskar med 
ökat antal årsresultat. 
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Vissa egenskaper, Lex . mjölkens fetthalt 
och proteinhalt bos enskilda kor, är positivt 
korrelerade. H os s, ·in är den dagliga tillv;ix
ten rram till slakt och ryggspäcke ts tjocklek 
vid slakL negati, t korrele rade . Sådana korre
lationer kan bero på arv, m iljöfaktorer elle r 
b{1dadera . Der är vik tigt. att veta i vad m ån 
korrelationerna är genetiskt beti ngade. l l a r 
man tv.'t egenskaper A och B som är gene
tiskt korre le rad e in neb~ir u rval fö r A att man 
förändrar också B. l vilken riktning och hnr 
rnycket B fiir~indras vid selektion for A beror 
på storleken och rik tningen av den genetis
ka korrelationen . 

En av professor Lush 's medarbeta re, L.>J. 
Hazel, utarbetade 1943 generella mewder 
med vilka man kan skatta den genetiska kor
relatione n mellan två egenskaper på grund
\'al av sanl\·ariatio nen för egenskaperna hos 
besläktade individer." Principen är d ensam
ma som vid ber~ikning av heritabiliteten. 
!ställ er for au be räkna den del av variansen 
som är additill genetiskt betingad beräknas 
motsvarande km·arians. Grundas analysen 
p:1 grupper av hah·sysko n beräknas a ll tså 
kovariansen mellan halvsyskongrupper vilken 
utgör 1/ 4 av den gene tiska (huvudsakligen 
additi,·a) kO\·ariansen. Den genetiska varian
sen skattas på vanligt siitt. Den genetiska 
korrelatio nen (r<AJ ,Y) blir d å 

chir o
1
A

1
, och o

1
AlY utgör de genetiska stan

dardawikclserna för egenskaperna X och Y. 
H azcl utarbetade d essuwrn grunde11 för 
konsLruktion av selektionsi ndex d ä r man ge
nom u rval på ett ur ekonomisk synpunkL op
timalt särr önskar förändra tv,'.i eller flera 
egenskaper sam tidigt. Metoden kan tillämpas 
s(tväl för egenskaper som är genetiskt korre
lerade som sådana som är okorreleracle . 

Lush publicerade 1937 en bok, Arii111al 
Brrwling !'Lans, som tar upp de resultat som 
han och hans medarbe rare komm it fram till. 
Den trecUe upplagan tryckL 1945 ger mycket 
allsidig information om forskni ngsresultaten 
och hur de kan til himpas. H au diskuterar 
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Han diskuterar 

:ngaencle metoder för avelsvärclering och 
.imför Lex. bedömning baserad p:1 hä rst.am

:1ing, cljurets egen produktion och / eller dess 
.1, komma. Dessa bedömningar kommer na
·urligtvis i en viss tidssekvens, där ,·ärdering 
"Jaserad på härstamning kan göras först. 
:..u~h gjorde "rent hus" med Gal tons "lag om 
.,_nan " som fort.f-arande hade många anhäng
_re. Enligt denna best;ims en individs anlag 
·1!1 50% av de båda föräldrarna, till 25% av 
--:e fHa far- och morföräldrarna och till 
: :! .5% av näs La generation osv. Om man 
.,acle information om en individs förfäder i 
,1anga led skulle man all tså med mycket stor 
-.i.kerhet känna till djurets anlag. Lush på
oekar a ll om man ha r exakt kunskap om de 
'-,ada föriild rarnas an lagstyp vin ner man 
:1get p:1 att gå Lillbaka till nästa generation . 

:::>e t är först då informationen om den ena 
eller båda föräldrarna saknas eller ;ir ofull
,;.inclig, som det kan löna sig att bedöma e tt 
"!Jurs a,·elsvärcle på grundval av en farfar e l
.er morfar. 

Lushjämför i sin bok vidare effekti,·iteten 
.:\ o lika sdektionsrnetocler och ,·isar att me
: Jclc n med selektio11sinclex är överlägsen 
-ncl ra metoder. Den "skola" som L11sh b)'gg-
--le upp vid La11Lbrukshögskolan i Arnes fick 
i::tt banbrytande inllytancle på ut\·ecklingen 
.:\ den till~impade populationsgenetiken 

ch m-dsläran . Han attraherade tid igt d11k
·ig-a clokt.orancler som sedermera ble,· pro
:e,,orer och ut\,ecklade ämnet vidare. Bland 
~ans Lidiga doktorander kan nämnas profes
, ,rerna A.B. Chapman, Gordon Dickerson, 
:... :s:. Hazel, C. Henderson och Walter Har-

Ye)', Yilka alla omkring sig byggt upp bet.ydel
sefulla forskarlag . 

År 1972 ordnade Lush 's hir j11ngar ett väl
besökt symposium till hans ä ra. I ett antal 
föred rag a nal)'Seradc några av hans fram
stående elever Lush 's insatser som lä ra re, 
forskare och handledare. Symposiets publi
katione r (American Society o f Animal Sci
ence och A . .merican Dairy Association, 1972) 
ger en fyllig bild av såväl den vetenskapliga 
utveckl ingen som atmosfären kring _J.L. 
Lush under hans mer än 40 {1r som lärare 
och forskare. Han kom också att starkt på
,·erka utvecklingen i Sverige och de andra 
skandinaviska länderna. Ivar.Johansson och 
Lush hade som doktorander i Madison Wis
consin haft. samma huvudhandledare, och 
Johansson och en av Lush's tidigaste dok
tora nder, A.B. Chapman, d elade kontor i 
iV!adison {1ren 1932-33. lvarjohansson eta
blerade clärför tidigt en kontakt med Lush , 
som vidmakthölls och fördjupades sedan 
han å tervänt till Uppsala. 

Under e n sabbatstermin 1934 studerade 
Lush d ansk svinavel, och han besökte då 
Institutet för lrnscijursför;iclling på Wiad och 
Lrntbrnkshögskolan. Lush 's bok 1\11i111.a! 

Breedi11g Plans kom Licligt att ingå i kurslitte
raLUren för de agronomst11derancle på hus
clj urslinjen vid Lantbrukshögskolan i Upp· 
sala . Lush mottog flera heclersdoktora L. Det 
fiirsLa som for;iracles honom korn från Lant
brukshögskolan 1957. Hans andlige lä1junge, 
professo r ]var Johansson , verkade som hög
skolans promotor ,·id den högtidliga akten. 

fö 



FAKTA.RUTA IV 

Jay L. Lush (1896-1983), 
den moderna avelslärans skapare 

Amcrikanen j ay L. Lush började sina akade
miska studier 1914 vid lantbrukshögskolan i 
Kansas (Kansas State College). Hans huvud
ämne var huscljurslära. Som lärare i genetik 
och huscljursavel had e han en entusiastisk 
föret rädare för elen nya genetiken, som lät 
elen unge studenten förcijupa sig i uppsaLser 
av pionjärerna Mendel, Bateson, Morgan 
och Wilhelmjohanssen. Lush tog sin Bache
lor of Science-exame n redan 1916 och fort
satte omedelbart mol Master of Science. Han 
fick möjlighet att arbe ta med data från ett 
korsningscxperiment .mellan tamsvin och 
vi ldsvin, där nedärvningen av färg, kullsto1'
lek och tillväxthastighet undersöktes. Till
växten analyserades som en egenskap med 
kontinuerlig variation. Efter avlagd MSc i 
Kansas fortsatte han sina doktorandstudier 
vid Wisconsin-universitetet i l'vladison under 
d en på sin tid kände professorn LJ. Cole. 

Som doktoranduppgift fick Lush den 
omöjliga uppgiften, att med då tidens teknik 
separera hanliga och h onliga spermier ge
nom centrifugering. Han gjorde ett stort 
antal experiment, som analyserades med 
elegant s tatistisk teknik. Uppgiften kunde 
han dock inte lösa. Men ett negativt resultat 
är också ett resultat, och han e rhöll sin PhD 
1922. 

Efter en pe riod som forskare vid Texas A 
& M College , tillträdde han 1930 en profes
sur i husdjursavel vid lantbrukshögskolan i 
Ames, Iowa (Iowa State College). Ames lig
ger mitt i ett område med intensivtjordbruk. 
Intresset för husdjursave] var stort, både vid 
högskolan och ute i samhället. Lush hade ti
digt visat intresse för och förmåga att analy
sera kvantitativ variation. Under 1931 hade 
han möjlighet att föija Sewal Wrights fö1-e
läsningar i populationsgenetik vid Un iversi
ty ofChicago, något som skulle innebära en 
vändpunkt i Lush's vetenskapliga karriär. 
Under en pe riod av intensiv forskning och 
publiceringsverksamhet utvecklade han, un-
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Figur IV: 1. Professor Jay L. Lush (1 896- 1 983 ), 
den moderna avels/ärans slwpare. 

der cirka 15 år, en tillämpbar selektions- och 
avelslära grundad på den populationsgene
tik och d e statistiska metoder, som utvecklats 
av Wright och R.A. Fisher. Lush definierade 
det i kvantitativ genetik och busdjursavel 
cen trala begreppet heritabilitet (arvbarhet på 
svensk-norska) och utarbetade metoder för 
hur heritabiliteten kunde be räknas. Han ut

vecklade principe rna för en avelsvärdering 
baserad på anor, individen själv och avkom
mebedömning, samt definie rade selektions
metoder och jämförde deras effektivitet un
der skilda förutsättningar. En av hans många 
skickliga doktorander, L.N. H azel (sed erme
ra professorskollega till Lush i Arnes), defi
nierade i sin avhandling begreppet genetisk 
korrelation mellan egenskaper samt utarbe
tade metoder för konstruktion av selektions
index, där eventuell genetisk korrelation 
kunde beaktas mellan egenskaper som in
gick i indexet. ' 

På ·1930-talet förelåg ett uppdämt behov 
av kunskapsuppbyggnad i avelslära och till
lämpbar populationsgenetik. Många stuclen-
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ter bö1jad e d ärför söka sig till Lush . H an s 
arb etsgru p p i Arnes kom a tt utveckla sig till 
en betydan de forskarskola . Lush kom u nd er 
sin livstid au handleda inte mindr e än 124 
dokrorer, och 26 stud enter som avslu tade 
med en magistergrad. H an var en skickl ig 
och upp bun;n lärare som, tro ts sin stora 
arbe tsbörda, fram till pensioneringen fo rt
satte att leda två årliga doktorandkurser. 
Många av hans doktorer kolll sedan att 
inn eha ledande position er inom husdj urs
genetiken vid un iversi te t och avelsorganisa
tioner, främst i USA men också i många 
andra länder. Lush känn etecknades av fast
he t, vänlighe t och J-uälp sam het. Författaren 
hade 1953 möj ligh et att vistas 2 månad er i 
hans arbe tsgrnpp och fick då del av den 
l'ärme och arbetsgläctje som rådde däi~ hos 
lärare såväl som bland doktorander av olika 
nationalitet och skilda in tressei111-iktn ingar. 
Lush hade nära ko ntakt med de nordiska 
länderna och besökte dem flera gånger. Det 
första besöket skedde 19'.H, då h an under 
e n sabba tspe1-iod s tuderade de danska svin
prövnin gsstatio nerna. Lush kände Ivar Jo-

hansson väl sedan den nes tid vid Wiscon sin
universitete t som doktorand och assistant 
professor 1930- 33. De två hade faktiskt sam
ma doktoran dhandled a re, även om de s tu
derade vid Wisconsin-universire tet under 
skilda per ioder. 

H elt natu r ligt kom Lush att få många u t
märkelser. Fram till 1972 had e han tilldelats 
åtta hed ersdo ktornt. Sannolik t följde några 
därefte r. Sitt förs ta h edersdoktorat fick han 
1957 rrån Lantbrukshögskolan i U p psala . 
H an var också ledamot av Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. Ar 1969 tilldelades 
Lush av USAs p resident den prestige ryllda 
National Meclal of Science. 

Det är ingen överd rift att påstå, att Lush 
ä r skaparen av den moderna avelsläran. Ge
nom h ans forskning och u ndervisning kom 
husdju1·savel att övergå, från att ha var it en 
skön konst och hobby för h e r remän och 
storgod sägare, ti ll en ve1-ksamh et som med 
vetenskapliga m etode r framgångsrikt ku nde 
bedrivas av samverkande djurägare, t.ex. i 
semin fören ingar eller i storbolag som vid 
föräd lingen av fj äderfä. 
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PERIODEN 1925-1950 

K APITEL 4 

Institutet för husdjursförädling 

LEDNING OCH 
ORGANISATION 
l e tt tid igare avsnitt har om
·.1Iats , att Knut och Alice \1Val
.cnbcrgs stifLelse genom beslut 
::en 1-l oktober 1927 inrä ttade 
Imliwtet för husdjursfor~idling. 
\ledel på 5 14 000 kr anslogs för 
en gångskostnader, och insti tu
·c-r ri lklelades dessutom ert årl igt 
.1m lag på 130.000 kr under e n 
:mårsperiod. En interimsstyrelse 
"<:',tåendc a\" herrar K.A. v\lallcn-
- e rg (ordf), E. Insulander, G. 
-..e derholm, N. H ansson och H. 
'\il,son-Ehle ur.sågs med uppgift 
..1l l fi nna en lämplig institutsfore
,;,.indare, så att verksamheten kun
de komma igång. l ntcrirnsstyrcl
,c n anmodade växtgenetikern, 
da,·arande professorn vid Aln
JPS lantbruksinstitu t Nils Heri
'>crt \! ilsson att å taga sig fo re
, ,,1n darskapel. Han avböjde 
e mellertid efter några m ånader 
erbjudandet, och budet gick d{t 
:il! den dåvarande docernen vid 

LOckholms Högskola Gert Bon
:1ier. Han tillträdde sin ~änst den 
l mars 1928, från vilke t datum 
:nsti LlLLets verksam het all tså kan 
anses ha börjat. 

Stiftelsens styrelse an såg det 
· ikt igt att det nya institutets ve rk
,,m 1hct skulle förankras väl inom 
ien svenska statsförvaltningen och i 

Figur 4 :1. Kungabrevet av den 24 maj 1928 som stadfäster in
rättandet av Institutet för huscijursförädling. 
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Jordbruks-Sverige. Efter hemsöllan från Stit~ 
telsen fastsLäJlde Kungl. :Yhtj:L i kunglig skri
velse av den 24 m,tj 1928 stadgarna för I nsti
tutet för h uscljmsförädling (lig. 4: 1) . Institu
tets ändamål skall vara "att genom Yeten
skapliga och praktiska forskningar söka stän
digt förbiittra de inhemska djurens egenska
per ur ekonomisk synpunkt". Del bestämdes 
att Kungl. Maj:t sku lle utse t:Yå av institut
styrelsens ledamöter, den ena Lilllika ordfö
rande. Anknytningen ti ll lantbruksforsk
ningen gjordes geno m att Kungl. Lantbruks
akademien och Styrelsen för Centra lanstal
ten för försöksväsendet p{1 jordbruks
området fick utse vardera en ledamot. För
ankringen i lantbruket garanterades, förut
om a\· Lantbruksakademien, genom att de 
på denna tid mycket viktiga hush:11lningssäll
skapen utsåg en ledamot genom förvalt
ningsurskotteL fö r hushållningssällskapens 
ombud. l nrättanclet av institutet förankra
des alltså på ett föredömligt sätt i regering
en och deu statliga byr:1kratin, något som 
visade sig klokt elen dag då det blev aktuell t 
all överföra insti tu te t till staten. Institutet 
hade d ärför redan från början halvstatlig 
karaktiir även om det helt finansie rades 3\ 

Wall e n bergsstifte Isen . 

Insti tulet fick en kunnig och engagerad 
styrelse. Som o rdförande t.o.m. 1938 verka
de den tid igare omnämnde landshö\·dinge11 
G. Seclerholm. I elen första styrelsen ingick 
ocks:1 herrar F.. lnsulander och H. Nilsson
Ehle, som båda deltagit i de uLredningar 
som ledde till institu teLs grundand e. Cen
t ralanstalten representerades av professor 
N ils Hansson (se sid. 27) och hush:11lnings
siillskapen a,· goclsiigare K Thesen. År 1934 
ersattes Nils Hansson i styrelsen av de n nyu L
nämnde professorn i avels- och raslära vid 
Lambrukshögskolan, lvarjohansson . Insu
landers styrelseplats ÖYertogs 1939 av stats
konsulemen i boskapsskötsel H elge Ryd e . 
Den senare spelade l'dn början av 1930-tale t 
och en bit in på 1950-talet en mycket aktiv 
roll för 11tveckli11gen av svensk nötkreaturs
avel. Förändringarna i styrelse11s samman
sättning framgår av tabell 4 : I. Uppfauning
arna och tiinkandeL i de utredningar som 
förberell institutets tillkomst var väl repre
senterade genom fle ra av styrelseledamöter
na. Styrelsen kom ä,·en i ö,TigL att priiglas av 
en hög grad av kontinuiteL. 

I elen utredning som ledde Lill ins titute ts 
inrättande hade löreslagiLs att institutel skul
le förI ;iggas centralt i landeL, och att det för 

Figur 4:2. Flygfoto över Insti/11/e/ får /111sd7u1,jiirridli11g, lVirul. l11stit11tio11sbygg11arle11 var /i/{lrför i11/7Jll11 i11g 
J 937, i111p11de 15 lw11/omw11, 4 laborntorie1; fiirl'läs11111gssril, hihlioteh 111. 111 . 
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sin mera praktiska verksamhe t skulle träffa 
anal m ed priva ta (\jurägare fö r försök och 
experim e nt i deras bes~ittningar. Styrelsen 
a n höll hos statsm a kterna om upplåtelse a,· 
egendomen Be rgshamra Nr 1 på Norra 
Djurgården utanför SLOckholm. Anhållan 
bifölls och en ny institutionsbyggnad upp
fördes därstädes och kund e tas i bruk på 
nyåre t 1930. Byggnaden inrymde persona
lens tjänsterum och laboratorier samt i kä l
lare n utrymmen för laboraLOriecij ur. De t 
fa nns också stallar som möjliggjorde in
lwsande t av ett mindre antal större husdju r . 
.-\ll tefter om institutets ,·erksamhet organise
rades och a rbetet korn igång, visade det sig 
praktiskt taget omöjligt att genomföra in ri
rntets syfte "att förbä ttra de in hemska dju
rens egenskaper ur ekon omisk synpunkt'·, 
om in te institu tet kunde d isponera e n egen 
försöksgård med större husdjur. V.'allenbergs
,tiftelsen ställde därför ytterligare medel till 
förfogan de, så au institutet 1929 kunde in
kö pa Wiads egendom i G röd inge socke n , 
belägen ungefär 16 km från Tumbajärm-ägs
,;ratio n .1 Efter ytterligare tillköp kom egen
dom en att om fatta 163 ha åker, 40 ha mark 
och 28 1 ha skog och övr ig betesmark. På 
egendomen uppfördes en modern och ända
mål enlig ins titutionsbyggnad m ed tjänste
rum , labora LOrier och utrymmen fö r \'akt-

mästeri och laboratoriedj ur. Byggnaden (fig. 
4:2) stod klar fö r inflyttning i 110\'ember 
1937. Omfattande förbiittringar och tillbygg
nader av ekonom ibyggnader och q jurstallar 
utfördes. Hä rom mera sena re . 

Genom upprustningen och nybyggn atio
ne n på \1Viad blc\' institutionsbyggnaclen vid 
Bergshamra ö,·erflödig. De n kunde emeller
tid till ett fördelaktigt pris säljas r.ill ·talen för 
d ess Växtskyddsanstalt. Influ tna med el an
, ·ändes ti ll byggnatio n på Wiacl. För försök 
med större husqjur h ade institu te t recian 
1928 och 1929 träffat avtal med t\'å större 
egendomar, Klagstorp i Västergötla nd och 
Bollerup i Skån e. Genom tillkomsten av 
Wiad blev dessa försöksgårdar överflödiga. 
Klagstorps-försöke n upphörde 1936 och 
samarbetet med Bolleru p 1938. 

'.'Jär den första t ioårsperiod en närmade 
sig sitt sl ut, beviljade Wallenbergsstiftelsen 
e tt {1rlig t anslag a,· sam ma sLOrlek ti ll institu
tet. för ytterligare tio å r. Man gjorde dock 
klart, att Stiftelsen for\'äntade sig att staten 
därefter skulle ta över. Förberedelserna för 
ö,·enagandet gick emellertid långsamt. Stif
telsen bevilj ade d å - men ic ke uran knot -
medel för ,·c rksamhetcn t.o.m . 1949.2 'v\'al
le nbergss tirte lsen hade då genom engå ngs
anslag och å rliga bid rag anslagit ö,·er 4 mil
joner kr för ins titu tets verksamhet. Utredan-

I .od11gårde11 /Ht \\ 'iad logs i brnh 1937 och //0111 all i111p11111a i11slilu/r'l.1' enäggiga lvilli11ga1: 
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Tabell 4: 1. Sammansättningen av styrelsen för 
lnslilutel för husdjursförädling 

1. Ordfö ranrlc ( lltSccld ;n· Kung l. Maj :L) 

Landshö1·ding C . Sede rholm 1928- 38 
Kap ten C. Re uszner 1938--10 
Professor G. Y<.>11 Ho fstc 11 1.940- 49 

2. 1.cdalllot utsedd aY Kungl. ivlaj:t 
Gc11craldire ktö r E. lnsulande r 1928- :19 
Sta tskonsulen1 H. Rnk 1939- 49 

J. Utsedd ;11· L,ntbruksakademi e n 
l'roft·ssm 11. Ni lsson-[hle 1928-47 
Prnfcssor A. \1ii11tzing 1947- -19 

4. Ltsedd aY Centralanstalten 
(från 19:14 a,· Lantbrnkshögsko la 11 ) 
Professor N. I Jansson 1928- :14 
Prokssor I. .Jo'1;111ssou 193-1-49 

5. Utsedda,· lön·altningsu tskot l ( ' I for 
hllsi, ;°ii llli11gss,.illsbpe ns ombud 
Godsägare K. Thesen 1929- 31 
Ka p ten C . Rc uszner 1931-:18 
Codsägar<' I.. Bo 11clcsson 1938- 49 

det och diskussione rna inför de l sta lliga 
övertagandet, so m skedde 1950, kommer att 
beröras senare . 

Det vetenskapliga arbetet 
Reda11 unde r förberedelserna till inrättan
d et av l nstitute t för huscijursförädli ng stod 
del klart, att genetiken och dess tillä mpning
a r skulle stå i centrum. V~ix1:föräcllingen ut
gjorde mode lle n. Man sökLe därför rnedar
betare med gedigen genetisk u tbildning och 
erfare nhet. Som redan nämnts utsågs Gert 
Bonnier till ins titutschef Han var docent i 
zoologi vid Stockholms Högskola, där han 
unde rvisade i genetik. Han hade dessuLOm 
en gedigen utbildning i matemalik och sta
tistik samt hade stucleral Drosophila-ge netik 
i elen berömda gruppen kring professor T. 
Morgan vid Columbia-universitete t i New 
York. Bonnier utnämndes t ill professor i 
genetik vid Stockholms Högskola, men ge
nom avtal med högskolan kunde han kom
binera professorsbefattninge n med chefs
skapet på Institutet för h usclj ursföräclling. 

Institutet organiserades ursprungligen p;t 
fyra avd el ningar, e n för nötkreatur, en för 

72 

S\'in och en för tJ iiderfa samt en allmä n av
delning för laboratoriever ksa mhet och an
nan service. I mitten på 1930-laleL inrättades 
en avdeln ing fö r fåravel och ullunclersök
n ingar. Bon n ier p å tog sig förutom chef
skapel för institutet också ansvaret för nöt
och fjäder faavclel ni ngarna. Till föreståndare 
för svinavdelni ngen utsågs fil.dr Carl Hal l
qYisL ( 1888-1956) , som var d ocent i ärh lig
hetslära vid Lu nds universilel och hade dis
pute rat på eu botanisk-genetiskt a rbete. 
Som ch ef och laborator för laboratorieverk
sam h e te n u tsågs fil.dr Kåre fäickströrn 
( 1895-1964). Han var zoolog och hade dis
puterat på e n avhandling om hajarnas hjär
nor. För försöksverksamheten på Klagstorp 
och Roll erup utsågs agron omer med er
farenhe t av husdju r. Från 1929 anställdes 
dessutom e n assistenl med agronomulbild
ning och e n inspektor för vViacls egendom. 
Aven om ledningen sa knade erfaren h e l aY 
jordbruk och huscljursskötsel, Log man sig 
med friskt mod an uppgiften a tt genom avel 
förbäura lantbr ukets husdjur. De ~jälva och 
styrelsen trodde p~t gen etikens möj ligheler, 
och ledstjärnan var den framgångsrika svens
ka växlföräcllingcn", som i styre lse n rep re
senterades av N ilsson-Ehle. 

I fråga om höns och svin blev uppgiften, 
att, med , äxtföriidlingen som förebild, fram
bringa avelsdjur som kunde förbältra det 
svenska djurrnaterialel och som med vinst 
skulle kunna säijas till framst:1e ncle djuräga
re. Huvudmetoden skulle Yara inavel kom bi
nerad med striingt u rval. ·1 När det gällde 
nötkreatur sLOcl del från början klart, att 
inavel ej kunde vara elen enda framko mst
vägen. Andra former för avelsarbete måsle 
prövas. Frågor om ulfoclring och fodre ts 
utnyl~jande behövde också belysas. Styrelse
ledamoten Nils Hansson, som vid denna tid 
var Sveriges främste specialist på nötkreatur
ens utfodring, spelade sannolikt en roll för 
att utfodringsintensiteten och dess samspel 
m ed djurmalerialel redan från början fick 
e n framträdande plats inom nötkrea turs
awlelningen och försöken på Klagstorp och 
Bollerup. 
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Faktaruta V 

Gert Bonnier (1890-1961), pionjär inom 
avelsforskningen, chef för Institutet för 
husdjursförädling 

Gert Bonnier hade ingen tidig, direkt an
knytning till jordbruk eller busdjursskötsel. 
Han föddes i Stockholm den 15 november 
1890 och växte upp i ett förmöget hem som 
son till bokförläggare Al ben Bonnier. Hans 
akademiska bana inleddes med en licentiat
examen i matematik 1916, varefter han öve1~ 
gick tj]I att studera zoologi. Han disputerade 
i ämnet och fick en docentur vid Stock
holms högskola 1924. Under åren 1928-49 
\·erkade han som föreståndare för det av 
honom organiserade Institutet för huscljurs
föräd ling. Som docent undervisade Bonnier 
i genetik vid SLOckholms högskola och blev 
professor där i ämnet från 1936. Under 
chefskapet på vViad uppehöll han båda be
fattningarna. Då Institutet införlivades med 
Kungl. Lantbrukshögskolan 1950, fortsatte 
han på heltid som professor vid Stockholms 
högskola till pensioneringen. På högskolan 
var han bl.a. dekanus för dess naturveten
skapliga fakultet. Han blev hedersdoktor på 
Lantbrukshögskolan 1958 och var ledamot 
av flera lärda samfund, bl.a. Kungl. Lant
bruksakademien. 

Gert Bonnier började och slutade som 
forskare inom den grundläggande geneti
ken. Inte ens under sin mest intensiva pe
riod som avelsforskare på Wiad släppte han 
kontakten med sitt specie lla intresse, cyto
logiska och populationsgenetiska studier 
med bananflugan (Drosophila melanogas
te r) som försöksobjekt. Drosophila-genetik 
hade Bonnier introducerats i av elen beröm
de genetikern T Morgan, vid Columbia
universitetct i USA, där han vistades som 
gästforska1·e under 1924. 

Bonnier började visa intresse för husc\jurs
avel i mitten på 1920-talet. Han publicerade 
1927 boken "Ärftlighetsforskning och hus
cljursförädling",1 där han bl.a. diskuterade 

Figur V: 1. Professor Gert Bon11ie1; shaj1are av och 
föreståndare för lns titutet för husdjursförädling; 
Wiad. Målning av T. Tågström, foto Bhgitta 
r1hman. 

möjligheterna att genom inavel renodla 
populationer med goda produktionsanlag 
och genom korsning få fram djur med god 
procluktionsförmåga. Den framgångsrika 
växtförädlingen framstår som hans förebild. 
Som en vision nämner Bonnier möjligheten 
att genom vad han kallar indikatoranalys 
använda klart uttryckta egenskaper med en
kel nedärvning som indikatorer på kopp
lade gener som påverkar kvantitativa ege n
skaper. Det skulle dröja cirka 50 år innan 
visione n bö1jade bära frukt men den är nu 
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högsta mode inom d en kvantitativa gene
tiken, dä r metod en går under namnet mar
kö 1~ass is terad selektion (MAS) . 

Efter a tt Knut och Alice Wallenbergs Stif
te lse uttryckt in tresse a tt stödj a svensk till
li\mpad forsknin g på husdju rsavelns områ
de, tillsatte dåva1·ande jo,·dbruksministern 
Paul H ellströ m i slu tet av 1926 en ko mmitte 
a tt utreda frågan. Gert Bonnier blev sekre te
rare i ko mm itten , som lade fram e tt detalje
rat förslag om in rättande t av ett Institu t tör 
h usdju rsförädling med uppgift "att genom 
vetenskapliga och praktiska fo rskningar söka 
ständigt förbättra d e inhemska husttj urens 
egenskaper ur ekonom isk synpunkt". Stiftel
sen beslöt in rätta och fi nansiera institutet i 
m inst 10 år. Som che f hade man först tänkt 
sig en senio r p rofessor med bakgrund i den 
svenska växtförädlinge n. Men då denne av
böjde gick bude t till Gert Bo nnier, något 
som visad e sig vara e tt lycko kast. Bonnier 
tillträd de 1928 och började snabbt organise
ra insti tutet. Detaljer om de tta fin ns i den 
övriga texten. H är ska blotl nämnas, a tt in
sti tutet placerades på egendomen Wiad i 
Eldtom ta cirka 5 mil från Stockholm och or
ganiserades på avd eln ingar för nötkreatur, 
svin, hö ns och få r. Institu tet CTck många 
goda medar betare, men de t torde in te vara 
någon överd ri ft att påstå att dess verksam
het i högsta grad korn a tt p räglas av Gen 
Bonnier och hans visioner. Han insåg myck
et klart att för framgång i aveln måste clju
ren kunna avelsvärderas efte r korrekta ge
netiska principer. Avkommebedöm ning var 
svaret. Me n när de t gällde nö tkreatur va1· 
möjligheterna små med de n organisation 
aveln hade och den långsam ma fortplan t
n ingen . Hur överkomma dessa svårigheter? 
S,·aret blev au p röva konstgjord sädesöver
fö ring, som vid denna tid bö1jat tilläm pas i 
stor ska la i Sovje tunionen. Institutet tog d ä r
för upp a rtifi c ie ll insemi nation på si tt p ro
gram, något som resu lterade i u tarbetand e t 
av e tt rilläm pbart rne todpaket. 11 

Det var andra som u tförde det nödvändi
ga experimenrerandet, men det var Bonnier 
som stod för ide n och visionerna. De t ä1· 
intressant att notera, art svensk seminavel 
redan från början var inställd på avelsvär
dering genom avkommebedömning. Den 
lärd e Bon n ier gav sig friskt in i d ebatten, 
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när seminförcn ingar skulle b ildas. H an såg, 
kanske som d en förste, behovet av en cen
tra lorganisatio n så att seminföreningarna 
ti llsam mans kunde avkomm ebed öma si na 
tjurar. H a n föreslog att man till en central
organisatio n från de enskilda seminfö ren
ingarna skulle levere ra omkring 10 procen t 
av sem inavgiften. Så mycke t ville man inte 
avstå men dock tillräckligt för att den nybil
dade Riksorgan isatio nen Sveriges Seminfö1~ 
eningar kunde fun gera.111 Bonnier ville ock
så o mo rganisera avelsvärderingen av tjura r. 
Det är en fröj d för en husdjursgenetiker a tt 
läsa hans vänliga men i sak förödande kritik 
av t.ex. de t system som tillämpades av SRB
fö reningen. Avelsvärderingen var där i hu
vudsak en skönhetsbeclö mning som hade 
lite att göra med ~jurarnas förmåga a tt läm
na dö ttrar med hög mjölkavkastning.'v 

För att få bättre förståelse om u tfodrings
in tensitetens inverkan på nötkreaturens till
växt och mjölkavkastning bö1jade Bonnie r 
att an vända enäggiga tvill ingar som försöks
cljur. Principen var a tt den ena tvillingen i 
en seri e par skulle få e n viss behandling, 
t.ex. utfodring enligt normen, medan den 
and ra tvillingen i varje par fick en a nnan ut
fodring. Man kunde då direkt avläsa effekten 
av behandlingen , e ftersom d e två grupper
na var genetiskt balanserad e. Tvillingmeto
d e n fick stor efte rföljd i världen och ha r le tt 
till många praktiskt viktiga resu ltat. 

Även på d e andra avdelningarnas verk
samhe t hade Bo n n ie r stor inverkan, främst i 
fråga om försö ksu ppläggningen och den 
statistiska behand lingen. Han var ju förut
om genetiker också matematiker o ch statis
tiker. År 1940 publicerade han ti llsammans 
med väx tfö rädlaren Olle Tedin på Svalöf 
boken Biologisk vciriationsanalys", som blev en 
omtyckt lärobok men även något av en sta
tistisk kokbok för dem som ej ville läsa de 
mera teoretiska dela rna. Bo nnier och Ted in 
had e mängder av exempel tagna från tilläm
pade experiment, bl.a. från v\liad och Svalöf. 

När Insti tutet för h usdjursförädling in
förlivades med Lantbrukshögskolan hade 
många hop pats att Bon n ie r även fo rtsätt
ningsYis skulle kunna få påverka utxeck.ling
en av forskningen inom h usdjursaveln . Nå
gon formell p la ttform erbjöds icke, utan 
Bonnier å tergick på he ltid till sin professm i 
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genetik på Stockholms högskola. Det erbjöd 
sannolikt inga svårigheter, eftersom han 
hela tiden fortsatt sin forskning med Dro
sophila. I Stockholm bildade Bonnier skola 
för de zoologiskt inriktade genetikerna i 
Sverige. Under de senaste åren bearbetade 
han bland annat strålningsgenetiska pro
blem med bananflugan som försöksobjekt. 
Vidare studerade han könsbestämningens 
fysiologi och genetik. 

Kort efter Gerl Bonniers död publicera
des hans bok "Det oförklarliga", där han 
\·isar ett djupt filosofiskt intresse för män
niskans andliga villkor, kosmos uppbyggnad 
och den eventuella förekomsten av en alls
mäktig gud.'1 Utifrån sina gedigna kunska
per i evolutionsteori och statistik samt in
tresse t för fysik och astronomi diskuterar 
han människans u tveckling och de krafter 
som gjort oss till besjälade varelser. Det na
turliga urvalet har tenderat att skapa egois-

_-\.rbetet med nötkreatur 
\ ·e rksamheten blev av namrliga skäl i början 
något trevande. I verksamhet.sberättelsen för 
1929 finns en programförklaring som berör 
-am tliga djurslag men som koncentrerats på 
nötkreatur.'; "Med d e egna cijuren på Wiad 
bö r institutet leda ett avelsarbete som ge
nom anv~indandct av djänare och därige
nom ~iven riskablare metoder får karaktären 
a,· experimentarbete." Detsamma bör om 
mö jligt gälla djuren i de besättningar med 
\i lka institutet samarbetar. för det tredje bör 
institutet söka uppställa sådana allmänna 
\\·srem för avelsarbetet a tt dessa kan vara 
fö rebilder för det praktiska avelsarbetet 
bland djurägare. Två huvudfrågor behöver 
bes\·aras. "Den första gäller a,·elssysternet 
och den andra djurbedömningen-. Avels
;;\·stemet bör utgöras av inavel kombinerad 
m ed korsningar av olika slag, djurbedöm
ni ngen bör vara en avkommebedömning." 

För nötkreaturen blir frågan om avkom
mebediimning en mycket central arbetsupp
g ift från allra f'örsta början. Mycket a rbete 
läggs ned på au upprä tta kortsystem, diir 
uppgifter om härstamning, produktion, be-

tiska varelser. Ondskan är en naturlig följd 
av urvalet för individer som främst. ser till sin 
egen fördel , överlevnad och reproduktion. 
En pessimistisk slutsats som dock blandas 
med stänk av optimism. Bonnier diskuterar 
också den stora frågan om det finns någon 
allsmäktig gud som kan eller kunnat reglera 
den gigantiska utvecklingsprocess som på
går i kosmos. Han tar in te absolut ställning 
men är skeptisk. Framställningen präglas av 
Bonniers c\jupa vetenskapliga kunskap, ett 
sökande anslag och en ödmjuk ton. Texten 
är interfolierad med fyndiga brottstycken ur 
bibeln och av poesi av några av våra stora 
diktare. Boken är fortfarande läsvärd 40 år 
efter publiceringen. Den bär gott vittnes
börd om det andliga cljupet hos den flitige, 
noggranne och vänlige vete·nskapsmannen 
Gert Bonnier, en av de allra främsta forskare 
na inom svensk husdjursgenetik under 
1900-talet. ❖ 

t~ickningar och kalvningar förs in för att b li 
lätt tillgängliga för statistisk bearbetning . 
Man började först i den egna besät.tningen , 
sedan i de samarbetande besättningarna 
och utvidgade senare registreringarna till a tt 
omfaua stora delar av de kontrollerade be
sättningarna. På Bollerup och Klagstorp in
riktades arbetet på att studera foderomsätt
ningen bos e nskilda d jur genom individuell 
utfodring. Det visade sig dock mycket svårt 
att få ett grepp om foderbalans och u tfod
ringsintensitetens betydelse for tillväxt och 
produktion genom kontroll av utfodring 
och produktion hos enskilda, obesbktade 
djur. Denna svårighet ledde Bonnier till det 
strategiska beslutet att använda sig av eni(f!;gs
tvillingar s01n/örsöksdjw: Bon nier brottades 
länge med frågan om hur bedömningen av 
aYelsdjur dvs. avelsviirdering skulle kunna 
organiseras så att systemariska skillnader i 
m i\jön ej övertlyglade eller dolde de genetis
ka skillnade rna och ledde ti ll en felaktig 
bedömning. Dessa överväganden ledde dels 
till ett systematiskt bearbetande av de upp
gifter som Yia kortregistret ackumulerades 
vid institlltet, och dels till det strategiska 
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beslutet att pröva artificiell insemination (konst
lad sädesöverföring) på nötkreatur. Studier 
av e näggstvi llingar, artificiell i nsernination 
och avkornmebedömningsmetodik korn att 
bli huvudlinjerna för forskningen inom nöt
kreatursavdelningen. 

Försök med enäggiga tvillingar 
Som redan antytts hade man inom insLiLuleL 
svår igheter a tt genom traditionella försök 
med obesläktade dj ur skapa sig en säker 
uppfattning om h ur olika mfodringsintensi
te ter påverkade nötkreaturens tillväxt och 
rnjölkavkastning. Stora resurser h ade lagts 
ned på utfodringsförsök i de tv{1 samarbetan
de bes~ittningarna på Bo lle rup och Klags
Lorp, utan att särskil t värdefulla upplysning
ar knnnat erhållas. En kvantitet fode r utöver 
gällande norm kanske inte resulterade i nå
gon produktionsökning hos ert visst djur, 
medan fö r ett annat cijur samma överutfod
ring kunde resulte ra i en avsevärd produk
tionsiikning, genom alt djuret hade genetisk 
kapacitet a u svara p{1 den ökade foderrnäng
de11. Bonnier ville därför ha forsöksgrupper, 
där djure n i de två grupperna var genetiskt 
j ämförbara. Försök hade på olika håll gjorts 
att balansera försöksgrupper genom att par
,·is dela d jur av lika ålder och med liknande 
avkastning mellan grupper, men resultaten 
var icke uppmuntrande. Det var for att kom
ma ur detta d ilemma som Bonnier beslöt au 
försöka skaffa e näggiga kvigkalvar som för
söksc~jur. 

/I.fan visste vid den här tiden att en del av de 
likkönade m~inniskotvillingarna med största 
sannolikhet var en~iggiga, eftersom individer
na inom vissa par var "lika som bär". Vidare 
förelåg det ett st.ort iivcrskott av sådana par i 
jämförelse med antalet olikkönade par. Om 
inga enäggiga par förekom skulle antalet lik
könade och ol ikkönade par förväntas vara 
delsamma. Från överskoLLet av mänskliga lik
könade par kunde beräknas a tt minst 30% av 
alla sådana par var enäggiga. Hos nötkreatur 
är överskottet av sådana par betydligt mindre. 
Bonnier ber~iknade atl omkring 8,5% av de 
likkönade nötkreatursparen kunde förväntas 
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vara enäggiga, och att en födsel på cirka 2 000 
kalvningar borde resultera i eLL enäggigt kvig
Lvillingpar. Problemet var att skilja de enägg
iga från de tvåäggiga. 

I slutet av 1920-taleL hade den tyske profes
sorn Carl Kronacher bör jat samla in likköna
de nötkreaturstvill ingar och systematiskt sLU

clcra olika yttre egenskapers anv~indbarhet 
för d iagnos av enäggighet. Han hade samlat 
in 25 likkönade par av vilka 2 ansågs säkert 
enäggiga. För flera var d iagnosen os~iker. 
Kronacher och hans medarbetare ansåg att 
mö nstret på m ulen, vilket lik t ett finger
avtryck kunde överföras på papper och in
gående studeras, var e lt bra kriterium for a tt 
avslöja tvåäggighet. Detsamma g~illde hår
virvlarnas läge och utformn ing. Båda dessa 
egenskaper är väl utvecklade hos kalven , och 
mönstre n fö rändras ej nämnvärL med å l
dern. Hans forskargrupp fortsatte sitt arbe
te med diagnoskriterier men koncentrerade 
sig så rnycketjust på d iagnosen, all de ej 
började använda tvilli ngarna i produktions
experiment, innan världskriget avbröt verk
samheten . 

Wiacl-institutet bö1jade insamla tvillingar 
under 1937. Att man v{1gade ta detta cijärva 
steg kan eventuellt ha underbyggts av, att 
man reda11 1929 haft möjlighet att studera 
eLL sannolikt enäggigt tvillingpar genom ett 
ini tiativ från d e n uppmärksamme och in
tresserade husdjurskonsu lenten Erik L. 
Larsson i Falkenberg. Han hade fätt vetskap 
om att ett par tjunvillingar, som var ovanligt 
lika, hade fö us i hans !~in. Han lät om besör
ja palpe ring av moderns äggstockar, där en
das t en gnlkropp kunde påvisas, vilket st~irk
Le tron på enäggighet. Paret inköptes av 
Wiad-insti tutet och tillbringade en tid där 
innan del slaktades.'' Alltnog, efter 1937 rog 
insam lingen av tvillingar fart.7 Så smån ing
om utarbetades ett frågeformulär, vilket 
cijurägarna om bads f)1lla i om de ville sälja 
ett nyfött likkönal tvillingpar. Genom svaren 
kunde man identifiera uppenbart tvåäggiga 
par och därigenom undvika inköp av så
dana. Från april 1941, då frågeformuläret in
trod ucerades, L.o .m . utgången av 1944 u t
bjöds för inköp 736 likkönade tvillingpar, av 

~lka 124 kö 
-_de t. behöl 
_ . ..ri ng 85% 
.. 1de man 
...;in r. innan 
:le, Lrikti\·ite 
.-r,ök star 
~anad gaJT 
- :er e,·ent 
- ,a mman! 

De t stod 
-:!t'cl enägg 
.::-.i. om mat 
: c"lälln i ng 
::,-e rkan p 
~<la mjölb 
..<\ :örsök v; 

i ,arJe i 
_:)pfödn in 
c:1ergi, rnt 
::;..,,r (.\, A 
"nieracl ut 
:-=.Jiande n 
: ene tiskt l 
-~ani nga r 
-.illl 111 a u tl 
"":.edan A-g 
---:en med 
:-r,ökspL 

fan få r e 
~mner. Sl 

;::,e kt effc 
-::-:icr ,·ilkei 

icl ig , ·a 
.1riansen 

c.1rl och 11 

,_,cte rna) 

Tiliell 4:2. I 

T<i1lingpar 

n 

Sun1-ma 



:ri cirka 2 000 
·näggigt kvig

a de en;igg-

~ ke profes
b in likköna
cmatiskt stu
~---ändbarhet 
hade samlat 
mågs säkert 
, en os;iker. 

u-e a nsåg att 
· ert fi nger
lper och in
'.num för att 
zäl lde hår
Bada dessa 

• ~hen . och 
in med ål
·~e ,i tt a rbe
:ccn treracle 
n .. at t de ej 
r-:x:lu kt ions
!, bröt ,·erk-

.,_,. ni llingar 
:e,ca cijäna 
- !!b a,. au 
.. u sw dera 
" :::-enom en 
me och in
:} Eri k L. 
~a ,·etskap 
,:u- ornnligt 
l- om besör-

. där en
-,~~t' t 5tärk
~ öptes a,· 
en tid där 

:-r 193 7 tog 
! ;;;måning
ilir. ,·il ke t 
c •ille säija 
: m , ,·aren 
- 0"ääggiga 
: ">p a,· så
muläret in
.' ]9+.J- Ut

ih:igpar. a,· 

-'ka 124 köp tes och 2L!, dvs. 4,5% av totalan
..lc t. behölls som enäggiga. Eftersom orn
,ng 8.5% kunde förv~intas vara e näggiga, 

... de man sannolikt vari t restriktiv i över
_.:H . in nan något par ansetts varn enäggigt. 

""' ' trikti\'i te t var nödvändig, eftersom många 
-- r, ö k startade redan n är kalvarna var en 

.• m ad gamla, och de foränd ringar som för-
- - :...er eventuellt förorsakade fi ck naLUrl igtvis 
- ,amman blandas med diagnosen. 

Det stod klart från bö1:jan , att försöken 
cd e näggiga tvillingar måste vara l{m s"1ari

_-_, _ om man ville angripa komplicerade frå
_, , tä llningar som uppfod ni ngsintensitetens 

, crkan på tillväxt, k roppsform och fram
_,fa mjölkavkastning. Princi pen i denna typ 

rör ·ök \'ar att den en a tvil lingen (a
1
, a

2 
... 

i ,·arje par ga\'s en viss utfodring under 
- pfödn ingen , t.ex. X % av normen foder
:-:c rgi. medan den andra tvillingen i va1:jc 

-_r L\. A
2 

.. . AJ erhö ll en a nna n välcle-
.. :1ie racl rnfodring, t.ex. foclerene rg i enligt 
_.:.:Jan de norm. De två grupperna var alltså 
.::cn c tiskt balanserad e . Under dessa löru t-
• .::.an ingar fick va1:je cijur i a-gruppen exakt 
-~m ma utfodring up p till en viss tidpunkt, 
-:edan A-gruppens c~j u r utfodrats exakt lika 

en med en annan mängd foderenergi. 
-=--r, ö ksplaneringen framg:U· av tabell 4:2. 

!:m få r e n tabell med n rade r och två ko
,:1111er. Skillnaden mellan kolumner anger 

-:.:,ekL effekten av behandlingen på tillväxt 
...;er ,ilken egenskap man nu vill mäta . I en 

- :1., id ig ,·ariansanalys kan man sedan skatta 
_riansen mellan rade r ( i deua fall tvi lling

:...rrl och mellan kolumner (de två foderinten
• :cre rna) samt den variation som beror på 

samspel mellan tvillingpar och foclerin ten
siteter samt fel. Denna försöksuppläggning 
följdes i både korta och långvariga m iijöför
sök. Under Liden fram till 1950 h ann man ge
nomföra två långa försöksserier, där mängden 
foderenergi varierades mellan tvill ingsystrar, 
samt dessutom ett an tal kortare försök. 

Under 1936 färd igställdes en modern 
ladugård p{t Vl iad med plat~ for 9S klavbttnd
na d jur, de fles ta med anordningar för indivi
duell utfo d ring. Uppvägningen av fod ret 
skedde på skullen ovanför korna. Genom en 
skj utbar fodersluss kunde det uppvägda fod
ret fås att ramla ned i elen för varje dj u r av
gr~insade krubban på foderbordet, så att var
j e ko fick sin in dividuella ran son (fig. 4:3) . 

[ mitten på 1930-tale t anstä lldes en u tJod
ringsexpert, agr. lic. Folke .Jarl på Wiad-insti
tutet. En av hans vikt igaste uppgifte r blev 
arbetet med de enäggiga tvill ingarn a. J arl 
fic k efter några :U- en befattn ing som sta ts
agrono m vid Statens husdju rsförsök och 
efterträddes 1942 av agronom Anur Hans
son , som fått tränin g i pop ula tionsgenetik 
på Lantbrukshögskolans Institution fö r av
e ls- och ras lära. Hansson hade bl.a . deltagit 
i e tt omfattande arbete över faktorer som p:i
Yerkar Yaria tionen i kornas mjölkavkas tning. 
Mera därom senare. Hansson var som klippt 
och skuren att und er Bonnier leda arbetet 
med tvillingförsöken. 

Utfodringsinlensilelens inverlwn på 
tillväxt, krojJps/orm och mjölkavkastning 
I ett försök (nr IV) med 9 tvillingpar u tföd
rades elen ena tvill ingen i va1je par upp till 
27 månaders ålder omkring 33% över nor-

-:-abeU 4:2. Principuppläggning av miljöförsök med enägbriga tvillingar 

Miljögrupper 

11 

um_ma 

a 

Totalt 

A, + a, 
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me n för SR.13-kalvar, rneclan clcra tvilling yst
rar e rhöll 33% under normen." Som väntat 
"äxte den srngt utfodrade gruppen långsam
mare än den starkt fodrade. Det intressan ta 
var, att skillnaden varierade kraftigt för olika 
kroppsmått. I fråga o m hurndets längd före
låg ingen skillnad mellan elen starkt och ele n 
svagt utfodrade gruppen vid '27 månacters 
ålder. Annat var det med bröstomfånget och 
bredden över höftknölarna, cliir skillnaden 
mellan gruppe rna ökade med stigande ål
der. De tsam ma gällde kroppsvi kten. Bo n
n ier och Ha n sson drog slutsatsen , att det 
gick e n till\'äxtgradien t från h uvud et och 
bakå t, så att t ilh·äxten a\·slurades tidiga re i 
huvudet. De tsamma gällde för mankhöjden, 
medan bröstomlång och korsets utveckling 
avsl utades senare. I de tta hänseende över
ensstämmer vViad-resultaten med resultat 
som hade erhållits i 1-Jammonds forskar
grupp i Cambridge för s\·in och lå r. Bo nnier 
och Hansson satte emellertid också kropps
m:1tten i relation till kroppsvikte n. Öve rens
stämmelsen mellan kroppsmåtten vid sam
ma vikt i de rv:1 grupperna var närmast total. 
De t innebär att kroppsproportionerna hos 
de två t\'illingarna vid samma vikt rnr de sam
ma. utfodringsin tensi tete n påverkade a ll tså 
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Figur 4:3. \ \li([ds lac/11-
gr1irl, i11tnilfr s0111 visar 
([IIOrdningfar i11di11id11Pil 
11tfod1·i11g av 11ötkr{'(l/w: 
FodM ujJ/JlJägrL,,s på slwl
/t,11 orh öveifö,r/es ge110111 
skj utbara tr11111111or 11nl i 
djurens väl avgriinsade 
fodntråg. 

takte n i tillväxte n men c:i kroppsproportio
nerna vid samma utvecklingsgrad . Tvilling
armt i fö rsöket u tfodrades efter fö rsta kalv
ningen efter de e nski lda djnrens vikt o ch 
mjölkavkastning i enlighet med gällande 
norm. Sex par kunde föijas u nder td lakta
tione r och fem par under tre. 

I ett annat försök (nr VI) omfattande 8 
tvillingpar e rhöll djure n i den starkt utfodra
de gruppen I '2 / >% foderenergi över nor
men och deras tvillingsystrar 12,5% under 
norm i' Ä\·en efter kalrning bibehölls denna 
procentuella skillnad mellan de t\'å grupper
na. I fråga om tillväxt hade över- och under
utfodring i p rincip samma effekt som i för
sök IV. T publikationen från 1948 presentera
des emellertid resultat från mer djupgående 
statistisk analys. De variansandelar som kun
de tillskrivas skillnader mellan par resp. ski ll
nader i utfodringsintensitet samt fel och 
samsp el presen te rades fö r åldra rna 6, 18 
och 27 månader. Fö r egenskape r som vikt 
samt bröst- och korsomrän g svarade utfod
ringsintensiteten för 80-90% av \·ariation en 
vid alla åldrar i försök TV, där över- resp. 
uncle rutfodringen var starkast. Äve n i försök 
VI hade intensiteten fortfarande vid 27 må
nade rs ålder stark effekt på dessa må tt. Där-
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"'mot hade utfodringsintensiteten relativt 
.ne n inverkan p{1 huvudets längd och mank

i"ijden. Där svarade i stället skillnaden mel
.1 11 par vid '27 månader för mellan 50% och 
•l)(c av variationen i de två försöksserierna. 

Bo nnier och meda rbetare tillskrev denna 
,1riation i huvudsak a rve t. 

\Ian studerade förutom paren i försök IV 
ch VI också tillviix ten h os fem enäggiga 

:.i,1r. där alla djuren utfodrats lika och e nligt 
·,o rm. Vid alla tre åldrarna (6, 18 och 27 
··1."111ader) svarade skillnader mellan par för 
~n mvcket hög andel av den totala variatio
: e n för vikt och kroppsmått. I de flesta fall 
.ppgick variansandelen ti ll 70- 90 %. Även i 
:etta fa ll tillskrevs denna förvfo1ansvän höga 
.iriansande l i huvudsak arvet. Vi återkorn-

--:1e r till detta senare. 
L"nder l :a laktatione n producerad e de 

. nder uppviixte n svagt u tfodrade djuren i 
:~irsiik IV signifikant mindre mjölk än de 
: J re kalvningen starkt utfodrade tvillingsyst
_-.1rna. Skillnaden utjämnades under den 2:a 
.. lk tationen för att h elt upphöra under elen 
· recije. Omräknades mjölkavkastning och 
::ilh·äxt under laktationerna ti ll totalproduk
:1 ') Ile n av kalorier, fa nns överb uvud ingen 
,;;:i ll nad mellan de två grup perna. Utfod
:7.ngsintensiteten hade alltså en lir.en effekt. 
\lellanparsvariationen under första lakta tio
~en 1·ar liten, men unde r de två senare lak
:2.tionerna svarade den för omkring 90% av 
: Ha h-ariationen. Inverkan av u tfodringsi n
:ensiteten under uppväxten var också liten 
: -:ir mjölkens innehåll av fett och protein . 
.i.,·en för dessa egenskaper svarade skilln a
derna mellan par för 80- 90% av variationen. 
:)er förelåg all tså en mycket stor likhet mel
:.m nillingsystrar i samma par. I försöksserie 
\ l 1·ar avkastningsuppgifte r tillgängliga en
:iast för första laktationen. Resultaten över
;:- nsstämde n~ira med dem i försök IV. Bon
:1ie r och medarbetare drog slutsatsen, att 
.itTet spelar en avgörande roll för praktiskt 
:aget alla produktionsegenskaper och oftast 
ir mera betydelsefullt ä n utfodringsinten
•ite ten, under förutsättning att fodret är all
~idigt sammansatt. De introducerade begrep
::>et "tak" för produktionskap aciteten och 

men ade att djuren har individuella kapaci
tetstak utöver vilka de t är o möjligt att force
ra dem genom överULfodring. 

Fiirutom studier av utfodringsintensi te
tens inverkan p{1 d jurens u tveckl in g och pro
duktion, vi lka kom att fortsätta i stor om
fattning även sedan institutet uppgåLL i 
Lantbrukshögskolan, utfördes ett antal kor
ta re tvil lingstudier av allmärn intresse. Här 
skall endast ett omnämnas. Under 1940-talct 
var det fortfa rande vanligt att man mjölkade 
åtminstone högmjölkarna tre gånger, dvs . 
också vid middags tid (om kr. kl. 12.00) . Ar
betskostnade n hade bö1jat gå upp och 
m:mga frågade sig om det lönade sig att 
mjölka tre gånger per dygn . På \1\Tiad utfö1~ 
cles där för ett litet försök med två enäggiga 
par (ell av SRB- och ett av SKB-ras) där den 
ena tvillingen mjölkades 2 ggr (kl. 05.00 och 
17.00) och d en andra dessutom kl. 11.00 . 
Avkastningen t.o .m. d e n '28 laktationsveck
an, dvs. under den period där e n tredje 
mjölkning kunde vara aktuell , skild e sig 
mycket lite t me llan tv{1 och tre mjölkningar . 
För mängden mjölkenergi uppgick skillna
d en endast till 4%, så slu tsatsen var att de t 
knappast ku nde löna sig att mjölka mer än 
två gån ger. 1° Försöke t, även om det var litet, 
bidrog till att middagsrnjölkn ingen snart 
upphörde ute i besättn ingarna. Under 1990-
talet har många la n tbrukare åter bö1ja t 
mjölka tre gånger. H är är det dock fråga om 
avkastningsnivåer som ligger 3 gånger över 
avkastningen i vanliga besättningar p:t 1950-
tale t, vilket sannol ikt motiverar e n extra 
mjölkn ing. 

Tvillingmetodens användbarhet och 
effektivitet 
Svårigheten med vanliga gruppförsök, där 
man vill utreda effekten av en viss beh and
ling hos ett antal djur och sedan jämför re
sul taten med en grupp obehand lade djur 
(en kontrollgrupp) eller med en grupp som 
behandlats på ett annat sätt, ~ir a tt man ald1~ig 
kan bortse från den gen e tiska skillnaden 
mellan individer inom grupperna. Är grup
perna små blir felkällorn a stora, görs grup
perna stora blir kostnaderna höga. Dilemmat 
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harstår ä,·en om ma n försöker balansera 
gruppe rn a med h änsyn till ålde r, storlek, 
inkalmingsmånad etc. T,illingmetode n, där 
e niiggiga tvillingpa r splittras mellan d e två 
g rupperna gör d e t möjl igt au up pnå fu ll 
gen etisk balans mellan grupperna. En nack
d el med t\·ill ingar i försök är dock alt om 
man förlorar ett c\jm genom olycka eller 
~j u kdom, så är hela pareL förlorat. Bon nier 
och medarbetare beräknade utifrån medel
k\·adra te rn a mellan och inom pa r a tt tvil
lingrneLOden var åtminstone 20 ggr så effe k
tiv som vanliga gruppförsök för egenska per 
som Lilh·äxt hos higo,-, dvs. e tt e näggigt par 
kunde ersiitta ett gruppförsök med 20 cijur i 
vardera gruppen.' ' .Be räkningsmetoden , ·ar 
inte he lt in"änd ningsfri. Sena re undersök
ningar har ,·isat a tt varianse n mellan enägg
iga tvillingpar påverkas av miljöfaktorer och 
samspel. Klart är dock att tvillingmetoden ~ir 
mycke t m era effektiv ä n vanliga gruppförsö k 
for a tt belysa vissa pro blemställningar inom 
nö tkreatursskö tsel n. Det var cl iirfor ingen 
tillfäll ighet att VViad-försöken väckLe stor 
up pmärksamhe t bland h usdj ursforska re 
, ·ärlden ö,·er. Forskarsam hället st~illde sig 
mera t,·eksamt till au man kunde ska tta ar
vets betyd else fö r en hantitativ egenskap i 
e n population från försö k med e näggiga 
Lvill ingar. Som reda n fram hålli ts hade ame
rikan en .J.L. Lush introd ucera t beg repp e t 
he ritabilitet (h~) som är ett uuryck för elen 
~irfLI iga varia nsens andel a,· den totala ,·aria
tionen i en pop ulatio n for en vi. s egenskap. 
C nde r l ~MO-talets andra hälft publicerades 
Jlera skattn ingar a,· h e ri tabil itete n för han
Litativa egenska per baserade på korrelatio
ner mellan slä ktingar. Heri t.abili teten rör 
mjölkavkasrn ingen brukade ligga omkring 
0,2:'i-0,30 och för kroppsmå tt och mj ölkens 
fe u halt om kring 0,4-0,5. Bonnier och med
arbe tare menade a tt mellanparsvariansens 
and el a,· totah·ariansen i försök med enägg
iga tvi llingar \'ar eu mått p;1 arvets inverkan . 
Den na andel låg om kri ng 0,8-0,9 fö r både 
mjölka,·kastning och kroppsmått. I de tvil
ling ·tudie r som h~ir har be rörts diskuterade 
aldrig Bon n ier och medarbetare orsakerna 
till skillnaden mellan deras resultat och d e 
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herit.abilitetsstudier som gjorts enligt de 
pr incipe r och me toder som utarbetats a, 
Lush . Genom Lystnaden verkade del som 
om Bo nnier och med arbetare menade au 
heritabilitetsstudierna kunde ignoreras. Vad 
kunde skillnaderna bero på? 1ågra delför
klaringar var uppenbara, som a tt "t:villinghe
ritabil ite te rna" också in rymde icke-addi tin 
a rv, dvs. variation föro rsakad av dominans 
och ep istasieffekte r. Men detta kunde knap
past vara he la förklari ngen. Diskrepansen 
gav så små ningom upp ho,· t ill en livlig de
batt med fö reträd arn a för Lush- kolan; i 
Sverige företrädd frä mst av professor J\·ar 
J oh ansson . Mer härom sena re . 

T,illingrneLOden förde lar för miijöför ök 
gjorde a tt de n snart kom att tilhimpas i 
må nga andra länder, t.cx. Sto rbritann ie n. 
Frankrike, USA och Nya Zealand. f<irs t att La 

upp metoden ,·ar våra antipoder i Nya Zea
land , där mycket omlauande tvillingförsök 
kom igång på Ruak11ra försöksstation redan 
i bö1j an på 1940-tale t. Den som kom att bli 
a n svarig för försöken, J o h n H a ncock, var 
född i Finland och finsk agro nom. Han var 
e ngelsk medborgare, lämnade Fin lan d före 
kriget och besökte på ,·ägen Wiad , där han 
b lev imponerad av de tvi llingförsök som 
påhö1ja1s. I Nya Zealand d rog ha n sedan 
igång tvill ingförsök i samråd med statio nens 
che f, Dr .\1cMeekan, som också besökt Wiad 
före kriget. Detta nämns bara som e tt exem
pe l på h ur id eer inom det öppna forskar
sam hiille t fortplantas. \Niad var e tt bra exem
pe l på stor öppenhet, där besökare togs 
emot b:1de frå n S,·e rige och utlandet. 

Artificiell insemination (a.i.) 
utvecklas på Wiad 

Strävan att u ppnå en rik tig avelsvärdering 
genom a,·kommebedömning och m q jl ig
heterna att få fram tidiga avkomme resultat 
låg bakom beslutet a u försöka nt, ·eckla me
tode n för artificiell insemina tio11 på n ÖL
kreatur. Bon nier skt-iver i e n å rsredogöre l
se 11: "De n kons tgjorda sädesÖl'er föringens 
teknik har ernellen.icl öppnat nya möjlig-
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heter (underförstått för avkommebedöm
n ing) . P{1 grund av att sperman kan spädas 
1>ch även bevaras (intill 2 dygn) , tillåter n ~im
ligen denna teknik att e n e nda tjur samtidigt 
kan användas till praktiskt tagel hur många 
kor som helst, blott brunstiga sådana finnes 
tillgängliga. Institutet inriktar därför si tt 
,1rbeLe härvidlag på at t t räffa övere nskom
melser med djurägare i \Viads grannskap 
u rn au tå övertaga ~jmh~t!lninge n hos dem. 
Denna arbetsform h ar planera ts sed an e u 
antal år, men ha r fö rst under senare delen 
,11· 1938 kommit mera fullständigt igång. Det 
:tr institute ts avsikt att med det snaraste söka 
mYidga omfattninge n av denna verksamhe t 
ge nom att även sama rbeta med besiittning
.1 r som är be lägna något lä ngre bort från 
\ \'iad." 

Bonnier utvecklar i flera uppsa tser dessa 
tankar vidare . Ha n framhåll e r att man ge
nom a .i . kan fä fram avkommeresultat snab
bare, ofta medan tjurarna ännu är i livet, 
,a mt att bedömninge n bli r säkra re genom 
.1u clöLLrarna stå r i o lika besäLtningar repre
,e nterande o lika miljöer. Ge nom den artifi
ciella inseminatione n kan man alltså tidigt 
identifiera de tjurar som ;ir viircla att satsa på 
1 a1·e ln , ntnyt~ja dem starkare samt lägga på 
,1Yelsdjur efler de m. Bonn ier torde vara en 
.11· de förs ta , kanske elen allra förste, att inse 
bet;-rlelsen av a.i . för en s~ikrare avkommebe
clöm n ing och därmed fö r ett effektiva re 
.we lsarbete. 

.-\.rtificiell insemination var egentligen 
inget nytt. Lyckad e fö rsök med a .i. hade 
zj o rts redan ornkr. 1780 på hund av italiena
ren Lazzaro Spalanzani. Pionjärarbete p:t 
lantbrukets husdjur påbörjades 1899 i Ryss-
1,mcl av fysiologen Elia Ivanm. På 1920-talet 
,Lanades omfattande försök på nötkreatur. 
.-\nificiella vaginor konstruerades och lämp
liga späclningsvätsko r fö r sperman ut.arbe
rndes, så all man kunde bevara sperma n 
u tauför kroppen. Omkring 1930 började 
me toden tillämpas i stor skala i Smjetunio
nen, främst på nötkreatur me n även p:t häst 
och får. I början av 1930-talet inleddes ock
s,;1 arbete med a.i. i Cambridge, Engla nd, av 
John Hammoncl och medarbe tare. 

För a tt kom ma igång m ed artificie ll in
semination på \,\liad var de t d iirför naturligt 
att inleda n1ed studiebesök i Sovje tunionen 
och England. Laborator Kåre Bäckström be
sökte 19~4 Cambridge och lyckades å ret 
därpå [å ti llstå nd au besöka Sovjetunionen , 
för att vid Institutet för konstgjord sädes
överföring i Moskva studera de metoder och 
de n teknik som tillämpades. Ha n skaffade 
sig en uppfa ttning om för- och nackdelar 
med olika sperma uppsamlingsrne toder och 
fi ck också information om sammansättning
e n p[t olika lösningar, som kunde ,uwiindas 
för wspädning av sädesvätskan . Uppsamling 
av sperma med artificiell vagina var den 
bästa metoden, och Bäckström kunde på 
Wiad kopiera de n modell som anv~indes i 
Moskva. t:i Vid uppsamlingen av sperma an
vände man sig i Ryssland d els av tränad e 
honqjur som stod still när tjuren gjorde sitt 
språng, \'arvid spe rmauppsamlaren såg ti ll 
a tt ~uren ejakulerade i elen artific iella va
ginan. Man anviinde sig också av uppstoppa
d e djur, s.k. fa ntomer, vilka handjure t fick 
bestiga samtidigt som hans penis riktades in 
mot elen artificie lla vaginan. fäickström 
skrev fl era rapporter i Jan tbrukspressen om 
sitt besök i Smjetunionen. Figur 4:4 visar en 
omsorgsfull t förfärdigad "fantornhiist" som 
a nvändes vid uppsam ling av h ingstsperma 
vid institutet i :.1loskva. Fantomen var så kon
struerad a tt op eratören kunde sitta p{t h uk i 
skydd under densamma vid spermauppsam
lancler.. 

En mycket vik tig fråga vid artificiell in
semination är sammansättningen p å den 
vätska som an vändes för spädn ing och be
varan de av ejakula tet. Lösningen har den 
d ubbla uppgiften att dels möjliggöra en 
spädning så a tt ejaknlate t kan anvä ndas till 
e tt stort antal mottagare, och dels förlänga 
livslängden p å spermie rn a. Frågan hade i 
Ryssland blivit föremål för systematisk b e
arbetning. Största förtjänsten härvid tillkom
mer enligt Al lan Bane 14 W. Milovano v, som 
under 1930-talets förra hälft utarbetade 
spädningsvätskor för de olika djurslagen. En 
vätska som kom ti ll stor användning för nöt
kreatur var d en s.k. G.T.C. 5-vätskan som 
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best.år av en glykoslösning med fosfatbuffer 
och ett pH på 7.4. Denna lösning korn att 
utnyLtjas av Bäckström på Wiad . 

Förberedelserna för artificiel l insemina
tion inleddes på vViad under 1936, först i 
den egna besättningen och senare vid ett 
anLal samarbeLancle egendomar. I verksarn
hetsberättelsen för 1938 sammanställs resul
taten från insemineringar i fem olika bes~itt
ningar. Antalet kor som till slu tet av 1938 
hade blivit dräktighetsunclersökta och som 
inte varit behäftade med cysta uppgick till 
87, och av dessa blev 43 dräktiga, dvs. cirka 
50%. En sammanställning för perioden 
1938- 41 med 1377 kor visade en dräktig
betsprocent på 60,6% . Uppmuntrade av 
dessa resultat bö1jade man utvidga a .i.-verk
samheten rill ett större antal gårdar. Redan 
1938 inleddes samarbete med professorn i 
obstetrik och bujatrik på Veterinärhögsko
lan, Nils Lagerlöf. Han ställde under perio
den 1940-1944 ti ll \i\' iad-i nstitutets förfogan
de ,·eterinärmedicine kandidaten Allan 
Persson - från J 947 med namnet Bane. Den
ne bleY elen som kom att bgga grunden för 
ti ll~irnpningen av a .i.-metoden i Sverige un
der fält.mässiga förhållanden. Han prövade 
o lika spädni ngsvätskor, e tt område som bör
jaL röna intresse på f1era h åll i världen, bl.a . 

82 

i USA där man visat att en tillsats av färsk 
hönsäggula till spädningsvätskorna signifi
kant ökade spermiernas rörelseförmåga in 
vit.ro. Frå n 1943 infördes s.k. äggule-fosfat
spädningsväLskor i den svenska a .i.-verksam
heten. I samråd med professor Lagerlöf ut
arbetade Bane metoder för bedöm ni ng av 
spermiernas kvalitet och ru ti ner för själva 
insemineringsforfarandet. Samarbete inled
des också med professor Edward S0rensen i 
Danmark, som var en ledande kraft i elen 
snabbt viixande a.i.-verksambeten där. U t
vecklingsarbetet pä Wiad pågick under de 
bis t ra förhållanden som p.g.a. de t andra 
världskriget rådde i Sverige. Fält.arbetet mås
te genomföras med l·~jäip av gengasbil, något 
som ofta ställde till förtret vid färderna ut till 
d e ol ika g:irdarna, särskilt vintertid . Allan 
Bane har för författaren målande beskrivit, 
bur bilen många gånger blev stående i back
ar och snödrivor för att gengasaggregatet 
inLe kunde ge tillräcklig kraft att forcera 
h indren . Trots svårigheterna utvecklades 
arbetet väl. Intresset för artificiell insemina
tion ökade snabbt bland djurägare och i slu
tel a, · 1943 bildades de förs ta semi nfören
ingarna i Sverige i S. Luggucle, Skåne, och i 
Nyköping. Sedan skedde lit.vecklingen myck
et snabbt. Denna för svensk nötkreatursavel 

Figur 4:4. U/J/m1111/i 11g av 
hingslsjmwa vid l11sti
tull'I för artificiell i11semi-
11ation i. 1\/oslwa. Man 
a 11vii nrle 1' 11 uppsto/JjHui 
hiisl s.11. fantom, vilken 
hingsten jid1 bestiga. 
Bilden tagen under K1111' 
R11rkströ111s besiili 1935. 
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im cket viktiga utveckling kommer att beskri-
1·as i ett annat avsni tt. 

.-\lian Bane efterträddes på Wiad av Ivar 
D1-re nclahl under vars tid en särskild semin
:{irening, Hiilö-onens seminförening, bilda
des. som fi ck sperma från Wiad. Föreninge n 
;;ick dock snart upp i Nyköpings-orte ns se
minföre ning. Ivar Dyrendahl kom sedan au 
unde r många år leda Skara seminförening, 
, 0 111 utvecklades t ill Sveriges största . Skara 
utgör fo rt.farande eu betydelsefull t centrum 
:{>r a.i.-verksamhet och nötkreatursavel. 

I och med a tt a .i.-rneLOden kom att tilläm
;:ias i praktiken i stor skala uppkom e tt akut 
bc> hm· av utbildning av personal. Under 
l 9-+3 begiirde Veterinärhögskolan s styrelse 
>ch professor Lager-töf i skrivelse till reger-

111gen särskilda medel for sådan utbildning. 
\ "id remissbehandling avstyrkte Lantbruks
, t\Te lsen förslage t och föreslog iställ e t, att 
utbildn ingen skulle förläggas till Wiad, och 
.m Institutet för lrnsdjursföräd ling skulle Gi 
,ärskilcla medel h ärför. Det biir niirnnas att 
, tatskonsulcnten i boskapssköt.scl, H elge 
RYdc vid Lantbruksstyrclsen, också ingick i 
msti t.utets styrelse, va rför det kan antas a tt 
, [1Tclsen åtm instone Yar informerad om 

Figur 4:5. I),- K{/Jf Hä,-/i
,trö111 gii, sig Idar/är en 

11 1e111 i 11at io11sru11do. 
f>g. a. kriget drevs bilen 
med gengas, något s0111 
,tiilh!P till mycket besvii,; 
,ä,skilt v intertid. 

Lan tbruksstyrelsens avslagsyrkande. Profes
sor Lagerlöf hade naturligtvis motsatt upp
fattning och a rgumenterade för sin ur
sprungliga förslag i en amper skrivelse till 
.Jordbruksdepartementet. 1

'' Han fram höll a tt 
a.i . skulle utgöra e n n ormal del av veteri
närutbildningen, och att denna behövde in
rymma mycket mer ä n a. i.-teknik . Repro
dukLionssjukdomar och all män hygien vid 
insem inering måste utgöra viktiga delar av 
undervisningen , och detta kunde knappast 
tillgodoses vid vViad, som låg isole rat och ej 
hade direkt kontakt med elen högre under
visn ingen. En sentida läsare slås av den 
mycket öven ygande argumentationen . De 
b erörda statsmakterna t.yckte tyd ligen det
sam ma. Veterin~irhögskolan fick från 1944 
särskilda me de l fö r u tbil dn ing i artificiell 
insemina tion . 

i\H nga person er b idrog till den tekn isk
vete nska pliga utvecklin gen a\" semim-crk
samheten i S\"erige. Bonnier var initia tivtaga
ren . Han s:1g i a.i.-rnetoden en möjligh et aa 
utveckla en tidig och ko rrekt avkomrnebe
dörnning av tjurar för de t fram ticla ave ls
arbet.ct.. Biickströrn va r den som efte r besök 
i Smje tun ionen och Englan d fick igång for-
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söksverksamhet på onu:1det. Efter 1940 fi ck 
han på grund av andra uppgifter p[1 Wiad 
all t mindre tid au ägna sig åt den artificiella 
inseminationen . Professor Nils Lagerlöf och 
Allan Bane fortsat te då d e n teknisk-vet.en
skapliga utvecklingen. Den förre var den sto
re strategen och utbilda ren, som t idigt såg 
metodens möjligheter och vikten av a tt den 
kopplades samman med hygien och sexuell 
hälsokontroll. Allan Bane var b:1cle fältarbe
tare, laboratorieman och uncle rvisare. H a n 
engagerade sig aktivt i utarbetandet av meto
der för bedömning av spermakval i te l. Sena
re kom han också aLL få stor betydelse för an 
fä tekniken med cijupfryst sperma att funge
ra i Sverige. Han kom så sm:mingorn a tt ef~ 
tenräcla Lagerlöf som professor i gynekolo
gi och obstetrik. Porträtt av de tre förgrunds
m:innen inom svensk artificiell insemination 
tecknas i faktaru ta VII. 

Avelsvärdering av ~jurar 
För att uppnå gene tiska framsteg i kornas 
mj ölkavkastning ;ir det nödvändigt att så ti
digt som möjligt skaffa sig en rimligt säker 
uppfattning om tjura rnas avkastningsanlag, 
utväija gurar med goda a nlag till fortsatt 
avel, anv;inda dem till så rn:111ga kor som 
möjligt samt lägga på söner efter de bästa för 
fortsatt avel. Vid Liden for inrättandet av 
lnstiLute t för husqj ursfö rädling torde det i 
stort sett ha rå tt enighe t om ovan angivna 
strategi. Frågan var istället hur denna siikra 
skattn ing av anlagen skulle ku nna uppnås, 
och hur den skulle kunna göras så tidig t att 
gurarna fortfarande var i livet då skattning
e n fö relåg. Dessa frågor kom a tt iignas stor 
uppmärksamhet av llonnier och ha ns med
arbetare . Man angrep problemet från olika 
utgångspunkter: dels introd ucerade man 
artific iell insemination, och dels insamlade 
man avkastningsuppgifter från enskilda 
besättn ingar för a tt analysera vilka metoder 
som var an vändbara för avkomrnebeclöm
n ing i praktike n. 

År 1934 anställde instiLUtet agronom T. 
Dtiring för att lägga upp e tt kortregister och 
utföra statistiska a nalyser av produktions-
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data. T slutet av nästföljande å r had e man 
redan ett register med över 300 000 stam
boksförela nötkreatur och svin. Inom nöLkre
aLursavel n e tablerades samarbete frä m st 
med SRB-föreningen , från vilken uppgifter 
o m h ärstamning, ka lvningar och mj ölk
avkastning rn.m. e rhölls kontinuerligt från 
alla sta m boksförela djur. För all underlätta 
statistiska analyser införskaffade institutet e tt 
s.k. H olle rith-aggregaL, en elektrisk räkne
rnaski n baserad på h ålkort och med stor 
kapacitet. Önskad e nppgifter stansades in 
p{1 ko rten vilka sedan passerade elektr iska 
sorterings- och räkneve rk. v\liad-institutet 
blev pionjä r i landet på behandling av stora 
datamängder med hå lkortsmaskiner. Denna 
erfarenhet korn till god användning, då den 
teoretiska ku nskapen nå tt en sf1clan n ivå att 
avkommebeclörnning kunde införas i p rak
tiken. 

I sina tid iga överviiganclen om avkomrne
beclömningsmetodik utgick llonnier från att 
en kos avkas tning kan fö rv;intas upp gå t ill 
medeltalet av moderns och faderns anlag för 
a, ·kasm ing, alltså 

X = Y+T T = 2X-Y 
2 ' 

diir X är dotterns avkastn ing, Y rnocle r ns 
avkastning och Tär tjurens anlagsvärde. T 
bör indikera tjurens anlag fo r rnjölkavkast
ning om indexet baseras på må nga moder
dotterpar och dessa verkat under n ågot så 
när lika m iljöförh;111ancle n. Som redan 
nämn ts hade ett sådant index 1925 före
slagits av am erikanen Yapp och bö1jat tilläm
pas i USA 11nder n amnet Yapps index. Ett 
l i knancle i nclex hade redan 19 J 3 föreslagi ts 
av Nils Hansson , varför Bonnier började an
vända te rmen Hansson-Yapps index. 16 En 
kom m itLe bestående av Bonn ie r, professo
rerna Funkqvist ochjohansson samt repre
sen tan r.e r för SRB-föreningen 11nclersökte 
möjligheterna a tt använda detta index vid 
avkomrnebedömning och föreslog att det 
skulle införas i SRB-rasen. E tt problem var 
au avkastn ingen redovisades per kontrollår 
(nov- okt) . Detta ledde till att de första kon
trollåren beroe nde på kalvn i ngsticlen blev 
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mer eller m indre ofullständiga. llonnier och 
jo lia11sson föreslog 1943 i e n gem ensam 
publikation, a ll man istället borde ange av
kasrningen pe r laktationspe riocl. 17 Del hade 
nämligen i flera undersökningar visat sig, a tt 

ko rrelationen m ellan olika produktions
resulrat frå n samma ko var högre då avkast
ningen beräknades per lakt.aLionsper iod ~in 
då elen angavs per kontrollår. Det viktigaste 
,bile t till au övergå till laktationspe riocl var 
Pmelle n id, a tt rna11 chirige nom kunde vinna 
cicl \·id avko mmebedörnni11gen. Om d e nna 
baserades på 10 döttra r med minst e tt pro
d ukliunsår (laktat ion) vardera, skulle man 
~öra en tidsvinst på cirka 8 m:rnader vid elen 
fö rsta bedöm ningen av e n ~jur. Ytterligare 
u nde rsökningar över ol ika miljöfaktore rs 
imerkan på mjölkavkastninge11 skulle emel
lertid behövas. Tiden for en rationell avkorn
me bedöm ning var ej mogen förrän i början 
pa 1950-talet. 

C llundersökningar på får 
I de t ursprungliga program meL för Institu tet 
fö r husdjursf'örädling fanns inga plane r p å 
.l\·elsarbele med får. Betyd elsen av fårsköt
,e l n hade nämlige n minskat avsevärt sedan 
,lu tet av 1800-talc t. De t fan ns e mellertid 
,wrka grupper med de n energiske statskon
,ule men Nils lnS11la nele r och Svenska Få r
,1\-clsföreningen i spetsen, som ville att T nsti
lu rer sku lle La upp få ravel på programmet. 
Institut.e l a nsLiillde d ;irfö r 1935 fil.kanel. 
S,e n Skånnan (1910- 1988) för att särskilr 
,t rbe ta med fårs kötselns proble m. Skårman 
hade b l.a. studerat ärftlighetslära för Gert 
Bonnier på Stockholms Högskola. Skårma n 
bcreclcks tilll~ille au göra e tt längre studiebe
,ök i USA, vilke t ga\· goda möjligheter for 
,pccia lstud ie r a \ amerikansk fårave l. Vid 
elen stora federala försöksstat.ionen vid Iklts
\·il lc uta nför ·w ashington DC och vid d ess 
f'a rl"arme r i o lika delar m· lan<le t pågick e LL 
omb1ttancle arbete med registrering a\· olika 
prod uktiousege nskaper som lam mens till
\;ixt, ulla \'kastning och ullkvalite t . Dr J.I. 
1-fa rcly vid the Bureau of'J\nimal Tndustry i 
Beltsville hade konstruerat apparawr, me d 

vilken man kunde mäta ullfibrernas fo r m, 
diame ter, längd, e lastici te t m .m. Efter he m
komste n introducerade och appli cerad e 
Skårman dessa metoder som ett viklig t kom
p lement till den u llbedöm n ing som redan 
fanns i Sverige. 1

' 

Vid den här tiden granskades fåren myck
et ingå<.:11de i samband med stam boksf'ör ing
en. Vad ulle n beträffar åsattes c\juren poäng 
som baserades på hela fall e ns karaktär och 
e tL antal u llegenskaper som ullens längd, 
j ämn het, finle k, krusighet, glans m .m. samt 
förekomst av direkta u ll fel. Den okulära be
siktningen var naturligtvis os~iker be träffan
d e fi n lek,jämnhet och förekomst av m ärg
haltiga fibrer. Skårman började därfö r med 
H ardys tekn ik undersö ka ullpro\' frå n ell 
antal avelsbesäLLningar och prov tagna vid 
stamhoksföringen. En kartl äggn ing av ull
egenskaperna hos alla de svenska fårraserna 
presente rades i hans licentiatavha nclling. 1

" 

Hardys metod gjorde de t möjl ig t att produ
cera fo tografier av tvärsnitt av ullfibrerna 
med m ycket stor fö rstor in g. Fr[rn fo togra
fierna kunde .man lätt göra ett a n tal bedöm
ni ngar. Mellan raserna shropshire, cheviot 
och oxf"orcldown ( tre \'id den här tiden van
liga importraser ) före låg tillförlitliga skill
nader i alla de a nalyserad e ullege nskaper
na. Shropshire-ullen var finast, så gou som 
m ärgfri och hade elen stö rsta j ä mnhete n. 
Cheviot-ullen var g rövre och ofta tillpla ttad 
och med märghaltiga fib1n, medan u lle n 
fr:U1 oxf'ordelown låg någonstans emellan de 
två andra raserna. Förekomst av märghaltiga 
fibrer sänke r ulle ns värde och anviindbar
het. De n svenska lan trasen kännetecknas av 
att elen ha r en blaHdni ng av två ul l typ er, de 
g rövre täckh:1re n och den finare botten
ullen (tig. 4:6) . Det förelåg en stor variatio n 
m ella n individer betriiffa nde Läck hårens 
d iameter och förekomst av rnärgha ltiga fi b
rer . .Ju g rövre ull d esto högre frehen s a\· 
rnärghaltiga fibrer. 

Sambandet me llan baggarnas och deras 
döttrars 111lkval iLe t. undersöktes ocks~i. Inom 
che\·iot-rasen , där mater ia let var relativt 
ston, var kor rela tionen mellan fäder och 
döttrar rdati\'t hiig. Fiir tv{irsnittsfor m och 
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Figur 4:6. Tviirsnilt.1ylor hos IJ/Jislw 111/jnov ji-(111 
s111'11.1·hafårrasn: Ov re mdm, !(111/ms: l.v.JinulL1ly/1. i 
mitten god och t.h. 111ä1ghaltig, dr11ig ryr111ll .• Yedn, 
raden: 1.11. o.,forddown, i 111ill1' 11 god orh t.h. då lig 
Clieviot ull (Skårma 11 ) . 

finlek uppgick korrelatio nen till 0,4 respek
tive 0 ,'.3, vi lket tyde r på en heritabili tet på 0,8 
respekti,·e 0,6. Kvalitersegenskape rna är allt
så i hög grad ärftligt betin gade . Senare un
dersökningar i fle ra län de r har , isat ö,·e rens-

t~i mmande resultat. K,·ali1 e tsegenska perna 
ka n därför föränd ras re lati \"t snabbt genom 
systematiskt un·al. 

för att kunna begäna den praktiska får
an~ln in rä ttades på Wiad et t mindre ull
la bora torium, som utnyt0ades av Svenska 
Fåravelsföre ninge n för u1Tale t a,· m-clscljur.111 

Pa grund a,· lärski'> tselns avtagande o mfatt
ning och 1tllens minskande be tydelse i för
hållan de till köuprodu ktionen upphörde 
ull undersökningarna unde r 1950-talct. 

Den te kn ik som Skh man i11troclucerat 
kom till a ll\"ändning även vid studier m· päl ·
halitet hos mink samt också som ett diag
nostiskt tes t vid bedöm n ing a\' en~iggighe t 
hos nötkreatur. Enäggiga tYillingar , ·isade sig 
ha mycke t lika 1i;1regenskaper, medan skill
naden mellan tvi ll ingpar var stor. S,·en Skår-
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man fortsatte au ,·erka, först inom institutet 
och senare vid Lantbruksh ögskolan. Diir 
kom h an i h uvudsak att arbeta med svin och 
genom förde bl.a. ett mycket omfattande 
korsningsförsök mellan lantras och york
sll ire. Vi t1te rkomrne r till d e tta i e tt senare 
sam ma nha ng . 

Svina ve lsforsknin g 
Försöksarbe tet med svin le cldes av dr Carl 
Ha llqvist, som dessutom var ansvarig för den 
i bö 1jan mycket omfattande byggnadsverk
sam h e ren . Som svinaYelsassistent \'e rkade 
<1grono n1 Gunna r Trulsson . I en lighet med 
institutets a llmän na po licy bedrevs avels
a rbetet efter tYå huvudlinje r, dels experi
men te ll avel syfta nde till att. producera och 
försäl ja ett förbättrat svinmaterial till intres
serade avelsbesättningar, dels studie r Ö\"er 
nedärvningen a\· ekonomiskt viktiga egen
skaper till ledning för svinaveln i allmänhet. 
De t experimentella a,·elsarbetet påbörjades 
under 1930. Som princip skulle det base ras 
på stark ina,·el i kombinatio n med urval av 
de bästa linjerna och incli\-idcrna. 

Eu stall som rymde 144 gödsvin (se nare 
utökat) i boxar om fyra clj ur i vardera samt 
m·delningar för suggor och galta r blev färdigt 
11nder 1930. En mycket omf"an ande registre
ring a\" cljurens egenskaper och produktion 
utfördes. Suggornas grisningsrcsultat notera
des och smågrisarna ,·ägdes med täta inter
, ·all. Efte r a\'\'änjningen insattes grisarna i 
grupper o m fyra clj ur i göds,insstallet för 
a,·kommebedömniug a,· galtar och suggor. 
r\ä ra samarbe te etablerades med Central
an talten och dess . tationer för s,instamkon
troll. Samma f"odenat til llämpacles på \1\'iad 
som på stationerna . Genom samarbe tet med 
Ccn tralan ·talten fick kontrolle n och m·kom
me bedörnningen p;1 \l\' iad officiell karakt~ir. 
Göclsvinen v~igd es va,j e , ·ecka. Före slakten 
son1 skedde ,i d 88-90 kg ,·ik t u tfördes en ex
te riör bedömning a,· d j11ren. Slaktkropparna 
, ·ägdes och ett arnal kval itetsmått fastställdes, 
så om rygg päcket~ ~ocklek, kroppslängden, 
rvgg11äsket' ~jocklek och fördelni ng m.m. 
Efter styckninge n bes t~im des vikten a,· hu-

n1d, ben, 
bakd el ,·a1 
arbe te !ad, 
att studera 
li te t.11 
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le-, ,i kten av hu-

, ud , ben, ister, bogparti, m ellan parti och 
bakdel var för sig. Ett mycke t omfa ttande 
Mbete lades alltså från första början ned på 
.1 11 stude ra slaktkrop parnas och föiskets kva
litet.21 

Inaveln leder till problem 
L nder 1930- 31 p åbörjades !yra inavelslir~jer 
genom helsyskon-parningar inom yorksh ire
rasen och en linj e med lantras. I yorksh ire 
ledde inaveln reda n efte r någon gen eration 
till u tklyvning av missfoster känne tecknade 
a,· a tt frambe nen var krökta och stelt fixera
de .~~ Gr isarna var d öd födda elle r dog strax 
d ter födseln (fig. 4:7) . Missbildningen be
tecknades "krokste lbe nthe t" och visades 
be ro på homozygoti för ett recessivt anlag, 
,om genom viss "matadoravel" fått h ög frek
,·e ns inom yorksh ire-rasen . Fö r att minska 
utbred ningen i avelsbesättningarna o rgani
serade H allqvist ett program gen om vilke t 
a,·elsbesättningar från \l\'iad kunde få kända 
he tero,:ygoter med vilka de kunde "tes tpara" 
,ina galtar för att avgöra om d e var bärare 
eller fria från letalanlaget. I naveln resulte ra
de emellertid inte enb ar t i utklyvning av 
defin ierbara letaler utan i e n nedgång i kull
, torlek och sm ågrisarnas livskraft. Hallqvist 
,-ar dock fortfarande op timistisk om inaYclns 
möjligheter. I e tt fö redrag vid Svenska Svin
a,elsfören ingens sammanträde under Lan t
bruksveckan 1932 säger h an bl.a . "även om 
, i ännu icke kun n a tillråda en allmän an
,·ändning av elen niira inaveln i praktiken s~t 
ä r det dock troligt, att vi via ett me ra experi
mentellt lagt avelsarbete genom inavel kun
na komma til l avclsrcsultat, som kunna vara 
a,· betydelse fö r a rbetet i allmä nhet".2'' Hall
q,ist framför vidare elen uppfattn ingen, att 
inaveln ren t teoretiskt ha r föru tsättningar 
att I ara be tydlig t mera effektiv än and ra fö r
äcl li ngsmet0der; med in aveln arbe tar man 
säkrare och har betydlig t större utsikter att 
,ammanföra goda anlag från båda fö räldrar
nas sida. Helt följdrik tigt fortsätter Hallqvist 
elen starka inavel n, men problemen blir allt 
,ärre. I InsLiLUtets verksamhetsberättelse för 
ä r 1933 framhålls a tt ave]sarbe te t inte läng
re så starkt dominerats av inaveln, då det är 

uppenba rt att d e n verkar nedsättande på 
griskullarnas vikt och t:ill\"äxt. Inaveln anses 
dock fortfarand e vara elen viktigaste princi
pe n i arbete t men kombineras nn också med 
utavel, dvs. korsning me llan linj er. Under 
1934 produceras inga kullar gen om nära 
in avel, men d et framhålles att de tta be tyde r 
"in galunda att inavelsarbetet n edlagts". 

I p eriode n 1935-~9 d iskuteras fortfaran
d e inaveln som en möj lig framkomstväg för 
a tt fram bringa v~irdefulla avelscljur, men 
både Bon nier och Ha llqvist bö rjar bli mera 
luttrad e . I en gem en sam red ogörelse för 
arbetet på \,lliad framhåller de att man p.g.a. 
elen försvagning som inaveln innebär ej kan 
rekommende ra vem som helst att ge sig in 
därpå.2 ' Institutet bör emellertid ta på sig de 
risker inaveln innebär rör att få fram förb~itt
r ingar i al lmänhet, Lex. genom re n ing av 
raserna från svagh e tsanlag. Ett råd som de 
ger privata lantmän är "Undvik inavel men 
a nvänd gärna inavlade dju r" (unde rförstått 
för korsning) . I årsberä ttelsen för 1939 har 
man delvis ändrat strategi för svinave lsarbe
t:et.23 Tre möjligheter n~imns: (1) att bedriva 
ett avelsarbete efter i huvudsak samma prin
cip iel la linjer som inom aveln i allmänhet 
men med mera ingående kon troll och p röv
ning av avelsmaterialct, (2) konsekvent in
avel och (3) ko rsningsaYel för produktion av 
bruksdjur. Frå n och med 1940 blev elen för
sta stra tegien helt dom inerande. Arbete t 

Figur 4:7. Inaveln i Jorkshirera.w1 /pr/rfe till uti<l1•v-
11ing ov missbzldode, ofta dödfödda grisen: De kallades 
lnolislflbenta eftersom frambenen var krökta oth stelt 
fixerade (J-lallqv ist, 1933). 
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rnerl inavel upphörde och ,·iss förberedelse 
igångs<1ttes för korsningsa,'CL 

Nedärnningen av jJroduhtious
egenskaper oth allmän svinskötsel 
Red an i början på 1930-ta let rog s, ·i11 awle l
n inge11 upp utfodrings- och skötselstud ier. 
Utfodringsfö1·söke n fi ck stor on1fatrning och 
leddt's a, · Folke JarL Då de ligger utanf'ö r 
ramen för före liggande arbe re , ko mmer d e 
ej att nä rmare beröras hä r, U teYiste lse fö r 
s,·in har blivi t aktuellt unde r 1990-talet, i 
miljö rörelsens spår, och d et kan därför \'ara 
, ,än a tt nämna a tt man på v\liacl bö1j ade prö
,·a betesgång för suggor redan 193 1. med väx
lande framgång beroende på belCstillgången 
(fi g , 4:8) . I genomsn itt f'ii r e n femå rsperiod 
blc,, d e gr iskulla r s0 111 f'ötts på bete något 
mindre (m inus 1,2 grisar vid födse ln och I .·I 
,·id av\'ä11jni ngen ) . De n lägre a,·kastn ingen 
balanserades d ock gott och ,·äl m· elen mins
kad e f'oderkost naden. Under -Hl-tale t drab
bades v\' iads s,·inbes~iuningar ,w sdra ajuk
do111sprohle-rn (bl.a. nyssj uka och influensa) . 
För att ko mma till r~itta med proble men prö
,·ade 11ian åter utevistel. e under som maren . 
En kombinat ion a,· 11oggra1111 sa nering a1· 
sam tl iga stallar och ute,·istelse 111ed betes
gång ledd e till att aj ukdo msproblcmen kun
de begränsas.1,; 
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A,·kornmebedöm ningen ä r av ce ntral be
rydelse för framsteg inorn aveln , men den är 
ocks{1 d yrbar. En ur a,-clssynpunkt ,·iktig s tu
die Ö\'er a\'komm cbedömningsmetodiken 
u tfördes 1938 av Hellbe rp/7 \/id den h ;ir ti
d en fa nns föru tom Wiad tre kontrollsta tio
ne r som stod under iiYeri nseenrle a,· Cen
tra lanstal te n. På statione rna hade man gnip
pe r om f)Ta ku llsysko n ( t\'{1 hondjur och två 
kastrerade galtar ) , som bö1jacle p rö,·as ,·id 
20 kg lenrncle vi kt. Frågan rnr hur rnå nga 
kullar man be hövde cfre r rn1je galt för a tt 
uppnå t illfreclsst~illande säkerh et i ave ls
,-~irderingen. Sj;ilvfa llet ö ka r säke rhete n o rn 
ma 11 testa r många ku llar, men testar man 
många frå n sa mma galt kan man med ett 
g i\'et platsa ntal pröva fär re galta r. Man h a r 
al ltså en mots~i unin g m e llan siike rhe te11 
i ,·ärderingen o ch utrymmet för gall ring 
mellan de p rÖ\'acle gal rarna. En rim lig kom
promiss bör eftersträYas. Vidare är det in te 
f'öru tbestän1t a tt man skall ha prön1 i11gs
grupper o rn tyra kul lsyskon bara fo r au dans
kar och amerika1 1er Yid de11 här tiden tillä m
paclc det s~·stcmet. T exempelvis ·1ysklancl ur
rö rdes prön1inge11 med en suggris och en 
kas trat i g rupperna. Hclllw rg utrnlde galta r 
som hade p rö,·ats med m inst 8 kullar och 
studerade hur a,·e ls,·ä rderi11gen utfallit med 
e n g rupp och därefter e l t ö kand e an tal 

Figur 4:8. l'o I \'iad 
/1rö11arf1,, 1n/a11 / 931 
bPli'sga11gför suggor orh 
11/egri111i11g. l '111/n / 9-10-
tolel a1w ii11des bell'fgr111g 
jiir oll l:0111 111a 111 /noble111 
mNI /11Jiviig1i11ff/1 lio11n 
hos grimma. 
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:rrnpper. Frågan var hur stora fel i värderiug
c- n . d\'s. avvikelser från galtarnas troliga ''san
:1 a aYelsvärden", man r iske rade vid o lika 
.rn ta l gru pper. Undersökn ingen utfördes 
:ned data för tre egenskape r, kroppslängcl, 
n ggspäcke ts tjocklek och bukfläskets om

rau ning. Fele t minskade snabbt med ökande 
.111tal kullar upp till tre eller f)1ra, varefter 
:,-Jrbättringen snabbt avtog för va1je ny kull. 
l lellbcrg drog därför slutsatsen att tillräcklig 
<1kerhet uppnåddes till en rimlig kostnad 
\ id fyra prövn ingsgrupper p e r galt. Säker
!1c ten blev störst för kroppslängden som var 
ele n egenskap där variansandcle n "me llan 
:raltar" var störst. Om man bara beaktar s~i
\..e rheren i avelsvärcle ringen, är ett sys tem 
med två g risar per grupp och samma total-
• m tal prövade grisar överlägset systemet med 
en gruppstorle k på fyra. Eftersom avkom me
bedörnning m ed fyra grisa r per kull kan av
, !utas tidigare ansågs de två systemen \'ara i 
,rn rt sen likvärdiga. 

Cnder slutet av 1940-Lale t la des m ycket 
,irbete ned p{1 studier av slak!ln-opps!malitell'II, 

cl1·s. fördeln ingen m ella n o lika kroppsdelar 
()ch v~ivnad er hos sla ktsvine n . I svinstams
kontrollen bedömdes e ndas t fe m kvalitcts
eg;enskapcr; nämligen späckljocklck, kropps-
1:i.ugd och bukens tjocklek, som a lla bedöm
des genom mätning, och skinkans srorlck 
och form samt späckets fast.het, som åsattes 
poä ng. För au få en biit tre upp fa ttning o m 
h a litetsegcnskaperna ställde Hallqvist frå
•2;an hur man från dessa m ått och po~ing kan 
fa e n total värd e ring av de e nskilda prö1·
n ingsgaltar11as samlade avelsvärdc , s:1 au 
, laktkvaliteten kan förändras i önskad rikt
n ing.2' Vissa delar, t.cx. skin kan, är värda mer 
:m framdelen, och stor fetta nsättning n ed
,;;ittcr värdet på OäskeL och har dessutom fö1° 
o rsakat hög fode rkostnad. Eftersom kropps
\ ikten vid sla kt iir kon stant, måste med 
mtturniidv~indighet e n ökning av c11 kropps
del med föra c11 minskning av någon annan 
del. Vill man allts{t ändra på de ol ika kropps
delarnas inbördes propo rtioner, s{1 är det en
ligt J Jalk1\'ist nöclv~\ndigt att fas tstiilla kropps
delarnas vikt och deras inbördes fö rh{tllancle 
till \·arandra hos p rö1·ningsgrisarna. Från 

denna utgångspunkt utfördes en ornfatlan
d e studie, där omkring 150 slaktkroppar 
frå n Wiacls tes tprograrn blev fö remål fo r 
cletaljstyck11ing enligt det mönster som rill
liimpades i handeln. Vi kan ej hiir gå .in på 
d etaljer och skall endast nämna, atr. de på 
längden delade slaktkropparna styckades i 
framdel, mittdel och bakdel med ytterligare 
detaljstyckning, varefter de olika bitarna v~ig
cles. De t före låg mycket stora skillnader 
mellan d e e nskilda prövningsgrnppernas 
m edeltal för de flesta egenskaperna. Medel
talen för viktprocenten av framdel varierade 
1.ex. mellan 20,0 och 24,4%, och för sp{ick 
varvariationsbredde11 6,1- 10,9%. Procenten 
mcrvän fläsk vari e rad e m e llan 58,0 och 
6~,0. Skillnaden i m ed el talen för halvsys
kongrupper från olika galtar var ocks;'t sto r . 
Au. de t förelåg stora och h ögsigu ifika nta 
skillnader mellan prii1T1ingsgruppcr såväl 
som mellan halvsyskon grupper tyder på, att 
arvet har en avsevärd inverkan på variatio
nen i kvalitetsegenskapcrna. 

Vid elen här tiden hade Lush och medar
beta re u tarbetat metoder för skattningar av 
hcritabil iteten. I retrop crspektiv är det egen
domligt, a tt Hallgvist inte gör några sådana 
beräkningar eller överhuvud nämner lterita
bilitctsbegreppct. Alltnog, H allqvist dr;n 
d e n slutsatsen att avel för förbättrad slakt
kroppskvalitc t har goda föru tsättningar, och 
han fram h:1ller att även om d et finns korre
lationer m ellan proportionerna för o lika 
egenskaper och dessa inte alltid går i önskad 
riktning, så bör de t \·ara möjligt att genom 
avel förbättra bala nsen mellan rncrvärda 
och rninclenärda kroppsdelar och vävnader. 
''A,·eln måste vara in ri ktad på att konLrollc
ra au vinste n for rne rviirda egenskaper alltid 
sker på bekostnad av de mindervärda ." För 
all genomfora de nna princip är det nödvän
d igt att utöka e n komroll baserad på styck
ning och v~igning av slaktkropparmt. 

Som sfulouulö111e om svimwclclningens 
a rbete kan man säga, a tt p rimärmålet alt 
genom inavel prod uce ra avclsmaterial för 
svi nnäringen ej k1111dc uppnf1s. Inaveln lcd
cle til l fö r stark ned sättning av grisa rnas 
produktivitet och livskraft. Genom försöken 
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fick man emellertid i Sveri<Ie en bättre for-n 
ståelse för inavelns konsekvenser och öppna-
de ögonen för dess faror. Arbetet beredde 
marken för de korsningsförsök som senare 
skulle komma att inledas på Wiad. Från slu
te t av 30-talet fungerade avdelningen när
mast som en försöksavdelning för svinpro
duktion, cLir fdgor av betydelse för näring
en i fråga om utfodring, avel och skötsel 
kunde studeras. 

Fjäderfäavel 
Forskningen med fjäderfä p:1 \i\liad kom 
igång 1929, då ett n ytt hönshus med avdel
ningar för kycklingar, värphöns, avelscljur 
och kläckeri kunde tas i bruk (fig. '1:9) . Bon
n ier stod för elen vetenskapliga ledningen 
och bade som assistent fru Sally Nelsson , 
som senare gifte sig med svinavelsassistenten 
Gunnar Trulsson. Utgångsmaterialet fö r in
stitutets avelsarbete utgjordes i huvudsak av 
djur från rasrena vit Leghorn, röd Rhode 
Island och vit \t\lyanclotte. Principerna för 
avelsarbetet byggde p å inavel kombinerad 
med strängt urval av de bästa djuren, baserat 
på avkonunebeclöm ning. Man bedömde ka-

pacite ten hos olika föräldrapar. Redan från 
början stod det klart att viss korsningsavel 
också skulle bedrivas. Alla kläckningar sked
de individuellt och va1:je kyckling märktes 
omedelbart efter födseln . De egenskaper 
som främst skulle beaktas i urvalet var hö
nornas värpförmåga och kläckningsprocen
ten bland avelsäggen. En mycket ingående 
egenskapsregistrering u tfördes, omfattande 
kycklingarnas tillväxt och livskraft, ålder vid 
Y~irpningens igångsättande, antale t ägg och 
äggens vikt m .m. Individuell värpkontroll 
genomfördes konsekvent. Målet för verk
samheten var att producera avels- och bruks
cijur för näringen, med växtförädl ingen som 
förebild. 

Medan inavelslinjerna byggdes upp gjor
des studier av olika procluktionsegenskaper, 
t.ex. hönornas ålder vid första ägget, ägg
viktens variation med ålder och årstid samt 
äggens innehåll av gula och vita. Dessa un
dersökningar kan ses som en del av det all
männa kunskapsuppbyggandet för ijäderfä
produktionen som skedde under 1930-talet, 
främst i USA. Verksamheten lämnade värde
fulla bidrag till kunskapen om hönsen som 
produktionsdjur. 

Figur 4:9. l]ädnjiistallama Jxl Wiad i en barile 11101 södei: Foto Bertil Norbog. 
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1 verksamhetsberättelsen för 1934 precise
rar Bonnier arbetsmetoderna och m{tlen för 
a\·elsarbetet. \'Ian skall bedriva många paral
lella serier med stark inavel och hoppas atl 
c'fter ett antal generationer få fram djur
,rarnmar, i vilka man rensat ut dåliga anlag 
nch konsol iderat de goda. Bonnier skriver: 
.. Sådana stammar representerar d å verkligt 
·rena raser' och tåla i fortsättningen inavel i 
h ur hög g rad som helst. De ä ro vad m an 
ka lla inavelsstabila, och avelsägg från dem 
motsvara i viss mån d et utsäde som genom 
\ äxtfiirädlingen framställes från rena sorter . 
framställningen av sådana inavelsstabi la 
<rammar utgör därför etta\· målen för avels
a rbetet på Wiad ... Med avseende på produk
tionen av bruksdjur skola sådana framställas 
~enom korsning mellan olika var för sig in
,n-Jade stammar." 2

'' 

Precis som för svin ledde den intensiva 
ina\·eln ti ll sdrighe ter med ökad dödl ighet 
hos cUuren och nedsatt kläckbarhet hos avels
äggen. En bit in på 40-talet var man tvungen 
att ge upp den starka inaveln. Man ändrade 
målsättningen till a tt uta rbeta bmpliga me
w cler för prod uktion av goda bruksdjur, dvs. 
goda v~irphönor och bra slaktdjur. Framför 
all t använde man sig av korsn ingar mellan 
o lika raser, dä r fö rsta gene rationen ofta visa
de mycket goda bruksegenskaper. Både i 
,amband med ina\·e ln och m ed de sena re 
raskorsningarna utfördes omfattande srudier 
ö\·er den ärftliga varia tionen inom popula
tionerna för o lika produktionsegenskape r. J 
en stor studie över variationen i ~iggvikt fin
ner Bonnie r (1942), att korrelationen m el
la n mödrar och clö u ra r för vikten a\' 10 i 
fö ijd nnder pe riode n rnars-ma j \·ärpta ägg i 
medeltal \·ar 0.22, och att regressionen a,· 
döttrarnas ägg\·ikt på mödrarnas var 0 ,28. 
Han drar slutsatsen att urval a,· mödrar efter 
deras äg6T\ ikt bör leda till för~indring i önskad 
riktning. Dessa korre latio11er och regressio
ner tyder på att heritabiliteten fö r ~ig[:,T\'ikl är 
relativt hög, 0,4-0,6, även om ordet heritabi
litel aldrig korn ti ll am·ändning. Resultaten 
har bekräftats i må nga senare studier. 

I korsningsavcl för produktion m· bruks
cijur ~ir d e t \"ik tigt au korsningsprod ukten 

bl ir så enhetlig som möj ligt. Som ett le d i 
strävan att erhålla sådan konstans, börj ade 
dr Bonnier och Sally Trulsson med ben äget 
b ist:rnd av Kå re Bäckströrn studie r av artifi
ciell insemination på höns. Amerikanerna 
Burrows och Quinn hade 193:'i lyckats ta 
fram en enkel och tillförlitlig metod a tt sam
la sperma frå n tuppar. Metoden prövad es 
med framgång på Wiad, och man började 
med lyckat resul tat använda Ringers lösning 
som spädnin gsv~itska. Man visade att späd
n ing av sp erman upp till en 10-procen tig 
spermakoncentration gav tillförlilliga resul
La l, dvs. lika hög befruktningsprocem (om
kring 68%) som outspädd sperma. Goda 
resul ta t a\' inse mination e rhölls från ~igg 
som insamlats I till 4 dagar efter insemina
tionen . Introduktion av aniticicll insem ina
tion hade uppenba ra fördelar. Goda tuppar 
kunde få ett mycket stort antal avkomlingar; 
vid are möjl iggjorde teknike n avelsarbete 
med hönor som hölls i batterier. 

för a ll beh:1lla populationerna konsta nta 
g jo rdes på Wiad försök med att blanda sper
ma från olika tuppar före inseminationen av 
m-clshönorna. Det visade sig då, att spermie r 
fr{111 skilda Luppar hade starkt ol ika befru kt
ningsförmåga , d å gru p per av hönor inse
minerades med sådana spermabla ndningar. 
[\1[e n det förelåg in te endast högsignifikanta 
skillnad e r mell an tuppar, m a n enski lda 
hönor reagerade d essutom o lika mot skilda 
Luppar. Tupp A kunde \'isa hög be fru kL
ningsfrehens med h ö na 2 oc h '.'I men låg 
fruktsamhe t m ed h önorna 4 och 5, \·ilka 
istället hade hög befruktningsfrekvens med 
tupp B. Bonnier an a lyserad e d essa kom p
licPrade samspe l i statist iska analyse r, som 
sedan ocks:1 kom till am·ändning i läro
boken Biologisk variationsa nalys. "0 Boken 
kom rill stor a1w~indning bland lan tb rnks
forskare under flera å rtionde n . Författare n 
som studerade biologisk statistik på Lan t
brukshiigskolan 1 !:150 fick, som alla a ndra 
agronomstuderande p:1 den tid en , sin första 
inblick i \'ariansanalys med exem pel bl.a . 
från inseminationsexperimente n med böns 
på Vliad. Orsaken till d e högsigni fikanta 
sarnsp elen kunde ej förklaras . De ras före-
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komst omöjliggjorde e me lle rtid användan
d et av blandsperma som en metod att vid
makthålla slumpparacle populalione r. 

I m itt:en p:1 1940-talet bö1jade anslagen 
till Wiad-i nst.irnr.et, som h :1llits oförändrade 
under m:U1ga å r, all bl i mindre värda genorn 
inflat ionen. Det blev n öd\'ä ndigt au göra 
stränga p rioriteringar m ellan verksamheter, 
ocb d et beslöts a tt fj äderfäavde lningen skul
le läggas ned från 1946. Deua ,·ar ur må nga 
synpunkter olyckligt. U nckrsiikningarna 
hade visat i vilken riktning aveln rned värp
höns borde gå, nämligen mot förädlad e 
populationer med ol ika ursprung t.ex. raSlT 
eller milt inavlade grupper som sedan borde 
korsas för prod uktion a, · bniksdjur. Det var 
ungeE-ir vid denna tid som rmm i LSA börja
de a\'säua stora resurser pä att bygga u p p 
pri,·ata hönsavelsfore tag med vetenskapligt 
nr.bi ldad personal, for a u genom viss inavel 
prod ucera li n jer som i ko rsning kunde pro
ducera kommersie lla hybrider. Dessa avels
företag utgjorde ofta delar av framgångsrika 
växtförädl ingsföretag. l S1erige saknades in
tresse for liknande insatser. Fjäderfäprodu
cent:t>rna \"ar sannolikt för s, aga, och m ark
naden bedömdes antaglige n vara fo r liten 
för de kapitalinsatser som behöYdes. På sikt 
har resultatet: bl i1it, att praktiskt taget all fj;i 
d erfäproclukt ion i Sl"erige h a r kommit att 
bedrivas med imponerat a\'elsmaterial, l'i l
ke t producerats a,· intern,tLionella a,·e lskon
cerne r, i huntdsak amerikanska, som starta
d e under I \}10-Lalet. 

Ovrig genetisk fo rskning 
~iir i11 sti u 11ionsbyggnaclen uppfo1·cles på 
Wiad inrättacl<"s också lo kaler för labora
toriecUu r. Bon nier utfö rde, parall e ll t rnecl 
sina djurslagsinriktade tifömpade u!ldersök
ningar, expf'rimentella stud ier på genetiker
nas favoritcU1 1r, bananllugall (Drmoph ila 
m elanogaster) . T il l sin hjäl p hade han un
d e r många i'tr ett särskil t laboratoriehitriide , 
Ylaja "lordenskiöld. Undersökningarna tog 
upp gruudhi.ggande f"rågor inom genetiken 
av h {1de zytologisk och populationsge11etisk 
karak tä r. Sedan Bonnier 193G bli\·ir profes-

!)2 

sor i gene tik vid Srockholllls H ögskola, ko m 
flera av hans licemia te r och doktorander a u. 
vistas på Wiad unde r kortare e ller liingre 
perioder. En del av de ras forskn ing hade 
nära anknytni ng ti ll frågor av intresse för 
fo rskn in gen på W iad, t.ex. H. 'v\li11bergs 
studier av fägelspermiernas fysiologi.31 Fors
karparet Be rtil o ch Marianne Rasmusson 
arbetade und<" r fl e ra år p;1 40-talct med Dro
soph ila-forskning. Båda blev senare profes
sore r i genetik vid Lime:1 universite t. D essa 
gästforska rc och studenter bidrog positivt 
till den intellektuella rnil_jii11 p{t \Viacl. 

Institutet för husdjursförädling 
överförs till Kungl. Lantbruks
högskolan 
När Kn11r och Alice Wallenbergs Stiftelse 
besl.öt a tt bekosta inrä u.andet a,· e tt institu t 
fo r husdjursföriidling, stod det klan (ör dess 
styrelse a tt dt>t var f"råga om ett rninst ] 0-årigt 
åtagande . När J 0-årspe rioden bö1jacle när
rna sig sitt slut hade många inlressa nra res11l
rar bö1jar. prod11ceras, och Stiftelse n beslöt 
att fortsätta finansie ri ngen med oforiindra
cle belopp under yttedigare en period 0 111 

I Oår, ch-s. t.0.111 . 1947. Samtidigt gjorde man 
klart att del inte kunde bli fråga om ytte r
ligare forläng11ing. ~är frågan 0 111 institutets 
(Onsatra exis tens uuder 1946 bö1jacle bl i 
aku t, uppdrog Kungl. Maj:tåtden pågåendf' 
I 9!f5 årsjordbruksu trt>dning att ta upp ären
det ang:1e11de 1·er ksamh e te n , id Wiad. Ut
re dningens t ilhiggsdir e kti1· blev a t t i fö rsta 
hand undersöka "om sra ten bör upptaga en 
försiiksYerksarnlie t a, de t slag som bedril'es 
1·id Institutet för huscljwsförädl ingl'id Wiad. 
Skulle så anses , ara forhålla lldet, bör förslag 
lrambggas rörande l"erksa mhetens organ i
sation ... ·•. Utredningen korn att dra ut på 
ticle11. Walle11bergsstift.t>lsc n sträckte cl{1 ut 
f'n hj~ilpandc liaud och ställde 1t pp med 
medel, så att 1·er ksanihcten kunclt> f"ortsärra 
i ston sett oförändrad ocks{t under J 948 och 
19-!9. Stifte lsen I isade ocks{1 i Ö1Tigt sto, ge
nerosite t och gjorde u nder haud klarl för 
11trt0 dningen , att sta ten \'id <"It e\'en tu ellt 
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ö,en agande kunde få di po nera hela de 1 
förm ögen he[S\•;irde som representerades a,· 
\ \·iad-egendomen på sätt som mest gagnade 
forskningsverksamhe Le n . Stiftelsen förklara
de sig d essutom ,·i llig att efterskä11ka d e t 
inLeckningslå n på I 00 000 kr som de n hade 
i gården. 

ULred11i11gen föreslog att ins1i111 tet skulle 
ö,·enas a,· staten och samordnas me d Lan1-
brukshögskolan. 1\ lan diskuLe radc m öjl ig
heten av e n sammanslagning m e d StaLe ns 
1-lusdjursförsök eller Lau Lbruksliögskolan · 
lnstilllt ion för aYels- och raslä ra me n m a n 
kom till slutsatsen, att Yerksamheren b;is1 
,kulle be~änas av e ll mera ~jälvsr;inclig t insLi
cut med egen styrelse, som d ock skulle , ·ara 
11ncle rs1ä lld Lant:bruks högsko l<1 ns st)Tclse. 
\"idare fö reslog. att YcrksamlieLe n skulle 
ko ncenLreras på nö tkreatur. Ullaboraroriet 
,kull e bibeh å llas, me n arbeLet rned svi n-. 
höns- och fårave l skulle 11pphöra. Remissin
,tanserna, LauLbruksstyrelsen och Kungl. 
L 1mbruksakademie n , ans{tg art fo rskni ng 
med sYin och får bo rde bibehållas. Samma 
uppfattning hade l.antbrukshögskolan. som 
dock ansag au lnstituLer borde helt illlegre
ras i Lan tbrukshögsko la n och bli e n sj älv
,t~inclig m·cle lning a,· l nsritu tio ne n för a,·els
oclt rasl~ira , m ed en professor på Wiad och 
e n p[1 U l111 na. I o rga11is,1Lionsfrågan gick 
depanemem schc fe n på Lan Lbrukshögskol
,111s linj e llle n ,·id ltöll neclläggn inge11 a, ,·erk
,amhe 1t" rna me d s,in och h ö ns. Arbe lt" t 
med få r sku lle dock bibe h ållas, och a,·e ls
lo rskni11ge n och ullaboratorie t skulle salll
man kopplas. Försöksa\'fle lninge n p:1 vViad 
,kulle förestås a,· e n laboraLOr. Propositi o
nen goclkändt"s a,· Riksdagen, och lnstim tet 
lör huscijursforädl i11g in korporerades i Lant
brukshögskolan från l janua ri l 950.3

~ Sam
manslagningen med Lantbrukshögskolans 
lnsLirution för ave ls- och raslära innebar e n 
,l\"SCYärd minskning a,· de samlad e resurser
na för a\'elsforskning, även om e n , ·iss upp· 
rustn ing av instiLuLione ns Ultuna-de l sa111-
1idig1 kom alt ske. Tanken på e tt Jälvstiin
d igt insLitut med egen sLyrelse gn111dade sig 
,annolikt p:1 all uLredningen såg en möjlig
het att härigenom i st:Helsen rå utny1tja Gert 

Bonnie rs kunskap. i\ led de n 11ya o rdningen 
bortföll denna mqj lighet. Bonnier m·koppla
des helt från h1 1s(\jursforskningen. Han kon
centrerade sig fons;iun ingwis på sin profes
s11r Yicl SLockholms Högskola men kolll ofo1 
på besök p;t Vliad . 

I propositione n Lalades det om e n npp
nistn in g av lantbrnksforskningen. För avels
fo rskninge n var d el dock e n klar n edrnsL
ni ng. Politike r u ttrycker sig unders tundom 
n:1got kryptiskt! Riksd age ns bes l111 ,·;ickLe 
b:1de förundran och besvike lse inom a\·e ls
kretsar. Agr.dr Anur Hansson skre,· omedel
bart efter beslute t en bi tter och bi tsk a rtikel 
i tidskrif"ren Lad11gr1rclen , som Lorde avspegla 
stämningen .3:1 Ha nsson fra mhåller bl.a. au 
Wallenbergsstifte lse ns iniLiati,· att in r;ina e ll 
,1,·elslorsknings i11 sLiLllt först påverkaL stats
ma kLerna, s:1 au man Lidigare icke a nselt sig 
heliö,a någon a\'elsforskning a,· större 0 111-

fauning , ·id Lantbrukshögskolan. - Del fanns 
j u redan ett ,·älutrusLaL institul. Sedan beslu-
1ar man o m en kra ftig n edd ragn ing a,· d e 
samlade resurserna. Hansson skri"er ,·idare: 
''.\fan ka n a ll Lså ko nstatera att aYclsforsk
ningens resurser,jämfön med år 19~9, kom
me r att ungefär halve ras genom det förs lag, 
som regeringen frarnlag L. ;-Jär jorclbruks
m inistcrn. i anslu1ning Lill ifrågavarande 
pro positio n , ta lar om elen upprusLning av 
j o rdbrnksforskningcns resurser, som d en na 
in nebär, så måsLe man å aYclsfo rskn iugens 
,·ägnar u LLrycka den förhoppn iugen , att upp· 
rus1ningen inte fortsätter så långt, au a\els
forskni ngens rt"su rser helt u tp lå nas. Det 
måste be Lraktas som e tt synne rlige n anmärk
nings\'ärt förhållande, a tt de nna forskning, 
som ha r e11 så g rundläggande betyd e lse for 
he la an imalieproduktione n och d iirmcd på 
he la lantbrukets lönsam hel, så åsidosä1 tes av 
statsm a kle rna. Detta så mycke t mer som 
de nsamma, under de t sista årrioncle L, preste· 
rat forskningsresul tat a\' oöverskådlig be tyde l
se för husc\jursskötsclns lö n ·amhet på lå ng 
sikt. Hår skall endast näm nas tv illingforsk
ningens insats, sem im1,-cln , korsni ngs- och 
resisLensa,·eln samt ka mpe n mot allva rliga 
le talan lag." Man kan förstå Artur Hanssons 
bi11 erbc L. Det rnr o rd och inga ,·isor! Delskul-
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le dröja omkiing 20 fö· inna n resurserna åte r 
byggts upp Lill den ni,·å de hade 1949. 

EtL förhållande som ÖYerförandet av I nsLi
tuLeL till Lantbrukshögskolan ej kunde råda 
bot på Yar Wiads isolerade bel~igenheL. Redan 
n;ir de t föreslogs att l nstituLeL för husdjurs
fö rädling skulle förläggas till Bergsham ra 
protesterade d ire ktör August Nachmansson, 
som varit \A'alle nbergsstifte lsens kontaktman 
me d dåvarande jordbruksministern (se si
dan XX). l\achmanssou fram höll att det ,·ar 
angeläget att institntet förlades nära C lwna 
eller möjligen Svalöf för att underlätta sam
arbetet med övriga lantbruksforskare. Man 
lyssnade dock ej på l\achrnansson, och för
flyLtning fr:rn Bergshamra till Wiad gjorde 
bara ont värre . Före 1960 Yar bi !ismen ou t
vecklad och Wiad d;irfor svån att korn ma 
till. >lär förfaLtaren 19:'iO ti llsammans med 
e n grupp Cltuna-stuclenLer första gången 
skulle besöka Wiad, g ick enda lägliga dg 
från Uppsala strax fö re kl. 6 på morgon e n , 
och efter tågbyte i Stockholm, byte Li ll buss 
i Tumba och promenad från ElclLomta han
del till v\'iacl var ,i framme först kl 9 .30, dvs. 
e fter Lre och e n hal\' Limma. Denna typ av 
avstånd underlättade inte samarbetet mellan 
avdelningarna på Wiad och L" ltllna . 1945 (1rs 
j o rdbruksutredning tog inte 11pp frågan om 
ett even tue llt överförande av h ela , ·erksam
heLen på Wiad till Ulruna-området. Det hade 
g jorts så stora investeringar i byggnader a,· 
o lika slag 11ncler institutets tid , a ll c11 över
f1yttning ansågs orealistisk. Framtiden skul
le e me llertid ,·isa au både forskn ingen och 
dcll högre 11nclervis11ingen på huscijurso111-
rådet skulle befrämjas, om resu rserna sam
lades på ett och samma ställe. Mera härom 
senare. 

Kunde inslitulet uppfylla sitt 
unjJrungliga mandat? 
lnstirntel hade som ;ind a mål "'att genom 
vete nskapliga och prakLiska fo rskningar 
söka ständigt fö rbättra de inhemska djurens 
egenskaper ur ekonomisk synp11nkt". Låt oss 
f"örst analysera n :rksamheten med s1·in och 
höns. Målet \'ar att producera och s~ilj a v~ir
dcfulla ,n-els- och bruksdjur. l'vletoden skulle 
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vara stark in avel kombinerad med strängt 
urval. I deua avseende lyckades man ej upp
nå lön·än Lningarn a. I navelsdepressione n 
ble,· för svår. ArbeteL m åste a\"bryras, och 
istället ig:rngsaues viss korsningsavel. 

Me d faci Li hand kan det synas förvånan
de atL man på Ins tiLuLet så länge höll fast vid 
hoppet om inaveln som en kungsväg i avcls
arbetet. l\fan stödde sig på erfarenheter från 
\'äxtföräclliugen, där självbefruktning för vis
sa växtslag visat sig vara en användba1 rner.od 
att få fram en he tligt utsäde fd n fö rädlad e 
stammar. I bö1jan p(1 19~0-Lale t före låg 
v\'righ ts slutredogörelse för resulta ten från 
hans mycket ornfauande inave lsförsök m ed 
marsYin, som Yisadc sv:1righet:erna med in
avel, men man 1·ar tydl igen inte mottaglig for 
inforrnat.ionen. 1'~1 Wiad som i övriga Europa 
Yar det svårt att komma ifrån uppfattn ingen 
om inaveln som eu reningsbad, som i kom
bination med urYal skulle leda fram till livs
kraftiga, högproduktiva husdjursstarnmar. 

Denua motgång skall dock inte ses som 
eu alh·arligt misslyckande. Både på sviu och 
höns utfördes rnyckeL be tydelsefulla unde r0 

sökningar. Hos höns studerades arvets inver
kan på äg~ikt och ägghalite t, man 11texpe1i
menterade r.illärnpbara m etoder for anjficiell 
insemination, och man ,·isade alt produktio
nen ,n- bruksdjur bäst kunde ske geno rn ras
korsningar e ller gen om korsningar a,· milt 
in,11 lade linjer. Tlos s,iu atwisade rnan avels
metoder för eliminerande a1· svaghetsanlag, 
man sr11deraclc me todik för avkom me be
dörnning och, icke minst. mall gjo rde tidiga 
sLUdier av k\'aliteLsegenskaperna och deras 
ncdän·ni ng hos slaktwi n. Dessa unde rsök
n ingar bidrog till att öka kunskapen om pro
duktionsegenskapen1a som e n grund för 
fortsatt a1-clsarbe te. I fråga om svin öppnade 
resultaten ,·jgen for ett storskaligt korsnings
försök under slutet a1· 1950-talct. 

'-lär det gäller forskn ingen med nötkrea
tu r 1·ar denna, en kelt uttryckt, banbrytande' 
Bonn ie rs förutseende gjorde au man i Sve
rige kom igång tidig t. m ed elen a rtificiella 
inseminationen, och alt d e nna redan frå n 
bö1jan sågs som ett ,·iktigt rncdel att. förbä tt
ra a\'els\"ärcleringen a\" tjurar genom ,w korn-

'l1ebedör 
,i ll ingar 
djursfo rs 
,kötsel. D 
ff,akssan 

;..un nat a 
.mresse i 
'manga ]; 
:11e cod B< 
:-:ir a u sL 
::genskap 
-,,-ers katt 

T1·illin 
eckla ar 

::i.de n sen 
: ,lkn inge 
. , t0n. Su 
<irskilt u1 
..:.r pä bet, 
~:JO) . Djr 
:ntill ,·a r<1 

beYand r 
rie enägg 
r ">rsö k m 
.,r. LCX . il 
;..ornas a1 
· ntrcsse fe 

Figu r 4:10. 
·,•i/li11g/Hll j 
,,rz I 9../0-tol 
Dyrmdolilj. 



~ :ned strängt 
~ man ej upp
cepressionen 
.. ·-brYtas, och 
1:-, a \·el . 
TI.a:' fö rvånan
rc höll fast vid 
n ~ \·äg i avels
irenhcter från 
~ ming för \·is
indbar metod 
r:1.n fö rädlade 
-w..let förel åg 
r-ulta tcn från 
e:.sförsök med 
:cn1a mecl in
: 'llOttaglig for 
- Ti!sa Europa 
~pplatmingen 
tl__ ~om i kom
~ ~ 111 Li 11 1 ivs

Uf'-,ta111rnar. 
, :n 1e ses sorn 
de pa s\·in och 
-<:tulla unde r
E"- an e rs inver
:!'-1.11 utexperi
:r :or arrilicicll 
~a procluktio
- e 2;enom ras-
3.:!lgar av 111ilt 
i."Ce man aYels
-'--aghetsa n lag, 
~\ ko111 111ebe
t 1rde tidiga 

ma oc h deras 
"a u ndcrsök
..... pen om pro
en \,:rund för 
. "111 öppnade 
w.21 korsnings
~c:-~. 
med nötkrea-

,111!nJf r111de! 

-~l ma n i S\·e
.t'!l a rtificiella 
na redan från 
tld ,Ht förbiitt
:c:iorn avkom-

mebedörnn ing. forskningen med cnäggiga 
t\·illingar öppnade nya möjligheter för hus
djursforskare inom genetik, utfodring och 
,kötsel. Det blev möjligt att studera komplexa 
o rsakssammanhang, som tidigare knappast 
kunnat angripas. Forskningen riin te ston 
imresse internationellt och korn att tas upp 
i många länder med Wiad som förebi ld . Den 
metod Bo nnier och medarbetare använde 
för a tt skaua arvets inverkan på kvantitativa 
egenskaper, har dock senare visat sig starkt 
Ö\-erskatta arvets betydelse. 

Tvillingförsöken och arbetet med att u t
\Tckla artificiell insemination var td om
radcn som fångade inte bara landsbygdsbe
folkningens intresse utan ;iYen allmänhetens 
i stort. Studiebesöken p å Wiad blev många. 
,~irskil L under sommarmånad erna. Tvilling
ar på bete tilldrog sig särskilt in tresse (fig. 
-U 0). Djur tillhöriga samma par höll sig ofta 
in till , ·aranclr,1, och även personer som \·ar 
obnanclrade i tvillingdiagnos kunde se, au 
de enäggiga tvillingarna \'ar mycket lika. 
Försök mcd dire kt praktiska frågeställning
.u-. t.ex. i1werka11 av antalet m jö lkningar på 
kor nas avkastning, ntr natur! igt\'is aY ston 
in tresse for \·arje rnjölkboncle och gjorde att 

Figur 4:10. El/ Pnäggigl 
·,•il li ng/}{{r på bete i 111i lle11 
:,r) 1940-ta/1,1 (/iJ/o /var 
Uyrrn dahl). 

Wiad fick myckct uppmärksamhet i lant
brukspressen. Detta hjälpte sannolikt till att 
höja intresset för la ntbruksforskning hos 
landsbygdens folk. De vetenskapliga resul
ta ten från tvillingförsöken publi cerades i 
huvudsak i den av Kungl. Lantbruksakacle
mien nystartade tidskriften Acta Agrirulturae 
Suecana, senare ombildad till A cla Agrirul
turae Srnndinnvira. Publikationerna frå n 
Wiacl v;ickte stort intresse och gav dragl~jälp 
å t tidskriften och därmed spridning av nor
disk lantbruksvetenskap. 

N u, mer iin fcrn tjo år efter insti tutets upp
hörande, kan man se en a nnan cffekt som 
kanske cj tillfu llo uppskattades när verksam
beten var igå ng. Wiacl ble\· ett viktigt cen
trum för utbildning a\· framtida forskare . 
Artur Hansson och Sven Skå rman kom a tt 
bekliida viktiga poster inom svensk avcls
fo rskning. Den förre blcY så sm åningom 
professor i h 11sdjursföräclling vid Lantbrnks
högskolan, och ele n senare blev statsagro
nom och de facto chef for Institutionens for 
husdjursför~idling a,clelning på\1\Tiad. Även 
fo rskare inom h usdjurens utfodring och 
d rcl fick forska rutb ild nin g \id institutet. 
Folke J arl som anställcles , ·id mitten a\ ·1930-
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ta let blev statsagronom på Statens h usdjurs
rörsök, och An·id Hellberg som gjorde e n 
u nde rsökning av svinkontrollens metodik 
b lev så smån ingom professor i husdjurens 
utfodring och \"årcl. Detsam ma gällde O lof 
Claesson som aJ1st~illdes på institutet 1948. 
\iViads betydelse som ett tr~iningsce n ter for 
många bliva nde a.i .-ve te rinärer h ar tidigare 
beskrivits. Även fors kare från Norden arbe
tade under viss tid på Wiad, t .ex. Harald 
Skjervolcl som sena re blev professor i hus
d yravl vid Norges Lantbr uksh0gskolc, och 
seder me ra docenten och byråchefe n Ni ls 
Korkrnan tillbringade en tid som hospitant 
vid institutet i början p:1 30-talct, medan han 

9(j 

fortfarande var anställd vid Finla nds Ayr
shirefö1·ening. 

Som slutord o m l nstitu tetför husdjursfor~ 
~idling måste man siiga, a tt den framsyn ta 
satsning som gjordes av Knut och Alice Wal
len bergs Stiftelse gav rik frukt i fo rm aY 
\·iirclef u Ila, tilhirn p bara forskningsres ul Lat 
och utbildning av ett stort antal unga forska
re . \ 1lycket av fra mgången bö r tillskrivas 
Gen Bonnier, som hade en sällsynt visionär 
förm åga, och so m dessutom var en skicklig 
experimeutator . .Försöken lades upp så au 
de kunde analyseras statistiskt på ett effektin 
sä tt. 

Figur 4: 11 . 81,srih (IV 

i11tll'ss11mde gnipper var 
va 11/iga och välhom na jJå 
I Viad. Bilden visor med
!1'111111ar i No1diskajord
brulisforskarps Förening 
sa 111/ode på lnms.1P11 till 
\ Viads r01fJ de logi i Juli 
1938. 
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PERIODEN 1925-50 

K.APITEL 5 

Avelsforskning och undervisning på 
högskolorna 

L-\.NTBRUKSHOGSKOLANS 
L\TSTITUTION FOR 
.-\ VELS- OCH RASLARA 
Efte r myckeL uLredan cle och diskussion be
, lö L 1931 års riksdag att e n lantbrukshögsko
la ~kul le inr~ittas näs1föijande år ,id Ultuna 
, trax söder om Cppsala.' I stadgan för den 
111·;.i högskolan , uLfärdad den 13 december 
1932, best~imdes a n högskolans uppgift sku l
le ,·a ra ··au genom vete nskaplig l'orskn ing 
1r.'in(ja lantbrukets ut\·eckling sann meclclela 
pa ,-etenskaplig grnncl vilande unclenisuing 
i fö r lanLbrukeL 1ikLiga ~imnen". En nyhe r 
,;tn te m oL sLadgarna för de tidigare la nt
bruksi11stituten ,·ar de n ,·e r.e nskapliga fo rsk
n inge n . Högskolan blev ga nska li ten oc h 
hade i bö1:jan e ndasL 12 professurer. Jno1n 
h usc~ursomr/1clet i11r~ittades prof'essurer i 
h usdj urens anatomi och fysio log i, i a1els
<Jch raslär;.i sam t i u tfodring och skötsel. 

Professuren i husdjurens a1·els- och ras
b r,1 tillsattes i slutet a\' I ~)33 efter e n bitte r 
!Jef'orclr ingss tricl. Sökande ,·ar agro11otncn . 
."i l. dr J oel Axelsson och agro nome n , PhD 
h·a r j ohansson . Eu ston autal i11 lagor och 
motiulagor producerades, och det ble\· niid-
1·ii11digt a tt a nlita extra sakkunnig för all be
döma d e sökan des meri ter i statis tik. Jvar 
Joha nsson avgick med segern och til ltriicldc 
professure11 i _januari 1934 . .Joe l Axelsson 
umiimndes sena re till professor i h usdjurens 
utfod ring och skötsel. Ti llsä uningsstriden 

lämnade djll pa så r hos de båd a kombattan
terna. De hade be hö1t samarbeta för a tt b,-g
ga upp huscl j11rsforskningens stilllning - dess 
resurser \al' mycket obctvdliga inom den nya 
högskolan. Så blev dock ej fallet. Rristen på 
förståelse mellan de två ble\' n :1got a,- c11 \'isa 
och llpprniirksammacles också a\-stllclenLe r
na. J ag minns en tablå från d e1 å rli ga stu
dentspexet på Ultuna 1949. På scenen p:1-
gick s,'\11g och ske tcher, men i ena hörnet 
stod rd al lvarliga och tysta män och griivde. 
Till sisL stoppade c11 a\- sån garna upp och sa 
ungefär s:i h~ir: ··vad iir d et för e na som slår 
diir och g rä,·er, de har ju hållit på i fler,t :1r. 
Blir de aldrig fä rcligar" t'vlecls:rngarna s\·ara
de: ''Ser Du inte att det ii r.Joel och Ko~Johan 
(ch ·s. liar .Jo hansson) ." - "Men ,·acl gör de)" 
- "De försöker gr;i\·a n ed sin O\'ä nsb p." -
"Oh.jag fö rslår, då måste de gn'i1·;1 djupt!'' . 
SkraLL och appl:Idcr ' 

har .Johansson kom på sin åld e rs höst 
ibland til lba ka Lill den gam la str iden och 
kunde då fo rtfarande bli upprörd , samtidigt 
s0111 han meclgaY, att ingen a\· de cd Yid an
siikningsLi ll fä ll et ,·ar s;1rskil t 1·äl meri terad. 
helt en kelt a\' den an lt'dninge n an det sak
nats miijligheL a11 hedri,a me ra clj uploclande 
forskning inom avelsgenetike n i Sverige. Vid 
lantbruksins titu teu saknades resurser for 
fo1·skning. Ville man forska \·ar man i hu\'\td
sak h~i1wisad till all a rbeta momlands. De u a 
\'ar dock inget uni k! för husclju rsärn n e na 
11ra n gållcle i l'iss uts träckni ng också annan 
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tillämpad lantbruksfor kning. Flera m· de 
nya professorerna h ade där för meriterat sig 
utom lands och å tervänt till Sverige. 

Alltnog, h'ar .Johansson till trädde p rofes
sure n och bö,jacle m ålmech'CLe L bygga upp 
sin institution från grunden. En stor förd el 
för äm nets u1,·eckling var J ohanssons myck
et omfattaucle interna, io nella kontakter, sär
skilt med forskarna i USA som stod för de n 
mode rna h11sdjursgenetiken s teoriut,·eck
ling. Resurserna vid d en nya lantbrukshög
skola 11 var mycke t begränsade. Till en början 
Yar institutio ,w rna spridd a lite Ya rstans 
inom Ulluna-orn rådet, me n 19~5 stod en ny 
byggnad färdig au mottaga elt flertal insti tu
tioner, bl.a . de tre hu djurs~illlnena. l11s ti1u
tione n for avels- och raslära tilldelades frå n 
början, föru tom professuren, e udas1 e n del
tidsarbetande amanuens sam t ett årligt an
slag på 2.000 kr för 1111dervisn ingsmate rial 
och forskning. (För all ge anslaget propor
tioner kan nämnas att en profcssorslön upp
gick till cirka 1.000 kr i månaden. I penning
värde l år 2000 skull e a nslaget på '.Z.000 kr 
närmast moLwara cirka 50.000 kr. ) Institutio
nen för a,·els- och raslära fick m indre anslag 
~in iimforbara institu tione r med hä nvisning 
till d et av Walknbergsstiftel sen bekostade 
Insti tu le t för husdjurstörädling. Ivar.Jo hans
son kämpade e me llertid på, och m ed hjä lp 
av g radvis ökade stadiga anslag ocli bidrag 
från stiftelser och huscUursföre ningar ut,·id
gades institutionen , så att den i j uli 1949 
omfauade en professor, e n docent, e n förste 
assistent och en assisrc11 t, två bi träden. ett 
kontorsbiträde och två djurskötare samt stal
la r för labora to r iecUur. I början inriktades 
,·erksamhe te n på a tr bygga up p undervis
ningen , men frå n slute t av J 930-talct blev 
forsknin gen a llt m e r omfattan de? 

Undervisning och upplysnings
verksamhet 
Anrale t studenter på Lantbru kshögskola n 
va r litet. I början tog man in 20 studenter 
årligen för au så småningom öka antalet till 
!'i0 från och med 1946. Stude n terna kunde 
välja fle ra o lika inriktningar och antale t med 
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huscUursin riktning blev därför med nödvän
dighe t ringa, cirka 3- 8 å rligen. Studenter 
med an nan i11riktn ing kunde d ock fasa e n 
mind re kurs i avels- och raslära. Efter e n tid 
korn följa nde kursprogram a n fö ljas av d e 
huscUursstuclerande i avels- och raslära.2 

/. Allrn. kurs i exteriör-och rashi ra samt en 
orientering rö rande Sveriges husdjursavel 
(60 tim ) 

2. En serie förcl~isningar i huscUursgenetik 
där o lika dela r behandlades under olika 
år (omkr. 40 tirn ) 

J . Örningskurs i popula1ionsgenetik (ornkr. 
50 tirn) 

4. Semina rieövn ingar, där ave lsfrågo r a,· 
a kruellt in tresse behandlades ( orn kr. 15 
tim ) 

Semina riearbete na kunde u tvidgas till en
ski lda a rbete n av vilka e n del kom att pu bli
ccras i ol ika tid krifter. 

För in lärandet av ämnet hade elen a\' I,·ar 
J o hansson 1937 publicerade boken Ä ,jtfighPI 
och lwsdjursavef, som kom ut i en a ndra upp
laga J 941, sror be L)1cle lse.:1 Boken var e n ut
vidgn ing och m oderniseri ng av hans tidiga
re publika tion , Den 111orlerna ä1.ftlighelsliimn 
och /111sdjursave/11. I före läsningarna om avels
teorin a nvä nde .J ohansson boke n Ani111al 
Brfwli11g Plans a,· J.L. Lush , som kom i en 
fö rsta upplaga 1936. De n bleY obligatori k 
kurslitteratur under 40-ralct. 

J ohansson gjorde under ]947 e 11 omfa t
tande studieresa till USr\ , något om resulte
rade i a ll h an skrev e tt kompe ndium i hus
cljursgenetik, där h an bl.a . sammanfattade 
de avels1eoreti ·ka och populationsgeneli ka 
arbcrcu som under d e n senaste 10-årsperio
clen p ublicerats av J.L. Lush och lians med
a rbetare. Kompendiet kom ut våren 1949. I 
och med de ua kompe mliurn fi ck studenter
na tillgång ti ll e n modern text på s,·enska i 
populationsgenetik och a,·elslfira.' Kompen
dier va r sannolikt Yid denna tidpunkt den 
mest moderna lärobok inom om d det som 
fanns ti llgänglig på något språk. Texten an
sågs dock sYår av swde11te rna och flera revi
sioner kom sedan att göras. 
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Sam tidigt som kompend ie t i pop u lations
genetik p nblicerades utgav docent: Nils Kork
man e n översikt över Sveriges husdj ursavel 
som berörd e h usdj u rsavelns h istoriska u l

,-cckling, olika husdjursraser och d er as kän
netecken o ch produktionsegenskaper, o lika 
sta tliga å tgärder för h uscijursskötselns främ
jande samt svenska avelsföreningar och st.am
hoksregle r_:; Korkman var finsk agronom och 
hade varit sekretera re i Finlands ayrshireför
en ing . Han anställdes vid institu tionen 1946 
och fu llbo rd ade d är sin doktorsavha ndling, 
som behan dlade orsakerna till variationen i 
aHshirekornas fruktsamhet i Finland . Av
handlingen fö rsvarades vid H elsingfors un i
Yersitet. Korkm an blev docent på Lantbruks
högskolan 1948. 

Joha nsson publicerade under 1930- och 
-J.0-rale n err. swrt a n ral sk ri fter som närmast 
kan b eteckn as som u pplysningsliuera tur, 
t.ex. boke n E!wnomisk mjölkjJrodukiion, samt 
e n mängd m indre skrifter o m lrnsciju rsavel. 
Efter Amerika-resan J 947 publicerade han 
fle ra uppsatser om avelsarbetet m ed olika 
lrnscij ursartcr i USA sam t om lantbruksforsk
n ingen och elen högr e lan tb r uksun d ervis
ningen där. Ö ver huvud d eltog Ivar.Jo hans
son, särskilt unde r 1930-ta le t, fli tigt som 
fo lkupplysare och debattör vid olika lant
b ruksmöte n och i lantbrukspressen . 

Forsk n ingen vid insti tutionen ko m under 
1930- och 40-Lalen att inriktas på i h uvudsak 
tre områden, n iiml igen a.velsvärclering; sä r
skilt avkomm cbedöm ning; pälsdjurens rejJro

duklio11 och/ä~tnediirvuingsarm frågor kring 
111jölkningens utförande, j11ve1projJorlio11er och 

11'.jölli tö1nni11g. 

Grundläggande frågor vid 
avelsvärder ing 
En riktig avelsvärde ring av djur so m eventu
ell t skall användas i det fram tida avelsarbetet 
är e n föru tsii ttniug för effektiv avel. Vi har 
tidigare d iskute rat. e n e nkel form av avkorn
me bedöm n ing, de t s.k . Hansso n-Yap ps in
dex (s id 84) . Faderns geno typ kan skattas 
från ski ll naden i avkastningen m ellan dött
rar och mödrar över ett an ta l mo de r-dotter-

par, m en avkommebeclömnin gen b lir lätt 
m issvisande om mödrar och döttrar p r odu
cera t under olika lörhällanden . l m e ra ko m
p licerade fall , som vid avelsvärdering genom 
hel- och halvsyskongrupper, som i svinaveln , 
b lir fe lkällorna än ile r. Det var d är för n öd
vändigt att utred a på vad sätt o lika proclu k
tionsegenskaper påverkas av icke genetiska 
fa ktorer som åld er vid kalvningen, å rstid 
eller besäuningsmiijö . Dessa frågor hade vid 
mitten av 1930-talet knappast alls kunna t 
belysas av de amerikanska huscljursgenerike1·
na i brist på lämplig t materia l. J Skan d ina
vien fanns emellertid sed an hinge system for 
produktio nskon t roll b åd e fö r nö tk reatu r, 
svin och får. lvarj ohansson var en av de för
sta som anv~indc sig av data fråu d en svens
ka m jölkboskapskontrollen för systematiska 
a nalyser. H an utnyttjade sådant marerial för 
sin doktorsavh andling 1932 vid W isconsin
universite tet: Sex ratio and multiple birth in 

catLle.6 Be räkn ingarna, som var de fö rsta av 
sitt slag, visade att frekvensen enäggiga par 
bland de likkö nade paren kund e skattas till 
11,4% Ufr sid . 76) . 

I sl utet på 1930-tale t påbö1jade Ivar J o
hansson t illsam mans med agronom Artur 
H ansson, som anstä llts vid institutio nen som 
assisten t , en u nd ersökning av olika faktorer 
som påverkade mjölkavkastningen hos ko r 
av SRB-ras. Mate riale t omfattade dala frå n 
kokontrollen un der perioden 1925-39 frå n 
13 stö rre bes~ittningar och inrymde fullstän
d iga kontrolluppgifter fd n cirka 3 000 kor. 
I d agens läge ä r e tt materia l på ~ 000 kor 
snabbt analyserat, så snart a lla data överförts 
till d a torn . Vid de n aktue lla tidpunkten u t
fördes alla analyser med additio nsmaskine r, 
"facitsnurror" och kvadrauabeller och var 
d är för mycket tidsödande. Resulta ten visade 
a tt det gängse system e t med ko n trollä r för 
a tt mäta kornas p roduktionskapaci te t var 
un derlägset användande t av laktat:ionsperio
der. Dessu tom försinkas möjl igh e te rna fö r 
e n tid ig avkommebed örn ning, då avkast
n ingen anges p å kontromtr. J o h an sson och 
H ansson stan dard ise rade lak ta tionspe rio
den till 300 dagar. Avkastningens h öjd be
stäms i h ög grad , fö rutom av kons ålder, ock-
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s:1 a,· antalet föregående kah'ningar samt m· 
de t föregående kalvningsintervallets längd. 
En kos maximala a\'kasmi11g nås Yid 3:e till 
6:e lakta tionen. 

I unde rsökningen görs en geno111triing
and e analys a,· möjligheten att korrigera 
s111örferravkas1 ni ngen för ic ke-g-cn e Li ska Ya
riation. orsaker, så att a\'kast11 ingssiffror från 
ol ika (ij ur blir bäu rejä111förb,1ra. Arsa\'kasr-
11ingsresulta1 kan ej med fra mgång korrige
ras. eftersom kontrol lå ret 1.;j ansluter sig ti ll 
kons naturl iga prod11ktionscykel. Avkastning 
per laktation later sig dock korrigeras. En 
avkonn ing a\" la krations period e n till 300 
dagar fr~111 kaln1ingen utgör en effektiv kor
rektion for längden pa löpand e kalrnings
intervall och minsk,tr den totala Yarianse 11 
med 27% . i\l inskningen drabbar i hurndsak 
icke-genetisk v<1r ia 1io11. En korrektio n för 
:1rs1 ide11 för ka h·ning 111inskar Yariatiouen 
}'tterligare. F.n del a,· \"ariatione11 mellan 
besättn ingar antogs n 1ra iirf"tlig t bcringad. 
Därför bör enligt J o ha11sson och I Jansson 
e n korrigeri ng aY de individuella a,·kast
ningssiffrorna till en ,·iss gemensam bes;i1r-
11ingsni,·å u1foras med förs iktighet. ,h en 
kos tre forsta laktationer ga,· ckn 2:a laktario-
11en elen sämsta informationen o m a,·kast-
11i11gsfönn:1gan. An:Js,·ärderingen bör diir lör 
himpl igen grundas på den första laktationen. 

Skattningar a,· arn:ts i11\'erka11 på den to
tala n 1riatione11 (he ritabili1 eten ) u1f"ördes 
m ed följande resultat: procenten smörfctt 
0,7- 0,8, total avkastning mj<ilk eller srnörf"ctt 
(300 dagar) . 0,3- 0,4 och kalrningsin te rYal
lcts längd 0-0.0:) Dessa heri1abilite 1sskatt
ningar, som är b land de fors ta som gjorts rör 
oYanstaende egenskaper, är nagot högre än 
resultateu från senare undersökningar p,t 
stora 111aterial. diir h~ för t.ex . mjiilk,l\·kast
ning legat pa ci rka 0.2.'i. Det , ·iktiga m ed 

J o hansso ns och Hanssons unclersökn ing , ·ar 
a tt den ,·isade hur man . genom korrektioner 
för o lika 111iijöf"aktorer, kunde eliminera en 
dela,· mi ljöYaria1 ionen och göm a,·kastnings
siffrornajämlörbara for cijur, so111 producerat 
i olika besättningar och under ski lda tidsp'-"
riocler. l ntrocluktion '-" n a,· en förkortad l :a 
la kta tionsperiucl so111 e 11 m :ttt pa procll1ktio-
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nen har blivit standard. Geno m internatio
nella ö,·erensko mme l ·er använd es 11umera 
en laktationsperiocl på 305 dagar. De u a 
arbete , som p11h licerades 1941 , blev ba 11bry
ta nde för a,·elw~irde ring inom mjölk bo
skapsaYel n .' 

Liknande 1111dersökningar som den på 
nötkreatur u tfördes pa lår a,·.Johans on och 
Berg ( 1939) sa111 t a\'J uhansson och Hansson 
( I 9-l3)~, och 1950 på s,·in a,·.Johansson o ch 
Korkma11.'1 1 leritabilitetsundersökningar 
och swd ie r a,, o lika fakto rer som p ,'iverkade 
produktion en hos de olika cijmslagen ble,· 
e tt ,·iktigr arbetsornd1de for in sti tutionen 
under he la 19-l:O-talet och ä,·en under de 
följande :1nio ndena , all tefte rsom möjl ig
heterna iikacle alt f:t fram specie lla material 
som berörde halitf'ts- och h~ilsoegcnskap'-"r 
hos huscUuren . 

Pälsdjursavel och färggenetik 
I bö1:jan på 1930-tale t bö1jacle en kommer
siell produktion a,· fä nnuppförlda p,'i lsdjur 
att komma igå ng i S,·erige. Lppföd11 ing a,· 
sih·err~iv, en f~irgYaria11t av rödrä,· ( \ 'ul/H'~ 
1111 /jJes), hade påhörj,1 ts i L SA och Kanada 
redan p{t 1870-tale t. och sna rt föUde m an 
efter med uppfödning a,· blå rä,·. en fär~ ·ari
ant a ,· f_jäl lrä,· (A lo/Jf'X logojJ11s) . Det dröjde 
in1e länge innan rna11 ocksa började upp
föda mink (,\lustela vi.w11). I Europa ble\" 
~orge föregångslande t inom p~ilscijursupp
loclningen, och in tresset spred sig ti ll S,·e
rige; 1926 korn man igång på alh·,ir med 
uppfödning a\' rr~irnst sih·errii,·. f\ lin kuppföd-
11 ingen stanadc lite senare, me n 1937 kuucle 
man registrera 11 000 djur. De n nya näring
e n stötte på flera s,·årigheter , ·ad h ftde a,·e l 
och u1f"odring be16iflade . Fiir au m bjä lp 
\'ände sig representante r for näringen bl.a. 
ti ll professor joliansso11 på Lantbrukshög
skolan, som ställde upp m ed att urreda 
f'riimst fo npla11tningsfrågor11a men som 
efte r ha11d också gjorde st.ndier a,· f~irggene
tiken, \'ilken ,·isade sig a lltmer betydelsefull 
för det ekonom iska re ultatet. Det ,·a r fram
för al lt hos mink sorn forr.pl,1mningsförhå l
lande11a behö\'Cle 11tredas. 
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Mi nken har e u kort aYe!speriocl i sluLel a\· 
,·intern , i huvudsak i mars, u n der vilken 
honan ti ll:tter llera parningar. Erfarenhet 
\·isade att kullst:o rleken hade stor variation 
och a tt dräkLigheLSLidens hingd kunde varie
ra frfo om kring 40 ti ll över 60 dagar. En !i k-
11a11de Yariation forekommer f'.i hos något a,· 
de vanliga husdjuren . Vidare verkade det 
fin nas eLL negaLivtsamband m ellan dräkLig
hetsticlens längd och kullstorleken. D:1 an
ta let ungar per kull är avgörande for det 
e konomiska u tbytet, var det ,ikLigL all utreda 
o rsakssammanhangen. 

h 'arjohansson gav den nybliv1w agrono
men Artu r Hansson i uppdrag all närmar e 
,tudera minkens fonp la ntningsbiologi. Ar
betet påbörjades 1939 och resulterade i en 
d o krorsavh,rn dling, som försvarades 1947. 10 

_-\d1andl inge11 var av d en vid denna lidp unkt 
2;ängse typen, dvs. e n sLor monografi, i det
ta fall på l '.{tl sidor. Genom att a,·handlings
arbetel hade dragit ut på tiden, h ann en del 
u ppsatser av andra bli publicerade under 
a rbetets gång·. Bla nd dessa fanns en uppsats 
a,· amerikanen R.K. Enders, som belyste en 
dela\ de frågestäl lningar som Hansson tog 

u pp . Man kan dock säga, att. den grunclläg
~an cle iuformar.ionen och förståelsen av 

m inkens fortplanLning stöder sig på Hans
,o ns doktorsavhandling. 

Genorn SYeriges P~ilsdjnrs11 ppföcla1-es R.iks
rörbund etablerades samarbete 1.nellan Lant
b ruks högskolans instit u tion for ave ls- och 
raslä ra och ell antal större mink.farmer. 
.-\u LOpsier utfördes på ej mindre än 22:i 
111 inklto11or, som döclaLs under parnings
,äsongen , och data insamlades i Ö\Tig t om 

parningsrnönster, k11l!s1.o r lek och d r~iktig
hctstider hos över I 200 honor. Undersök
n ingar a, hon11onko ncen t ra tio ner liksom 
h is tologiska smdier av äggsLOckar och fol
liklar utfö1·des ocks:1. H~ir skall vi e ndast ta 

·1pp de delar a ,· st11dic>n som fått direkt prak
li, k betydelse. 

,-\,elssäsongen sträckte sig från slutet av 
rebrnari till de första dagarna i april. Under 
denna pe riod Lilläl honorna upprepade par
n ingar, en del så många som 9 g:mgcr. Ling
den p<'1 parningcu mer iin fördt1bblades från 

;;; 
"' "' " -ö 
"' C: 
!!!! 

"' C: 
(I) 

" ~ 
(I) 
.c 

"' ~ 
~ 
0 

60 • 

55 

so 

45 

40 

.. 

Pamingsdatum 

, -Tot a l 
o ■ Ouobec 
" •Alo$ka 

Figur5:l. Sambandl'i 111J'llr111 rlal11111för/Jamin{f orh 
rlriihlif;helslidens längd hos !vd sl11111111ar av 111inh. 
,\ /aska och (211ebec. Driiklig/Jp/slidm minskar olltefln° 
s0111 pami11gssiis1111gn1 försk.111tes 1110 / s full'I beml'lldr' 
på all dm vilo/mus !'111/nyol 1111rf,,1gr1r i1111a11 det_(iisler 
11id liin11oderväg1;n1 _förlwr/as ( H1111.rn111 , 194 7). 

orukr. 50 min . i början av p erioden ti ll omkr. 
114 n1in. is.lutet. Det förelt1g en myckel lycl
ligt samband 111ellan dan1m för parning och 
d 1åktighetstidens längd (fig. 5 :1) . l början 
a\" perioden 1·ar dr,'iktighetst iden över 60 
dagar och mot slutet e ndast cirka 45 dagar. 
Hansson \·isade all d elta förhållande berodde 
på två särdrag i mink.honans reproduktion. 
Äggavlossninge n (ornlat ionen) ä r parnings
styrd och intråffar cirka 37 timmar efter par
ningen. Det befruktade iigget ,·andrar sedan 
ner Lill livmodern m en genomgår där en 
Yil opaus, innan de t laster \'id livmodcrviig
geu och fortsätte r att ut,·ecklas. Vilopausens 
längd, den fördrc~jda implanta tione n, ära,·
h ä ngig av tidpunkten för parningen , så att 
hos se nr parade honor blir em bryots ,·i lo
p e ri ocl kortare. Om embryona får sY~iYa fritt 
i ute rus under en lång tid ö kar d e ras död
lighet och kullsLOr!eken minskar. Ha nsson 
Yisade vidare all ornpaming efter m er än 6 
dagar ge r upphov Lill en andrn ovulations
våg. Foster från elen första parninge n kan d å 
överleva. För att uppnJ högsta mi\j liga kul l
storlek rekomrnencleracle Hansson, all honor
na skulle om paras 1- 2 dagar eher den första 
parningen. I perioden 3- 6 dagar efter den 
första parningen bör iuge11 om parning ske, 
m e n n~ir 7 dagar fö rfluti t kan ny parni n g 
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med yuerligare omparning ske. T illämp
ningar av Hanssons resultat ledde till ökad 
eflcktivitet i min kaveln . 

På grund av kulls torleke ns stora betydel
se fortsat te man att finslipa pa rn in gssys te
men på instiLUtione n, fö rst genom arbeten 
avjohansson och me darbetare och senare 
av Eloison et. al., 1989. De senare visade a tt 
honans ålder avgör vilke t parningssystem 
som bör tillämpas för att man skall 11å max
imal fruktsamhet och kullstorlek. Arshonor 
bör paras tidigt i säsonge n och omparas ef 
ter ci rka 9 dagar. Äldre honor bör ej paras 
förrän i den senare delen av rnars och enligt 
principen en parn ing m ed ornparning da
gen efter. 

J, cirgnedärvning 
Pälsdjursuppföd ning sker u teslu tande för 
a tt tillfredss tälla efterfrågan på vackra skinn 
till i huvudsak kvinnornas pälsar. Efte rsom 
tycke, smak och mode har en tendens a tt 
variera hos modemedveu1a kvinnor, kan typ, 

4 

Figur 5:2. Shi1111 av 11 onnal silverräv (I. v.) och vari
anterna whilP f off (mitten) och f1/ati110. /los nivr11 
t .h.. ji1ms rn svart_fliirk som s1111110/ik t till/w111•11il gl'
nmn ,,11 somalisk mutalio11. Uofl(JIIS.1011, 1947). 
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färgnyans och eventuell tecknin g få mycket 
stor be tydelse för skinnens p r is. Pälsdjurs
uppföda rna h ar in te varit sena att utnyttja 
de nna möjlighet. 

Bland van lig rödräv i både Europa och 
Nordamerika förekommer svarta Lirgtyper. 
Amerika na rna fick fram silverräven från 
svarträv geno m n rval av individer m ed e n 
i>kad m~ingcl vita hår och h år med vita band. 
Silverräve n utgjorde grunden för den tidiga 
pälsc\jursaveln . Inom denna färgtyp har se
dan fl era fargvariantcr uppståtl. Den tidigast 
uppmärksammade ,·ar s.k. whitc face, med 
en ökad m~ingd \·i tt i pälsen och en vit krage 
runt halsen . Är HJ:n inträffade en liknande 
rn uta tion i en rävgård i >lorge som gav up p
hov till platin atype n. Den na kännetecknas 
av vit bl~is, vit krage, vita tassar, vit färg på 
buken sam t be tydligt s\·agare pigme nte ring 
av pälsen i övrigt än hos silverräv och whi te 
face (fig. 5 :2) . .När platinaräven började säl

_jas ledde de t till hausse på marknaden , och 
avel för elen nya typen blev populär. Begrän
sade parningsförsök i CSA och l\orge tydde 
på att de två typerna white face och platina 
bestämmes av två domine rande ge11er, WP 
(platina) och 'v\/ (white face ), på samma locus 
som normalgenen (w) hos silverriiv. Restilta
ten gav också viss indikation på att h o rnozy
goti för m utantgenen förorsakade fosterclöd 
eller n edsatt li\·skraft. J ohansson p ublicera
d e 1947 en m ycket om fattande undersök
ning fdn svenska rävfarm e r, där nediirv
n ingen stude rades i d etalj. 11 H an kunde 
konstatera att platina x platina ger platina 
och silverräv i förhållandet 2: 1 och e n reduk
tion av kullstorleken med 25%, något som 
visar au h omozygoterna ej är livsdugl iga. 
Platina x white face gay platina, white face 
och silverräv i förh{tllandet ] : 1: I och en 
m inskning ,w kullsro rleken, efte rsom även 
kombinationen WvV" är leta!. 

J ohanssons studie utgjo rde inledningen 
till ett omfattande arbere med färggen etik 
hos p~ilsdjuren p:1 insti tutionen, siirskil t hos 
mink. Vid uppfödn ing av m ink skedde ofta 
av praktiska skäl viss släktskapsparnin g. Det 
giillcle ju a tt uppförö ka det materia l som 
fan ns tillgängligt. Släktskapsparningarna 
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ledde till ulklyvningar av nya färgvarianter, 
a\' vilka en del blev attraktiva på 1narknaden. 
R.\11. Shackclford vid Wisconsin-un iversite-
1et i USA gjorde tidigt o m fauand e undersök
n ingar av minkens geneLik. Han ochJohans
,on hade sam m a huvudhandledare som 
do kto rander och kände varandra väl. De 
u Lbyt.Le tidigt information . Sh ackelfo rds bok 
Cenelics oj the ranrh mi11h från 1950 fic k stor 
spridning också i Sverige . För närvarande 
känner man till et t 20-Lal ge nsystern som 
p{1n:rkar pälsfärgen. De ilesta mutanterna är 
recessiva men flera in rymme r ocks:1 gener 
som dominerar över vildtypen. E n d el sys
te rn har multipla alle ler, t.ex. systemet fö r de 
b runa varianterna, nordisk bnfl, svensk palo
m ino och socklot samt finnviL. :\ledärvning
cn av deua omfattande system ula rbe tacles 
deh·is av J o hansson. I övrigt irmebarJohans
,o ns insats när de l gäller minkens färgge ne
tik. all han mycke t noggrant följde littera tu
ren samt i artikla r i t idskriften \lära Pä/:,rljnr 
och i bokkapitel beskrev förekomst och 1wd
å rn1 ingav olika färgrnutanter, så att infor
mationen kunde utnyttjas i den svenska och 
nordiska p~ilsdjursaveln. 

frå n o mkring 19g5 u tvecklacles e tL nära 
,amarbete och samspel mellan Institutionen 
för avels- och rasbra och Sve riges Pälsdjurs
uppfödares Riksförbund, som ställde 11pp 
med m edel för forskn ing och försiiksverk
,amhet. Praktiskt tillämpbara resultat sp reds 
·rnabbL Lill uppfödarna genom Liclskrilten 
\"c1rn Pälsdjur . .Joha nsson b r ukade säga att 
piilsdj m suppfö da rna är av en speciell son 
och ganska olika den vanlige bonden . De ~ir 
affä rsmän. Ser de art de behöver in forma
Lio n, s:1 ~ir de också beredda att betala för au 
fa fra m såd an . Allclerna inom de olika farg
" ·stemen kan kombineras p:1 e tt när mast 
oändligt antal s;itt, varför man med r;itt kun
,kap kan fä fram nya Lirgtyper som e,·e nnt
c ll t komme r a tt uppskattas av marknaden. 
[\·ar J o hansson Yar aktiv som rådgivare ti I I 
S,·eriges Pälscij ursu p pfoda res Ri ksförb11 nd 
,arn l e nski lda c\jurägare, främst i Sverige och 
Finland, till in p:11970-taletclå han uppnåu 
~() :1rs {tider. H a n skrev inte m in dre ä n 86 
a rtiklar i ticlskrifle n \/dm Pälsdjur. 

U nder I 930-tale t ö kade an talet p~ilsdjur 
och farmer snabbt; 1930 fanns det omkring 
10 000 silverråvar i landet (avelscijnr och 
valpar); 1939 hade a n tale t stigit till 150 000 
silverrävar. D {t fanns dessu tom 38 000 b lå
r~ivar och över l 00 000 min kar. Rävnppfod
n i ngen blev aldrig någon riktigt stor verk
samh e t i Sverige . Minkuppfödningen där
emot ökade nä rmas t explosionsartat 11nde1· 
en tid , s.'.1 att antalel minkar 1950 uppgick till 
238 000. 

Mjölkningsteknik, mjölkbarhet 
och juverformer 
U ncler 1930-talel bö1~jade rnjö lkmaskinen 
sill segertåg genom landet, något som dras
tiskt ö kade betydelsen av korn as j nver for
mer och förmåga att släppa til l n'..jö lken. Vid 
handmjölkning hade spenarnas placering 
och storlek haft underordnad betydelse . Nu 
gällde del au korna skulle passa för maskin
mjiilkning. Forskn ing överjuvenömningens 
mekanism och reglering kom ticligt i gång i 
USA. Professor C.W. Pelersen vid \llinne
sota-u11iversiteLeL i S:t Paul visade, all själva 
juvertiimninge n utlöses genom att kon från 
hypofysen u lsön d ra r hormonet oxytoci n, 
so m gör a tt j uvrets alveole r dras sam m an 
och den s.k . cfaggningsre fl exen kommer 
igång. Mjölkninge n m :1ste ske i ell harmo
nisk t samspel mellan mjölkaren och kon. 
Reflexen kan initieras genom en lätt massa
ge avjuHet strax före mjölkningen. D~ircfter 
bör mjölkningen ske så snabbt som möjligt, 
och n~ir rn jölkflödel avta r skall mjölkningen 
avslutas med en eftermjölkning genom all 
spenkopparna dras ned:1t. O m maskinen fär 
sitta p:1 för !~inge och suga i tomme, kan juv
ret skadas. Nu känner alla n'..j iilkarc till dessa 
gru n dregler; annat ,·ar d et i mjölknings
maskinens barndom. 

Ivar.Johansson hade unde r sina Amerika
år l~irt känna d en dynamiske c.,,v. Petersen 
och insåg betydelsen av a tt inform atio n en 
o m hans s.k. sn abbmj ö lkningsme tod spreds 
också i S,·e rige. Metoden p rövades bland 
annat i Kungsängens forsöksbesäLtning med 
gott resultat. Det visade sig alt Liden för 
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n uölkn ing ku nde reduceras avse,·~irt, och att 
ha nddtermjölkningen kunde e rsänas m ed 
rnaskinefterrnjölkning på sätt som Pe tersen 
föreslagiL Den nya tekn iken ställde emeller
tid in te endast nya krav på mjölkaren. De l 
gällde också a tt se i vad m :m man gen o m 
ave l kunde rå fram kor, som ,·ar väl anpassa-

Figur 5:3. Fxr'111/Jt/ /H1 j111w1ji1r111n ho.1 11iitl:rmt111: 
Övenl lir1gj1mn; i 111i11,,11 /dotju vn 01/, nnllill !tii11g

.JLIVeJ: 

1°'1 

de t ill den np tekn ike n , samtid igt som tek
ni ken m åste anpassas ti ll kornas biologi. 
Mycket forskning kou1 a tt ägnas dessa frågor 
a" Ivar j o hansson och :---/ ils Korkman vid In
stitu tio11en for avels- och rashira u nder 1940-
och 50-talen . 1" 1:1 

Genom att anv~inda en n~jiilkmaskin med 
fvrclela t rnjölkk~irl kunde m an 111~ita m äng
de n m jö lk i de o li kaju\'er~järcleclela rna, och 
med en sin n ri k men ganska klumpig maskin 
(det ,·ar före den moderna elektroniken ) 
knnde.Johansson och Ko rkman studera kon
tin uerligt insamlade delp rm·e r unde r m jölk
ninge ns gång. i\rfan mä tte oc kså mjö lkens 
ut ström ni ngsbastiglie t. Mj ö lkens sa11J111a11-
sä ttn ing betr~ilfande fet.thalt och fet.tkulor
nas storlek ~ir ej f'n he rlig 1111der 111j ö lkn ing
ens gång. Fetthallen hos de s,·enska koraser
na stiger frå n omkring 2% i bö1jan a,· 1ujölk
ninge n ti ll i genomsnitt 9% , ·id slutet. Vid 
111jölkboskapskontro llen är det därför, iktigt 
art t:ilbrnpa en enh etlig mjölkningsrutill. 
.JLl\erproportionermt ~ir bctyd clsdulla för 
j uvcrh~ilsan och m jö lkningsarbetel. Cnd er
sökningar på in st itu tionen ,isade, au elen 
främreju ,·crhah·,m gcnorng[1cnde produce
rade m indre mjölk än ele n bakre, m eda n del 
ej \',U någoH systematisk skillnad mellan 
hiiger- och ,-~insre rhalrnrna. I ndexer. för elen 
fr~im re hah·ans an d el a ,· to talmjölken (In) 
,·a r i genomsnitt 41 % meu ,·isade stor indi\'i
clue ll \'ariatiuu. Korrelationer mellan mödrar 
och döttrar och mellan paternella he lsyskon 
,·isade, att he ritab ili te te n för Trn ,ar hög, 
om kring 0,75 . 

Stud ier gjordes också överjuYerformerna 
och spenarnas p lacering och storlek hos d e 
s,·enska korna . Dessa egenskaper har stor 
e konon1isk betydelse. J unets u pphiingnings
apparar 11ts~irtes för stora påfrestningar. Man 
brukar skiija p:1 t r:1gjmer samt klut- och 
hiingjmer (se fig. 5:3) . .Juve rformen ~ir i viss 
utsträckning en rasegenskap, även orn Yari
ationen är stor inom en och samma ras . 
Tr:1gjuH et är re lativt vanligt inom ayrshire
ochjerseyraserna. H os SRB är klorjnvret el
le r ö,·ergångsfonner ti ll tråg- och hängjuver 
vanl igast. Stud ier av sl ~i ktiugar och enäggiga 
L\·illi 11gar tnlde p{1 att j uver fon ncu ~ir i hög 
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~~ l:J~ ~lffi 

grad ärftlig t betingad. Än:11 \'ariationen 1 
,penarn;is längd och placering står under 
, rark ärftlig kontroll. 

Som m åu p{t kornas 111jölkbarh e t brukar 
rnan a n \'ända d e ls mjölke11s maximala ur
'itrö111ningshastighet per min lit \·id ett \isst 
mjö lkningsrillfallc (högst,, minutmjölken), 
dels mede lutström11ingcn per m inut rr:rn 
, pcn kopparnas pås~ittn i ng ril Is uuölkflöclet i 
de1 n ~innastc upphört. Under i Ö\Tigt lika 
fö rh:11la11clen bestäms kornas m_jölkbarhet 
fö rst och främst a\' det motstå nd som spen
kanalerna erbj uder mot mjölke ns genom
strömning. Ctstriirnningshastigheten vh·er
kas g i1 et\·is också a\' m ~ingden rnjölk ij u1ret 
\·id \'arje enskilL rnjö lknings t illfalle . Vid en 
undersökning i mellansYenska hes~irmi ngar 
\-isade J o hansson och medarbetare, au for 
kor llled e n clagsa1·kas tning p~t minst 8 kg 
uppgick heritabiliteten för högsra miuut
n~jö lken till O,~7. 

Det kunde därför fasts lås, att sftY~il jmre ts 
fo rm och proportioner som spen ryp och 
rnjölkbarhet s tå r under relatin sta1-k ärftl ig 
kontroll. Det ~ir därför möjlig t au genom 
a\·e l foriiudra kopopulationerna så att de 
b lir biittre lämpade för maskinmjiil kn ing. 
Dessa resultat började tillämpas i a\'els\'iirdc
r i11gen under 196O-talet och har le tt till en 
kontinuerlig förbättring a\' fr~imstjmerlör
merna och spenarnas p lacering. De biologis
ka fö rändringar sorn skeu har 11r1derhitu1L 

~ 

införandet av tekniska innovationer som 
r.ex. atJtomatisk mjölkn i11g. 

Verks;imheten Yicl Institutionen rör a\'(:ls
oc h raslära fram till 1900 kotu att iignas åt 
kapaci tctsuppbygga11de geno m u tbilcl11 ing 
och upplysning samt åt forskning diir ol ika 
praktiska frågestillningar kont i förgrunden . 
Möj ligheterna att finansie ra forsknin ge n 
fick i stor utsträckning beståmma vil ka frå
gor som kund e tas 11pp. Jyar.Jo bansson , som 
\'ar rn yckc~r hchist och internatione ll t orie11-
Lerad, \·ar ele n i Europa som tidigast börjad e 
tillämpa Lush-skolans teorier i sin forskning. 
H an blev under 194O-tale t en pionj~ir fo r till
lämpningen a\' populationsgent'riken ino!l1 
;welsforskningen och korn alt på1e rka ut
\-Ccklingen, förutom i Skauclinmien också i 
Tyskland, cl."1r den genetiska forskn inge n 
förstörts e fter 19:'>3 och unde r kriger. 

A VELSFORSKNINGEN 
VID KUNGL. VETERINAR
HOGSKOLAN 
SallltidigL som Kungl. Veterinärhögskolan 
gru11clacles 19 15 inr~inades en institu tion rör 
lrnsdj tJrs l~ira , som i sin 1md erYisning och 
forskn ing skulle täcka allmänna skötselfrå
gor, m-el och ver.erinjr statsmeclicin . /\nsvars
omrttdet \·ar a lltså mycket 01nfauancle. Ar 
19:'>2 u tnäm ncles d åvarande cl ist r i ktsver.e-
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rinären i Rättvik Karl E riksson (189'.2- 1960) 
till p rofesso r i ämne t (Faklaruta VI) . H an 
hade redan und er en kortare tid varit labo
rator vid institu tione n och hade sedan som 
d istrikts\'ete rinär fo rtsatt med forskning och 
b l.a . studerat tillväxt och u tveckling inom ett 
stort material av h~istar av nordsvensk ras. År 
1940 erhöll pro!essure n benämningen avels
b io logi och h usdjursh ygie n för a tt bättre 
precise ra ämnets två h uvudbestå ndsdela r, 
avel och gene t ik sam t stallhygien, skötsel 
och utfodring. Perso nale n fö rstärktes. Till 
laborator m nä m ndes 1946 veterinären, se
d e rmera VMD Sven Dyrend ahl ( f. 1913) . 
I Ia n ko m i huvudsak att ägna sig å t hygien 
och utfo dring - frågor som inte ska beröras 
h~ir. J.<.a rl E rikssons två stora in tressen ,a r 
sjukdomsgen etik oc h häs tavel. 

Fortplantn ingsstörningar hos 
nötkreatu r 
I m itten på 1930-tale t hade e n fortplan t
ningsstörning hos fj äll rasen bö1jat f-å oroan
de u tbredning. Stö rningen visade sig genom 
underu tveckli ng (ltypoj1Lasi) av könskönlar
na h os s{1v~il han- som h o nciju r. E riksso n 
p:1bö rjade 1935 tillsammans med kollegan 
Nils Lagerlöf en större u ndersökning av 
sam tl iga d jur i ett an tal avelsbesäu n inga r i 
Norrland. De la r av u nde rsökningarn a pre
senterad es 1943 i Erikssons doktorsavhand
ling, f-!nNlityforms oj sterilily in cal!L1>.11 Gra
den av hypoplasi Yarieradc, och man skilde 
där för vid und ersökningarna mellan tyd lig 
hyp oplasi och mer eller mi ndre osäkra fall. 
I besättningsinventeringen befanns I 8 p ro
cent a\' de undersökta hondjuren ha tyd lig 
äggstockshypoplasi, medan 16 procent klas
sades som os;ikra Led!. Frekven sen av testikel
h ypo plasi hos tjura rna var fö r oselektera t 
mater ial u ngeEir lika hög. I fle rtalet fa ll var 
e ndast d en ena gonaden ( den v~instra) h y
poplast isk och deu andra no rmal, men i vis
sa fall var båda gonaderna underut,,ecklade, 
och d juren var då fullständigt sterila. I ge
no msni r.r for sam tliga c~jur med unde rut
vecklacle gonad e r var hypoplas in \"änster
sidig hos 82,1, h ögersidig hos 3,4 och dub-
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belsidig hos 14,5 proce nt, 11ngef~ir lika för 
kor och ~ju rar. 

En dubbelsid igt hypoplastisk kviga ko m
mer aldrig i brunst och an tar s~t smån ingom 
ett stutliknande utseende, under det att en 
dubbelsidigt hypoplas tisk tj u r i regel visar 
stark könsdrift men inte bildar några sp e r
mier. Hypoplasin mi nskar tydl igen inte tes
tikla rnas hormonp roduce ra nde fo rm:'.'iga. 
Under de t a tt e n no rmal testikel hos en 
kiinsmogen fjäll rastjur väger omkring 255 g, 
så väger e n tydligt hypoplastisk testikel e n
dast om kring 90 g (fig . 5 :5 ); m otsvarande 
vikte r for no rmal och hypoplas tisk äggstock 
är 7- 8 respek tive 0,6-0,9 g . 

Professor Eriksson studerade 11tspalcning
e n a\' hypo plaster vid olika pa rn ingskombi
na tio ne r och kom till det resultatet, a tt d e
fe kten berodde på e n recessi,· gen m ed 
ofu llständig penetra ns. I 125 fa ll hade en ke.1-
sid iga hypoplaste r para ts med varandra, och 
därvid erhö lls 49,6 p rocen t hypoplaste r, 20,0 
procen t osä kra hyp oplaster och 30,4 pro
cen t no rmal avkomma. Vid parn ing mellan 
no rmala cUur e rhö lls 12,2 procent hypoplas
ter och 14,2 procen t osäkra fall. Penetran
sen för genen i d ubbel dos skattades till 43 
proce nt hos handj uren och 57 p rocen t hos 
ho ncijuren, i medel tal 50 procen t. 

Senare swdie r av Ingemar Seu e rgren på 
Veterin~irhögskolan har visat att gonadhypo
plas in hos fjiill rasen står i e tt markan t sam
band m ed pigme n teringsgrad e n i de t a tt 

defekten e ndast 11pptri1dcr h os i det närmas
te heh·i ta dj u r. Det är intressan t att notera 
de t starka sam bandet mellan utbredning av 
elen ,i ta teckningen och defektens fö re
komst, all ra helst som liknande samban d 
konstate rats m ellan u tb redn ingen av vitt 
och fl era olika ut,'ecklingsstörningar så vä l 
hos nötkreatur som hos flera a ndra h us
cijursaner. Exakt hur gon adhypoplas in ned
ä1Tes iir kanske ännu ej helr utrett. Helt klart 
är em ellertid att gonadhyp oplasin iir un der 
stark ärftlig kontroll. Eriksson och Lagerlöf 
utarbe tade ett n rvalsprogram i fjäll rasens 
avelsbes~ittningar, d är tj u rarnas tes tikla r 
unde rsöktes och honcijurens iiggstockar rek
tal palpe rades. C enom detta program kunde 
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Figur 5:5. TestikPlhypo/,lasi ho.1 jjällmstjw: \'iinslmidig hy/1oplasi, /Jllngen iir s/ar/,t assymrlrisk (t.v. ) I lypoplas
ti1k och 11or1110I testikel (l.h. ) \liilt 69 r1,sp. 28] g (foto N. Lagn-Löj). /)1ff/11en Jirk jx1 1930- orh 40-trdfll stor utbrerl
•1/llg i jjäflmsm men lwndt' genom Pli effektivt bekii111pni11gsprogm111 snabbt bringas undPr kontroll. 

treh-e11sen a\" gonadl1'-poplasi snabbt re
duce ras .. \fan kan med fog säga, au 1111der
, iikningarna led de ti ll att fj ä ll rasen kunde 
r;icldas som en ekonomiskt betydelsefull ras 
t<)r ~ o rrlands jordbruksbygde r. 

Professor Eriksson och 
häs taveln 
l:: riksson \'ar sedan upp"~ixten i söd ra Dalar
na intresse rad av h~ista\'e l. Gnder e n period 
,1\ · minst 35 å r Yar han e n förg rundsgestal1 
111 0 111 a\·elu med den norcls\·enska hästen.1:,.1<; 

Han publicerade e u llenal arbete n Ö\·e r elen 
nords\T 11ska häste ns skö tsel, sjukdomar och 
,\\ e l, och han torde ha \·ar it elen förste som 
u tförde h e ritabil ite Ls tu clier öve r hästens 
J... roppsut\·eckling. 1

; Kropp ·m ått från e tt- till 
h-rafö·iga ston av n ordsve nsk ras insam lades 
och analyserades. EtLåringarnas antal \·ar 
cirka G 000 och ryraåri ngarnas omkring 
1 700. Stona rnr fa llna efter Ö\'er 350 hings
tar. Materialet Yar alltså mycket ston. Analy
, cr \'isade att he riLabil ite te n för mankhöjcl 
\ ar omkring 0,35, för bröstomfång 0,4 och 
för framben ets omkrets 0,5. Ar\'cts inflytande 
\·ar al ltså be tydande. Förändringar i kropp -
,wrle k genom urval skulle sftl edes kunna 
~enomföras rcla1 i\'t effe kti\'t. nr1got som fak-

tiskt besannades d;1 man inom elen norcl
s,-cnska rasen senare bö rjade inrik ta aveln 
mot två olika a 1w ä ndningsornråden , näm
ligen skogsarbe te och trm . 

Eriksson kom genom sitt arbete som leda
mot i en av d e statliga h~istpremierings-
11~imnderna i närkontakt m ed de problem 
so m förekom inom hästaveln , t.ex. ö kning
e n a\' förekomsten a\' hO\·broskförbeni ng i 
och med ardennerhästarnas ö kande u tbrecl
n ing. Tian stimulerade yngre veterinä rer till 
wdier av probleme t. Veterinären Kun Hjal

ma rs utförde Yinre rn 1944-45 en unde rsök-
11ing a\· hov- och benskador hos 4:H hästar 
a \· olika rastyp i str~ingt skogsarbete i södra 
:'\'orr land. 1" I Iästarna inde lades i fyra ra. -
gruppe r näm lige n arde nner, b landh~1star a\· 
Ö\Tr\'ägande ard e nner-1~-p, blandhästar a,· 
i)verviigande norcls\·ensk typ samt rena norcl
s\·enskar. Förekomsten a\' skador och s\·ag
heter hos de ol ika typerna frarngf1r a\· nedan
st~1ende sammanställning u ttryckt i procent: 

,\ rd. 81.ard . Bl. nsv '-lsv 

I lo ,·broskförbc11ing 20.3 IJ.8 7.8 ·U 
Dåliga hovar 6.'l 4.7 0.9 0 

l.cdskador '.,9.1 27.8 2-1.1 12.Y 

~lugg· 11.-1 9.5 5.~ ;>.7 

Tram1,skador I 1.4 10.7 ·l.'.l 5.7 
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Ski ll n ad e n mellan rasgrnpperna ~ir mycket 
sl!ie ncle . l'\orclsvenskarna och blandhästar av 
nordsvensk typ kl;:ira d e sig genomgående 
m ycket bäure än a rde nn e r-typen i d e t an
strängande vin te rarbe te t. Man kan säga att 
de hade b~itrre ko nsrir11 r.ion. Rasskillnader ä r 

F AKTARUTA VI 

i a llmänhet cle h·is :irftl igt betingade, va rför 
undersökninge n tyde r p å au ele n nordsvens
ka hästen har e n ärftlig ko n stitution som gör 
au d e n u thärdar d e t h å r d a skogsarbete L 
bättr e än de tyngre a rdennerhästarna. 

Karl Eriksson ( 1892-1960), ledare inom den 
veterinära sjukdomsgenetiken och svensk 
hästavel 

Karl J o han Eriksson föddes i Norrbärke i 
södra Dala rna 1892. Efter swdemexamen i 
Falun och veterinärexam en 191(-i b lev han 
först assistent vid Kungl. Ve ter inärh ögsko
lan i Stockholm och från 1918 laborator clä r. 
I perioden 1921- 32 var han clistriktsveterinär 
i Rättvik, men han fo rtsa tte sitt vetenska pliga 
arbete genom en n1ycke1 om fattande under
sökning över tillväxten h os unghästar av 
nordsvensk ras. Mate riale t kom från hingst
uppföclni11gsa11stalten på \,\Tången i J äm t
lancl. Unde rsökningen meriterade hon om 
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för de n lediga professure n i h uscljursliira, 
sedermera avelsbiologi och husdjurshygien 
vid Ve te rinärhögskolan. Eriksson tillträdde 
professuren 1932 och flyuacie då till Stock
holm men uppehöll h ela livet nä ra kon takt 
med sin h embygd och elen praktiska hus
cUurssköLseln. Han aded 1960.1 

Karl Eri ksson är främ st förk nippad med 
tre viktiga de lar av den svenska lrn:;dju rssköt
selns u tveckling nä mligen hästaveln, upp
byggan det av Veteriniirhögskola11 sant L ut
vecklingen av den veterinära sjukclornsgene-

Figur VI:]. Professor Karl 
Eriksson t.v. , Kungl. Vele
riniirhögskolan tillsmn
mrtns med sill Javoritdjw; 
hästen och sin ejier/rädare 
som jJ>o[fssor i lwsrlpus
hygien orh cawL,biolog-i, 
VMD Svn1 Dy rendahl. 
Bilden tagen lw r/ .fcire 
Karl Erikssons död, 1960. 
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tiken. År 1948 utsågs han till Kungl. Veteri
närhögskolans rektor, i vilket ämbete han 
kvarstod till pensioneringen 1957. I denna 
egenskap var han ledamot i ett stort antal 
nämnder och kommitteer och bidrog verk
samt till elen upprustn ing av Veterinärhög
skolan som skedde under hans tid som rek
tor och kort tid därefter. Han var ledamot av 
må nga in- och utländska veterinärsällskap 
och ledamot av Kungl. Lant:bruksakaclernien 
från 1946. 

Inom hästaveln kom Karl Eriksson tidigt 
a tt spela e n viktig roll. Rerlan 1922 förord
nades han som lcdamotssuppleant och från 
1925 som o rdförandesuppleant i dåvarande 
femte premieringsclistriktet. Han verkade 
aktivt ino m hästpremieringen, tills uppdra
ge t som rektor gjorde att tiden ej längre 
räckte til l. 1-l ingswppfödningsanstalten på 
\ 1\'ången låg Eriksson varmt om tuänat. Han 
l'ar statlig ledamot av Wångens styrebe från 
1929 och bidrog kraftfullt till förbättringar 
såväl av anstaltens resurser som av metoder
na för hästarnas bedömning . 

När de t b lev aktuellt att bilda Fören.ingen 
elen nordsvenska h iisten å r I 923 var Karl 
Eriksson en av in itiativtagarna. Han var sek
re te rare och skattmästare i föreningen från 
starten till 1949, då han blev oi-dförande. 
Han verkade som sådan til l året före sin 
död . Niir stam boksföringen av nordsvenska 
hiistar 1931 öve rfördes från Wången till fö r
eningen, övertog Karl Eriksson ansvaret för 
stam bokens förande, något som han fortsat
te med under må nga år som professor. 

I sin fo rskning ägnade Eriksson mycket 
intresse åt hästar. Han var elen förste som ut
förde he rir.abiliteL~undersök11ingar av kropps
m{1u hos häst, i varje fal l på material som var 

av en sådan storleksordning att resultaten 
kunde bli tillförlitliga.11 Genom att Eriksson 
aktivt de ltog i prernieringsarbetet, skaffad e 
han sig en god överblick över de t svenska 
hästbeståndets kvalitet och över egenskaper 
som behövde förbättras genom avel och e l
ler skötsel. Denna erfarenhe t kom väl till 
pass i hans populiirvetenskapliga författ,u-
skap. H an gav bl.a. ut boken Hästavel 1945.111 

Eriksson blev internationellt känd och e r
känd för sin omfattanck undersökning av 
underut:veckling (hypoplasi) av ki.inskönla1~ 
na inom 6ällboskap. Hypoplasien var i mit
ten av 1930-talet mycket utbredd inom rasen , 
särskil t i de ledande avelsbesättningarna, nå
got som hotade rasens fortbestånd. Eriksso n 
visade att defekten var under stark ärftlig 
komroll , och baserad på forskningsresulta
ten initierade han ct.t bekärnpn ingsprogram 
med kontroll av avels~jura r och djur i avels
besättn ingarna. Härigenom kunde hypopla
siens förekomst snabbt begränsas. U nder
sökningen publicerades 1943 i form av en 
doktorsavhand ling.11· De t hör väl till ovanlig
hete rna att p rofesso re r lägger fram doktors
avhandling. De ärju redan form ellt merite
racle. Eriksson var inte rädd för det besvär 
och omak som en dispu tation oftast innebär 
för respondenten. Överhuvud var Eriksson 
e n mycke t arbetsam och plikttrogen män
niska. Trots elen stora a rbe tshör·dan höll han 
under he la I i vet nära kon takt med den prak
tiska huscijursskötseln, s~irskilt med hiist
folket. H an innehade egendomen Backa i 
Non·bärke. Han avled hastigt elen 28 sep
te mber 1960, troligen på grnnd av överan
strängning efter att ha stiimplat skog på sin 
gård. •:• 
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PERIODEN 1925- 50 

KAPITEL 6 

Den praktiska husqjursaveln i perioden 
1925-50 

Den allmänna utvecklingen 
lluscijursskötseln forts~iW' r under 1900-
tale ts and ra l_j~irdede l att spe la e n viktig ro ll 
i j o rdbrnks- och sam hä llse kou o min. Ave n 
o m LrakLo rdrilh:n biirja r a tt gö ra ig gällan
de, tillfreclsst~ills huvudpan en avjordbruke1.~ 
cl ragkra rr av häste n . Dragoxarna har spela t 
u t sin roll med 1920-tale ts utgång . Totalpro
dukLionen a,· anim ala livsmedel ökar lllyck
et kraftigt under periode n . .Mjö lkproduktio
nen nästa n fö rdubblas frå n 1900 Lill 1950, 
och de Lsamma gälle r fl äskprodukrione n (La
bcll 6: l ). Ökn ingen beror i de t se nare falle t 
båd e p {1 eLt kraftigL ökat c\jura ntal och p å 
~törre effekLi,'i tc L i prod11kLionen. I fråga om 
111j ö lkproduktion e n ske r e n markanL steg
ri ng i avkastn ingen per ko hos de kontrolle
raclc korn a fd rn ca 2 900 kg :1r 1925 1 il! o m
kring '.1 900 kg år l 950 (fig. 6: 1) . 

Få rskö tsel n an a r i betydcl e. Me<l undan
tag fö r en tid under and ra , ·ärldskrige t visar 
fåranLale t e n konLinue rlig m i11skn i11g 11 11de r 

Tabell 6:1. Utvecklingen av produktionen av animala 
livsmedel unde r 1900-tale ts försla hälfl 

.\ lj ölk Ki'> Lt (nii1, Ct r, häst ) Fliisk 

To1al1 Pt-·r Tornl1 Pe r To1al t Per 
I 000 p e rs l 000 pns I 000 pers 

\ r l Oll kg ton l..g lOll k" " 
1875 l 100 :~20 87 20 35 8 
IDOO 2'i50 r,oo 12~ 24 80 1 li 

1939 ➔760 7,19 1-1() 23 15:, 2-1 
19:)0 48fi 2 689 1:12 1\-) 17 1 2-! 

;.:,illa: I hstorisil stntistiil, sr:n 1959 

de l a ndra kn 1rtsseklt' t. De allra 11esta bon<le
j ordbruk h ar fo rtfara nde e n ga nska allsidig 
dj urskö tsel med häs1ar, mjö lkkor och å t
minstone n ågra svin samt ljäde rla. Speciali
serad fj äde r fäskö tse l på småbruk till rar i 
omfaLtn ing. 

Unde r pe riod e n 1926- 50 base ras ltus
dj ursa,·eln i huvudsak på gamma l praxis och 
erfa re nhe t, men vete nskapliga rön biirjar f~1 
betyd else. Professore rna Bo nn ie r, F.riks o n 
och .Jo han sson sam t de ras medarbe ta re är 
fl itigL a n litade fö redragshå llare på möLen 
med före trädare fo r ave lsfören inga r oc h 
huscljursskö tseln . De1 är dock först i slutet av 
pe riode n som ,·e re nskape n bö1jar få något 
ko nkre1 att e rbjuda h usciju rsavel n. 

,soo~------- - - --- ---~ 

Figur 6:1. Ut11,,rldi11g1'n av 111jöllwvlwstni11g('J1 /Jer ho 
under tidm 191 1-60. Års1111,rfp//al för alla i SvPrige 
lwntrol/erade ko1; oavst'II rm. Dejö,:s/a åren eji f't 1900 
redovisas ej eftn:rn111 a ntalet kor och besiitt11i11gar var 
lite/. Å r i 900 var årsmNleltalet omkring 2 500 kg 
(Joha 11sso11 och N.endl'i, i 963). 
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Figur 6:2. [fin andra världslniget bö1yade draghäst
am11 .rnahht 11/I N.1iillos 1111 lmhlorn Ri/de11 !lisar 11t
lll'fkli11gm i 930- 80 (1\/ohng; I 989). 

I\~ir det g~illcr h~isten n t1cldes de t högsta 
anraler c~jnr (722 000) i bö1:ja n på 1920-Lalet. 
Därefte r skedde en 1·iss n edg:rng. Ge110111 
kriget och dess bensinbrist fördröjdes d en 
nedgång som pf1bö1:jats . .År 1945 fanns fo rt
farande cirka 600 000 hästar, varefter cu 

minskning med nä ra e n rre dj ecle l skedde 
unde r fe m år fram Lil l 1950 (fig . 6:2). J:--Jäst
aveln fortsatte under perioden p:1 ungefär 

l l2 

samma sått som unde r det fö rsta kvarts
sekleL. Premieringarna och stamboksföring
e n utgjorde ryggraden i avelsarbetet. Inom 
1·armblodsa1-dn spelade stuteriet i Flyinge 
en betvdelscfull roll. För ardenner-aveln var 
rvlalmöh ns och Skaraborgs lä n viktiga cen t
ra. Den nords1·cnska aveln 1·ar främst inrik
tad på att tillfredsst~illa skogshinens behov av 
dragkralt för sål'iil jord- som skogsbruket. På 
h ingstuppföclningsanstalten Wångcn iJ ämt
land u tförd es hetyde lsd11l lt arbete fiir a tt 
förbättra me toderna för urva l av arbe tshäs
tar. 

M ejeriulvecl<linge n 
Mjölkproduktionen utgjord e ryggrade n i 
j ordbruksc konomin. De n 11tn'ckling som 
p:1biirja ts i slute t av det förra seklet med pro
duktion av mjölk och rn ejerip1oclu kter for 
aYsalu och export fonsa LLe under första h;iJf
tcn a1· 1900-ta ler (se tabe ll 2:2) . För h11s
djursskii tseln innebar u tvecklingen av an
de lsmejerierna eu rdatil"t s;iker a\"sättning 
för mjölken, och förbättringar a1· 11tfodring, 
skötsel och aye] kom direkt au återspeglas i 
ökade nijölkint;ikter. under 19?,0- och 40-
talcn Öl'ergick praktiskt taget all mejeriverk
sam he l i landet i boncluörelsens regi. År 
1950 1ar au talet m jölkle1·erantiire r cirka en 
h<trts miljon . Om man an rar att 1·arje mjölk-

Figur 6:3. r\1dm11r1° 
hästenfortsatif, all vara 
jordbrnhe!s vihtip;aste 
h1illa till draglmrji 1111der 
Jö1:1ta halvan av 1900-
lalet. Bilden v isar en hiisl
/J1e111ieri11g i Shåne under 
30-talel. Stoet 174 Ca ns\'. 

27103 J 1926 I/INI 1111-

lw111/i11g111: Ca11S\' liLllu,rdP 
Alfffd :Vilsso11, Slmrbe1g; 
\lo//;jö. och fid: 111d11ga 
Jirisr>r vid Jnnnir)ringar 
och 11tsliil/11i11gw: Foto 
Frihsso11 orh Wi,.1·/n-/J/11 rl, 
,\ Jai1111,. 
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Jeyeran tör bidrog till försörjningen m· minst 
frra personer, s~1 innehar der arr c irka en mil

_j o n pe rsoner var di re kl beroende av mj ölk
p riset. De t ä r därför inle fö r våna nde att 
m jölkpris och exporu11C:.~ ligheter fö r rnejeri
prod ukter b le1· en fråga med hög poliLisk 
prioritet. 

Stora förändringar inom 
nötkreatursaveln 
.--\\'elsin rikLningen inorn rase rna Riidbrokig 
SYe11Sk J3oskap (RSB) och ayrshire hade 
länge 1·arit likartad och båda hade uppstått 
ge no m korsn ing mellan korthorn, ayrsh ire 
och S\"ensk herrgårdsras, e h nru i o lika prn
portione r och på skilda sLäll en . Det ,·ar där
ff>r nar11rlig1 au man disk uterade huruvida 
del fanns an ledn ing att 1i:11la t\';l separata 
rase r. Vid tiden för lantbruksmörer i GöLe
borg 192?, hade diskussionen kommit in i ett 
a1·göra nde skede. På u tst~illningen Ilade de 
katalogiserade ayrshire-d juren en medelpro
d uktion på 4 400 kg mjölk mecl nära 4% fett, 
medan mo1s1·a ra nde siffror för RSB-djuren 
1ar 4 000 kg rnji>lk med 4% feLL. Awn uLe i 
lander. var avkasu1i ngssiffrorna för de t1·å ras
erna lika1tade. Delegerade från d e l\'å aYels
fore ningarna cliskuLe rade ingående förslag 
till sam manslagning, sorn sedan rna nglacles 
fra m och tillbaka till 19n, då sammanslag
ni11get1 bkY ett f'aktum . En ny a\ e lsfören ing 
fö r SvP11sl! råd otl, v i/ boskap (SRB) hade bil
da1s .1 

Från 1938 Ö\'e tfat Lanthrnkssryre lsen h ell 
ansvare t fö r sramhoksföringen ti ll SRD-for
en ingen . Redan från bö1ja11 uppst:illdes kra1· 
0 111 1iss kro ppsstorlek och prod11kLion fö r atl 
djur skulle k 11 n na fl\ föras in i stam boken. 
Del \ar a ll lså inte endast fr:1ga 0111 ett h ~i r
stanllli ngsregisre r. I 19<18 å rs regler för SRB 
skärpLes a\·kastningskra1·en. Fi'>r kor rned ett 
hriistomfång under 180 cm fo rdrades t.ex . 
an d e procl11ce ral minst J 30 kg smörfctt per 
ko 11 tro llå r, och för kor med Ö\'er 200 cm 
0 1J1fäu g fo rdrades minst 170 kg smörfetr. 
Produkrionskrav för in förand e a\ cUur i 
stam bok krä, des också för SLB och SK.B, 
och kra,·en sk;irptes under periode n. 

Sammanslagningen a1· de två rasern a ayr
shire och RSB ble1· kanske inte ,·ad man i 
,tllm~inh et hade förvän tat: sig, nämligen a ll 
de tYf1 sklllle fä ungefär samm a inflytande på 
den nya rasen. TsLä lle t. ble\' det så, att nästan 
alla de gamla avclsbes~it tn ingarna av ayr
sh ire-ras ska ffad e sig tjurar av RSB-härstarn
n ing, meda n RSR-besäuningarna i huYudsak 
fortsatte 1ned RSJ3-tjurar. En ligt Korkman 
hade av de å r 19~7 st.amboksfiSrda tju rarna 
endast 55 re n ayrshire-härstam ning, meda n 
l 4.:'i4 Yar re n RSB.~ Korkman menade au för
kla ringen Lill den na utveckling var att siika 
däri, a tt RSB-djuren genomgående hade ele n 
iiuskad e färgen och clessuwm elen krop ps
typ man str;i1·at ef ter. Man torde knappast 
kunna förklara uLYecklingen ge nom att an
taga a tt de for produkt.ionsanlage n bästa 
djuren 1·alts ti ll avel. 

AveLsviirdering 
Metode r för a1·els\'ärde ri ng och a\'kom me
bedöm ning m· tjurar är aY central betydelse 
fö r a ll nötkreatursaYcl. En av SRB-föreni ng
em första åtg~i rde r b lev all fas LsLälla regler 
för rjurbeclömn ingen. ''En proviso risk poiing
skala a\·sedd til l led ning vid uppskattande a1· 
Lju rs sannolika värde för det p raktiska a\'els
arbetet" uppriittacles av fö reningens arbels
utskott och kom arr g:-illa från 1928. I bö1jan 
\ ',Il' del me ningen a LL elen bara skulle anv~in
das vid bedömning m· de tj ura r som utbjöds 
på ,11-clsförcniugens a ukrioner, me n elen 
ko rn sedan att til l~i mpas 1·id al l s1amboks
for ing av tj 11rar. Avels1·ärderingsmetod ike11 
ble \ e n 1·iktig stridsfr:1g,1 iuorn fö re n ingen 
under n~irrnare td å rtio nde n. VeLenskaplig 
cxperris inkallades, men d e t 1·ar svå rt att 
komma till en v,1raktig Ö\'erenskommdsc . 
Diskussio n e n /1t e rspeglar ganska 1äl de 
sr rö mn inga r som gjorde sig gållancle, och 
rnotsätt11i11gan1a me llan d e r.raditionella a,·
e lsmänne n och förespråkarna fö1· de11 fra lll
l';ixancle huscUursgenetiken . Vi skall därför 
h:ir {1Lerge hun1dclrage11 i de 1·iktigare Jör
slage n, och hur ändringar g rachis , ·äx te 
fram . Fra msL;illningen är g rundad på en cle
taljer;icl redogöre lse a1· SRD:s d ;harancle se
kre Lerare S\'en Sixtensson." 
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Den po~ingskala for ;l\·elsYärclering och 
starnboksföri ng sotll fas tst~illdes av SRR-för
e ningen 1928 hade föUande utsPende: 

I Härstamning 
Fadern:-. a, eb,·~irdt· n1ax. I O po~ing-
~lodcrns avels,·iin k I 0 
\lodcrn, a,·kastning I 0 

Farmockrn:-i och rnor-

rnud er11~ a\'kast 11i 11p; 10 

Il Ex 1c riör 
I l11n1d. horn och 
hal, 
Brl>~t. IH>t{ar och 1nan he .-> 

lhgg och r1nd _-, 
Kors 

S,·anss:i1 I 11 ing 

Lar och lj11m,kar 
Färg och teckning 
l~c11 och g-:111g 

max. 10 po ,ing 

max. 40 p<>;ing 

lll:IX. JO po,ing 

111 Helhetsintryck 
1-lär:-iLa11111i11g 

Exterii"H· I O _ .. _ lll'1X. 20 po:ing 

Su111111'1 max. I 00 po,ing 

Utp/ 1e 11cle Crf111 o,·,rnsr:1cnclP po~in gskala ti ll 
delacles \j urarna sedan <' Il slutpo~ing me llan 
I oclt 8. En tUur med 50- :1-1-.5 poäng fick I 
som sl11 tpoä ng, t!j ur m ed 5::i-S!J.:"'i tick 2 os, . 
fön a1je inten·all 0 111 5 po~ing. Dj11r med 80 
poäng oc h d~irö,·e r t illdelades slULpoäng 8. 
Frän 1!)29 införde m an regeln , arr om en tju r 
hade bedömd a,·ko111111a kunde, sl11tpoäng
en höjas e ller sänkas med högst 2 poäng. En 
0 ur k1111de a llt~:, max i111a lt få slu tpo{i11gen 
10. 

För en l~isare be,·anclrad i modern m·els
Yärderi 11gsmetodi k är det uppenbart art reg
lerna ,·ar ganska egendomliga. Ex te riören 
till m~itLes nwcke t stor betydelse, tro ts a tl in
ko msterna rör c\jurägarn a i hun1clsak kom 
från mjölkm-kasrn iugen. Vissa saker kom att 
räknas flera gt111ger. I fade rns m-cls,·ärde in
g ick dennes exteriö rbediimni ng, och for 
helhe tsintrycke t (härstamning och exteriör) 
ingick åte r igen exte riöregenskaperna hos 
föräld rarna och (juren sjäh·. Al ltnog, g rund
regle rna kom att I ilhim pas i flera å r. Profes
sor Bon nier, Institulet för husdjur förädling, 
diskuterade reglerna i ett föredrag ,id Kungl. 
La n tbruksakaclemie n 19::-12 och fra mförde 
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ho,·sam 111e n rörödancle krit ik m o t det t ill
lii1npacle systemet.' Enligt hon o111 ,·a r del 
orimligt au summe ra poä ng fö r avkas tning 
och exteriör. De senare egenskape rna tillmä1-
1es vidare a lldeles fö r stor ,·ikt i jämförelse 
111ecl avkasrninge n. Enligt 13onnier borde fa
dt-rns a,·elsY~irde lämpligen fastställas genom 
,wkon1111cbedö111ing . sa att man fick en up p
fattning O1n hans anlag fö r n~j ö lkavkas rni11g. 

Kritiken s:1,·äl inom som utom föreningen 
ledde till a ll dess fö n ·al t1 1ings11tskou ti llsatte 
e n komrnittc för art u treda fråga n. Dess rii 1·
s1a förslag förkastades. och det beslöts au 
p rofessorerna Bo11 11 ier,.Jo hansson och Funk
ciuist skullc at"ijungeras till kommitten. \fan 
kunde c1;, e nas o m den ,·iktiga p rincipen. a tt 
exte riöregenskapern a och aYkas u1i ngsa11-
lage n skulle , ärderas ,·a r för sig. ocl1 a tt av
kastn ingsanlagen skull e skattas genom ;:n-
kommebedö111 n ing. Gen o m til lämpning a\' 
J lansso 11-Yapps formel (se sid. 8-1-) kulle e tt 
a,,kas tningsY~irde u ttryckt i mängden sm ör
re tt räknas fra m för \'a1je t' nskild tjur. För 
unga tjurar so111 e j k11i 111a1 a,·kommebe
<k>mas föreslog man. au ett föryå 11 tat a,·kast
nings,·ä rde skull e ber~iknas p(1 grund,·al a\' 
a,·kastni11gs, ·ärde11 och produktion hos anor
na. Fiir t.ex. en ungtjur, , ·a rs s(l\·äl fade r som 
morfader a,·ko111111e bedöm ts. skulle de t för
\"iintadt' m·kas1ni11gs,·ärd c t be r;iknas ri-:. 11 
s11111111an m· fö!jan de: 

O,.i x faderns a,·kastn ings,·~ircle 
0.2 x mode rns smörfenrn;ingd 
0.'.2 x morfade rns m·kasrni11gs,·ä rd e 
0 , I X 111 onnoderns smörfettmängd 

Fi°>rslageL god kändes aY för\'a ltnings11 tsko ttet 
under 1934_-1 Det rnr men ingen au det skul
le bö1_j a tilhirnpas fr.o.rn . 1938, men mycket 
kom au hända dessförin nan. J hö1jan på 
1938 framförde professor Bo nnier och hans 
assistent agronom Troecl Di"1ring i en prome-
111oria ka llad "f ö rha nds- och a\'ko mmebc
dömning a,· mjölkboskap -~urar·· . au e tt g ur
index baserat på e nbart dottermede ltalen 
k1111de \'ara minst lika a1wä ndban som .I Jans
son-Yapp · index. Efler ~-uerligare kommiu e
be handling beslö t före ninge ns fön·a lrni11gs-
11 tsko LL, att medeltalen för e n tj u rs d ö ttra rs 
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rnjölkmängd, smörfertrnängd och fetth alt 
skulle anses utgöra ell ulln-ck för tjurens 
produktionsanlag. Den nya bedömnings
metoden blev dock aldrig populä r. Redan 
1942 ombads professo rerna Bonn ier och 

Johansson samt statskonsllle nr Helge Rvde 
att på nytt utreda metodiken för a1·komme
beclömning och frarnkornrna med förslag i 
ärendet. F.fter skrif'tY~ixl ing fram och tillbaka 
antogs [tr 194:"> ett nytt förslag, som a nga,· 
fö lj ande min imifordringar för att en tjur 
skulle m·kommebedömas: 

(o) att han hade minst 10 bedömningsbara 
clörtrar med vardera minst ett a1wä ncl
ban procluktionsår 

(b) att mödrarna t ill ifråga1·,mrnde 10 di'>tt
ra r vardera hade mins t ett produktionsår 
i bes~ittning som under n1otsrnrancle å r 
1·ar a1w~indhar i fdtga orn tjurdöt trar:· 

Sjäh-a avkommehediimningen skulle baseras 
ptt ~jurdöttrarnas och dotte rmödrarnas a1·
kastning a1· mjölk och smörfett samt mjö l
kens fenhalr. Dessa a1·kasmi11ga r skulle st~illas 
i relation till 1·arancl ra samt ti ll med elm·kast
ningen hos korna i den clle1· de besättni ng
ar där 0urens dön rar och mödrar l~irnnat sin 
a,·kastning. H~ir infördes alltså principe n art 
så1äl döttrarnas som rnödrarnas aYkastning 
jämförs med mots1·arancle hesärrningsrned
cltal. .Ylau i11fö1de begreppet "en kos pro
ren tiska avkastning, e ller procen ual ", 1·,u-
mecl menades hennes :lidersko rrige racle 
smörfe ttavkastning i procent m· besättning
ens san1tida med eltal. Tjurens avkommc
index e rhölls genom att frrlll döttra rnas 
dubbla procentmedeltal subtrahera mödra1° 
nas procentmedel tal. \fan kan säga att det 
nva indexet utgjordes av ett H ansson-Yapps 
index, där avkastningstale n satts i relation 
ti ll de samtid iga besättningsmedelta len. J-Eir
ige norn avsåg man au minimera inYe rka11 m· 
m iijöfa ktore r som p[l\-crkade besäunings
medeltalen . .\1lerode n kom att tillämpas fr,1n 
1946 fram ti ll ]952. Det tog allts{1 11iira två 
decennier innau man kunde enas om en 
metod som accepterades s{11·äl av vetenskaps
männen som av den praktiska avel ns företrä
dare. För att SRB-fören inge n sk\llle klara a1· 

arbe tet med a\'komniebeclömn ingen, fö r
flyttad es agronom Dt:iring från Instiu1tet for 
huscijursförädling till SRB-loreningen . 

Vid analys av händelseförloppet och tu.r

e rna kring t1tformn inge n av aYkom mebe
dörnningen kan man inte undgå att dra den 
sl u tsatsen, a tt SRB-fören ingen hade rnycket 
svårt att: ii1·e rge trad it ionella avelsmetoder 
baserade på exteriör och anor. In tresset fö r 
exteriöregenskaperna åte rspeglade sig Linge 
i p riserna på avels[öreningarnas tj u rauktio
ner, något som kla n Yisades i et.t examens
arbete som.Johan Curman 194.8 utförde på 
Lantbrukshögskola n hos profcssor johans
son .1' T jurauktion e rna utvecklades u nder 
1930- och 40-talen till viktiga mötespun kte r 
för fö reträdare för de större avelsförenin g
arna och sen a re också f'ör ledare inom se
rninföreningarna . Från 1942 och fram{1t korn 
de fl esta SRB-auktionerna att h ållas i J\:01-r
köping. 

Alltnog, Curman studerade i1werkan av 
ex te riör och prod uktionsresultat på priset 
för 522 tjurar på 12 SRB-auktioner under 
perioden 1944-45. Korrelationer her~ik11a
des m t> llan priset och 0urens exter iö r llt
tryckt som poäng för he lhe tsin tryck samt 
med moderns och far- och mormödrarnas 
smörfet tavkastn ing och mjölkfetthalt. Vidare 
undersöktes inverkan av bl.a . faderns exte
riör och anLiclernas doue rfrrtmängd . T ju
rens egen exteriör hade mycket stark irn·er
kan på priset. Inge n annan egenskap hade 
tillnärmelse1·is så stor betvdelse . Ungefär 
50% av pris1·,uiatio ne n berodde på tjurens 
egen poäng for helhetsintryck . Faderns 
poäng förk larade nngerär 5% . Anmödrar
nas prestanda beträffa nd e smiirfe ttrnängcl 
och fet.thalt förklarade sammanlagt omkring 
15% av varia tionen . AnLiclernas avkomme
hedömningsresulLat h ad e knappast n rtgon 
i1ll'erka n på tjurpriserna. I ett mater ial om
fattande 375 låglandstjura r e rhöll Currna11 
liknande resultat: 46% av prisvaria tionen 
kunde fö rkla ras a\' tjurens egen poäng för 
lielhetsinu-yck. För SLB-tjurarna undersöktes 
ocks:1 hur inhemsk resp . utländsk härstam
n ing p~h·erkacle priset. Tju rar med u thindsk 
fader men i övrigt mödra r med lika rtade 
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produktio nsresulta t be tingade inom klasser 
for h e lhe tsin tryck genomgående högre pri
ser. 

U ncler senare h~ilft.en av 1940-1.alet b le ,· 
de franwäxande se minföreningarna all t ,ik
tigare kö pare p å tjurau ktione rna . De \'ar 
siirskilt imresserade av rYå saker; tju ra r som 
k11nde höja a1·kas1n ingen och rj11rar med 
god fruktsamhe t. Seminröre lse n , re presen
te rad a\' Riksorgau isationen S1·e1·iges Sern in
lö re ningar (RSS) , blev en allt viktigare dri, 
kraft inom avelsarbetet. In iti,Hive t Ö\'ergick 
all tmer till RSS, som på ett helt ann;;it säu ;iu 

de gam la aYe lsföreniugarna v;;ir lyhörda for 
ut.\-cckl ingen inom 1·etenskapen. Mer d~iro rn 
i nästa a,·sn itt. 

Den artificie lla inseminationen 
slår igenom i nö tkreatursaveln 
T id iga re h;;ir beskri1·its hur lnstir11te1. för 
huscijursforiidling i miuen p:1 1930-Lalet p:1-
började försö k med artificiell insemination 
(a .i.) på nötkreatur. Praktisk verksamhet 
inom besiitt11ingar i nä rheten a1· Wiad kom 
ig[mg omkring 1940, och redan 1942 insemi
nerades cirka 1 000 ko r med tillfredsställan
de drjktighetsresultat. försöken följdes med 
sto rt intresse av 1<,dancle husd jursmä n i lan
det. Dessutom kom trots krigets al'spärrning
ar i11forma1.ion från Danmark, där seminlör
f'a ranclet red an fätt sror spridning. A,·en hä r 
hade I nstitutet fo r huscijursför;idling på, er
kat utl'ccklinge n (faktan1ta VII) . Kåre Biick-

ström hade 1936 inbju di ts av lan tbruks
kanclidate n Je ns Gyll ing Holm , Samsö, a tt 
demonstre ra a .i.-metode n . Besöket och cle-
111onstrationen slog väl ut, och en seminfö r
ening b ilclades p t1 Samsö med Gylling Holm 
som ledare. De tta torde ha rnri t den förs ta 
seminfö ren iugen i världen . Gylli11g Ho lm 
blel' sedermera en ledande kra ft in om de 
da nska husd jursföreningarna och deltog 
ocks:1 mycket aktin i de t nordiska sarnarbe
te t.7 I början a,· 1943 fauns i Da nmark inte 
m indre än 86 sem infören ingar m ed o m
kring 21:"S 000 ko r." 1\ågra Sl'cnska godsäga
re hiill sig genon1 familjeband kontinuerl ig t 
informerade om 11 tYecklingen i Danmark och 
kom att spela en ,·iktig roll som in itia tinaga
re till de första s1·e11Ska sem införeningarna. 
Under 1943 bi ldades S. L11ggude h;irads se-
111inlörening i Skåne på initia til' a1· godsägar
na Erik Torncrhjelm, Gedsholrn, och Axel 
Berg 1·011 Linde, Axclvolcl . U ngefiir samtidigt 
bildades en sem inrören ing i Nyköping med 
greve Nils Wachtmeister och dä1·arancle hus
(ljurskons11len ten YngYc Hansson som ledare. 

Ut1·eckl inge11 g ick seda n mycket snabbt. 
Under 1944 bildades 6 nya fören ingar, och 
i slute r a, 194,:j uppgick antalet till 10 m ed 
rmalt 1 668 besäuningar och omkring 31 000 
kor. l börja n ,ar det friirnsr större bcs;itm ing
ar som gick med i sem inlöreningarna. Medel
koantalet fo r de semi nansluma besä11n ingar
na ,·ar 1945 nära 19, dl's. cirka t re gå nger s:1 
högt som elen genomsnittliga bes,1ttn ingsst01° 
leken i landet. Kostnaden per behandlad ko 

Tabell 6 :2. Utvecklingen av den ar tifi cie lla insemina tion e n fö r n ötkreatur 

Amal Anslu tna 

sen1i 11- i>es:.i11- An~lutna 
.\ r f()rc11i11gar ningar ko r 

19-13 2 
19-1-1 8 
19-15 10 [668 '.ol'.l97 
l~Mii IG -13-17 ()7:)~{i 

l<J-I 7 20 7878 J l07fi2 
19+8 2b 1%8'.3 171'\52 
I il-19 29 rnI-1,:, '.2'.2 1'.265 
1950 2~) :n 120 26'.20G9 

11 --.piinn,·iddcn ffH· ol ika f'ö n: ningars nH-•d<'h'iinlen 
Kii/lo: l?SS ån/m"iitll'lw I 9-1-1-50 
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Sc1ni11c:-
~kckl- .-\1n:il ri JJ gar JHT T"\.ostnad 

ko<1ll l .1lc1 ij 11r a1 driiktighc:t 11 per ko. k r 1
' 

18.8 6~ l ,H -1.8-1 :Il.0-3 1.0 
17.:1 \)() I . I-l- 1.80 I 8,-1-30.:I 
1,1.() J l fi !AD-J.76 I8.0-'..\0,9 
l ~.:i '2~ :j I .. ~•1-2,2li I 'I.8-'.l I .0 
11.7 2'.17 1.7,7-2.'\3 El.7-'.l0.8 
11.8 :rni 1.50-2.17 l 9A-'l0.,, 

Figur 6:4. 
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Figw· 6:4. Fn träsk11l/!l11r av uppsala/w1nt11iire11 /-/a11.1 Lustigjdr 1Y'/Jrese11/n!I de tiolusmtols 111ii11 oth kvinnor so111 
,

1rnje r1r firk ll'fia .1i11a brn11stiga kor tilf 1,11 jrirmi11g,lj111: Slwlpt111rn harfått 1frvism "Livl'I ii so111 le ådra pd eko··. 
\1111dri11gen 111nl t11 /1nls/;a111/r, bm11stig ho lwud,, vara både lång och /Jpsvärlig; särskilt u11df1' vr1rv i11trarna l!ll'fi 
halka och rt'{!;11. S1'111i11m//'l11 blev el/ /Jr,f; vä1111 olln11(ffiv lill 11alurlig b1,fiirlw i11,i. Arbets/J!'sj)(lringe11 var!'// vihtigt 
ikäl till all dm artifirir,tlo i11se111i11otio11e11 stop; igr'110111 så snabbt i SverigP. 

,·arie racle starkr mc>l lan sem inforcningar. 
Cc>non1gåe nde , ar det s:'.1 att fö ren ingarm1 i 
Skån e k11ncle hålla ne re kosrnaderna, d:i 
resea,·ståndeu blev m indre än i ö,-riga lan
de t. 19'15 varie rade kost11adc>n rnellan foren
ingarna frå n 21 kr till '.)4 h per ko. L' t, ·eck
linge11 t.o.rn. 1950 anges i tabe ll 6:2. 1 slutet 
a,· 19!50 fanns e j mindre än 29 sern in fö r
eningar rned 22 000 besätLninga r och cirka 
2G2 000 kor. Semiuförfarandet fyllde uppen
barligen e tt be hm· hos djurägarna. De hop
pacles alt genom a .i . fä tillgång till b~inre gu
ra r, samtidigt som de slapp ifr:m d e n ganska 
kostsamma och iblaud också farliga rjm håll
ningen . I d e mindre besättn ingarna slapp 
ma n ocks:1 att vandra i,·iig till 9u rl1ålla re ns 
gård. Dessa va ndringar me d en brunstig ko 
p:1 ibland ish,tla vägar kunde vara nog s{1 
1idsödand e. Fig. fi:!J . 

Vid halvseke lskiftet bö1jacle alltså fö r
e nings~jurarna att grad,·is ers~ittas av semin-
9 11rar. !\'led ökad ans lt1lning steg också au-

taler små och medelsLora besiitLninga,~ så a ll 
me dclkoanla let per besätlning sjönk till 
knappt 12. En d e l fö ren ingar hiill inte egna 
gurar 11la11 köpte sp e rma från annan för
en ing. Den 1947 grundade Uppsala-onens 
seminförening hade exempehis ald rig egna 
1j11 rar utan köpte sin sperma fr:m Enköpings
o rten. En annan typ a, · rationalisering \'ar au 
seminfören ingar bö1j ade gå samma n . Den 
lilla Hölii-föreningcn som bildats ld .n vViad 
g ic k t.e x. snan upp i '\!yköpings-orteus se
minfrirening. 1<)50 slogs tre väs tgötafore n
ingar samman och bildade gen1ensamt Ska
ra tj11 rcentral. Un·eckli nge n fortsat te sedan 
11ncler 1950-la]e l med bildandet av nva för
eningar samtidigt som niirbclägna förening
ar fus ionerad e . 

Fn nkrnrgan isation bildas 
Seminteknikeu var ny och ganska oprövad i 
prakriken. In itiativtagarna till verksamheten 
i Sverige Ilade ert beho,· att samverka. Efter 
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samråd mellan de tYä tid igas t bildade fören
ingarna anordnades elen 18 december 1943 
e n sammankomst i Flen, till ,·i lken p ro fessor 
Bo n nier och dr T1allq1·isL, \l\' iad, in bjudits 
som talareY SRB-fören ingen var också repre
senterad. Ltifr{111 erfarenh etern a p{1 Wiad 
beräknade Bon nier och H allqvisL årskost
naden per anslu ten ko i en mi ndre sernin
förening till cirka 23 kr. Bonnier framhöll 
att dessutom cirka 2 kr borde a,·s~ittas ti ll för
e n ingarnas gemensam ma angelägenheter, 
exernpeh·is avkornrnebedömning aY tjurar. 
En inLerimss tyrelse för elen LillLänkta sam
organisationen tillsa ttes med N . Wach trneis
ter som o rdförande och lantm~ista re Bi1rje 
O lsson, TiållsLa, som sekreLerare. En a, sLy
relsens fo rsla uppgifter blev att träffa av ta l 
om se1ninveterinärernas anst~illnings1·illkor. 
En särskild arbetsgrupp med bred represen
rati<rn Jick i up pdrag att u ta rbeta lörslag t ill 
LypsLadgar för enskild semi nförening sam L 
fo r d en tillt~inkta samorganisationen. I a r
lwrsgruppen ingick lw rrar A. Berg von Lin
de, Folke Sjöste clL (SRR-föreni ngen ) , Börje 
O lsson (Söclermanlancl ) . H jalmar Malm
ström (V~istra Östergörland), I-lerman Byn
kc (Suckerbolaget) sann Gert Bonnier och 
Carl 1-!allqYisr. Förslaget til l normalsradgar 
for e nskild sem infören ing godkändes ,·id 
möte med rep resen Lanter för seminfören
ingarna i mars 1944. Den till t~i nkta riksorga
n isat ionen lordrade ernellenid rn:erligare 
diskussion . En ny inLerirnssLyr else tillsattes 
ocli i bö1jan al' 1945 ,·ar man redo för beslut, 
En st~i 1111m1 med representanter för landets 
sem in fö reningar sammankallades ti ll Mal
mö den 14juli 1945, och där beslöt man 
enhälligt att inr~itta Riksorganisationen Sl'e
riges Se minforeningar (RSS) . 

Fiirutorn fem rcpresenLanLer för distrikLs
fören ingen i Sk{1ne delrog en eller tl':1 rep
resentanter från 1arclera länsföre n in gen i 
H alla nd sa m t Mörebygdens, Västra Öster
götla nds. Norrköp ings-orte ns, Nyköpings
ortens och Eskilstuua-onens sernin förening
a r. T ill o rd inarie styrelseledamöter uts:tgs: 

Cre, e \! ils Wach un eister, Tistad 
Cocls~igare A. Berg rnn Li nde, Axelrnld 
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Godsägare S. Carlsson, Palsgård en 
Gocls~igare E. Tornerhjclrn, Gedsh o lm 
Godsägare K. Tr. 1-!allberg, ~vlunkag{1rd 
l-1 11sdjurskonsulent :s.J . Nilsson, Kalm ar 

De t är in tressant a tt not<.:ra att d e Lre tidiga 
iörgntndsmän nen , ,vach tme isr.er, Berg \·on 
Lind e och Tornerhje lm alla kom art ingå i 
RSS:s förs ta styrelse. Stämman an Log stadgar 
och beslur.ade b l.a. att avgiften till RSS från 
föreningarna skull e uppgå t ill 20 ii re per 
ansluten ko. Vidder. konsti tuerande styrelse
sa mman trädel uLsågs N ils Wach tmeister till 
ordförande uch styrelsesup plean ten Börje 
O lsson , H ållsta, r.ill sekreterar e och kassö r. 
ValeL av Bö1je O lsson skulle få stor be Lydel
se för elen framtida ut, eck li ngen. Den n es 
memoarer ger en ganska fyllig bcskrin1iug 
a1· bildandet och utveckli ngen av RSS. 10 

I flera av de möten som föregick sr.~imman 
hade Gen Bonnier deltagiL och fram hålliL 
bcl1m et a1· sanwerkan för a1·elsY~irdering av 
tjurar. I-J an nämnde h l.a . a rr avkornmehe
clörnn ing a\· tjurar genom mocler-clotter:jäm
förclser sku lle underlättas om a1k,tsLnings
siffrorna för seminanslu tna kor insa mlades 
per lakLationspcriocl snarar e än som hiLLills 
kon trollä r. På sikL skulle d ä r för e n omlägg
n i ng a,, ko kon trollens reclol'isn i ngsnai ner 
behö1a göras. Bonnier nämnde också rnöj
lig he ren att in rä tta s~irskilda kvigprörn ings
starioner for dörrrar rill sem inrjurar för art 
åstadkom ma en snabb och som han trodde 
säkrare a1 kornmebedönrn ing, Det ä r in Lres
sant att notera att aYels\'~irdering in Log en 
Yiktig p lats redan i de tidiga diskussionerna 
och argumenten för bild andet a ,· en riks
orga11isatio11. A,elsY~irderiu g ko rn mycket 
riktigL så sm åningom att bli e n av organisa
tion e ns hun1cluppgifter. Omed elbart efter 
RSS:s rillko1mt fiirel,'\g emellertid e ll antal 
andra uppgifLe r som pockade på sin lösning. 
De störs ta problemen under seminverksarn
hetens fö rsta å r gällde tillg [rngen p it kvali
fice rad personal, d räkLighetsresu ltaten och 
svårigheLer s,'i rskilt för SRR-rasen au t~'i tag i 
betjcku ings\·illiga högfenila tj urar med god 
h;irsramning. f ör lösandet av dessa tr e frå
gor kom p rofessor Nils Lagerlöf på Vete ri-
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Fig111· 6:5. EnhiijJingsortms .11,111i11Jii1n1ing /1ördt till 
de tidigt jim11gå11g11ilw Jiilmi11gama. Ovan. dagrns 
11'111i11ru11da ,kall bör;a. Bilen var en jö"rutsättning. 
Till vänslei; förminge11 läg 11iitu S1orkhol111 orli 
CjJ/Jsala ochfich o/iu besöh. Hildm vis"rfi/'111 vii11stfl 
byrddiic I frige N.yrf,,. L,wtbruksstyu,Jsen , ordf l'no 
C:or/sso11 . H rmsla. laborator Artur l·Tam.w11. \\'ir11/. 
rn mt ave/sll'(/aren vid Mil!! 1\/01heti11g 80111d, F11g
la11d. J ns1'/J!t l·:dwords. /:Jildrrna iir J,-r1n 0111/;ring 
1950 (SVl'//.\S(III, 1993). 

niirl1ögskolan och ha ns ass isLenr /\lian Bane 
att spe la 11yckclroller (fak taruLa VII ) . 

Re/(1ylering av seminfJer:sonal 
I början av 1944 uppstod eu aku L behm· av 
a.i.-ulbildade ,·eLerin~ire r. Som redan nämnts 
fick Veterinärhögskolan 1949 e tt s;irskilt 
mttsanslag för utbildning i a rtificiell insemi
nation. Allan Bane fick läm na vViad och ble,· 
lärare lör utbildningen . Professor Lagerlöf 
tog själv mycke t aktiv d el i densam ma och 
sf1g till au del blev en stark koppli llg mellan 
a.i . och undervisningen i reproduktio nssjuk
clomar och allmän hygien. Del sknlle falla 

u tanför ramen fö r denna skri ft a tt nårmare 
g:1 in härp{t. De t r;icker au konsLaLera, all 
S,erige från allra första början fick a .i.-vete
rinärcr som rnr kunn iga och inrresserade att 
förbättra den sexuella hälsan i nöLkreaturs
besätLningarna. C nder viss tid ordnades sär
skild unclerYisning för de Yeterin;irer som i 
världskrigets slu tskede fl ytt till S1·crigc, främsl 
fr(111 Ba lti kum . Alla n Bane lade ned ett ston 
och sFilrn ppoffrancle arbeLe i denna utbild
ning. De haitiska ,-ctcrinärcrna kunde e fte r 
a .i.-utbilclning slussas ut på arbetsmarkna
den och korn så små ningom att bekläd a 
m:mga betydelsefulla poster inom cij urhälso-
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vården. 194 7 fauns 61 \'ete ri nä re r anställda 
i scm iu\'l.:rksamhctcn; av dessa hade 24 kom
mit ti ll S\'erige som fl yktingar fr{u 1 Balri
k11111. 11 Ma n kan med fog säga, au utan dessa 
til lskoLL h ad e d en s,·c 11ska scrninverksam
heten knappast kunnat: utvecklas så suabbt 
som den g jorde. 

Bland d e red an etablerad e , ·eterinärern;,i 
sågs sem inve1-ksamheten i början m ed skep
sis. Argument framfördes om att m etode n 
\'ar oetisk och så småningom sk11lle leda till 
nedsatt fruktsamhet bland både ~urar och 
kor. En ren konkurrenssituation u ppkom 
d essutorn genom att sem i n fö reni ngarnas 
,derin~irer ~ign acle sig åt clräktiglictsunder
siikningar och sex uell h~ilsokonLroll, , arige
nom unde rlage t fö r distrikrs,·e te rinäre rnas 
ve rksa mhet minskade . Stride n ebbade s{1 
srnå11i11gom 11t genom saklig argumentation 
a,· t.cx. chefsvererinä ren Ernst P:tlsson, Ystad, 
och icke m inst genom ett modererandc iu
flytaude av professor Lagerlöf s001 {1tnjiit 
stor respe kt i kå ren . 1~ 

De t ökande behtAet av personal aktuali 
serade ocks:1 fråga n om 11tbi lclni ng a\' icke 
,·ete rinär personal for a .i.-,·erksamh eten . 
Före ningan1a räkn ad e hä rigenom med att 
k11nna sänka kos tnaderna och häm·isade ti ll 
s i Lllationen i D a11mark, d ~ir fö renin garna 
gått samman for a tt o rdna utbildning a\' a .i.
birr~iden i egen regi . Detta hade e me lle rLicl 
lett til l svåra motsä Ltni11gar mellan semi nför
en inganw och delar a,· d en danska ,·eteri11iir
k:11en. Ut\'ecklingen hle ,· lugnai-c i SYerige. 
Efter ö,·e re nskornrnelse mella11 RSS och pro
fessor Lagerlöf biirjade urbildning aY a.i.
assistemer på \'ere rinärhögskolan. Först ut
bi ld ad es e ndas t kl·in nliga assistenter, men 
från 19<19 blc\' utbildningen också öppen för 
111ii11. 

FruhtsrunhetsfJroblem och sterila tjnmr 
En grundl~iggancle uppg ift fö r serni11Ycrk
samheten ~ir 11atu rl ign·is au L°i de anslu rna 
korna dräktiga efter så fä iusern inarioner 
som rnc~ Iigt. ffa1igenorn s~inks be h andlings
kost11aderna och d j11r~igarna kan uppnå de 
kalvn i ngsin ten·,111 de eftersträ,·a r. D r{iktig
hersresultaten i d e o lika fö ren ingarna \'a r 
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all111änhet från början till fredss täl la nde, 
om kr. 1.4- 1.8 iusern inationer p e r driiktig
h et. B ri stand e b e räckn ings1·illig h e L särskilt 
hos SRB-rj11rar - ,ar dock ett ofta förekom
mande proble m . Då lig spennabi ld k unde 
också förekomma. De n nysta rtad e seminför
e ningen i Västra Sörmland råkade m ycke t 
ill,1 ut . Dräktighetsresultaten dalade ner m or 
25 %. Djurägarna biirjade begära uLLräde 
och h än .le sina insatser ti llba ka . Vid en 
''brandkå rsutryckning" av Al l,111 Bane k1 1nde 
konstateras a tt ena,· de am ·ända 0urarna \'ar 
praktiskt taget s teril. Efter kassering av rj u
ren och en ge11orn gäng av m etoderna för 
kontroll a\' sperma h al itet och rutiuer for 
spenuahante ring kunde dr~iktighetsresulLa
ten snabbt bringas upp till normal n iv:'i. 

För att f~1 bättre tjmar 11pprä u ades 1945 i 
sa m arbete mellan RSS och p rnfessor Lager
löf ett system med förkontroll a, spennaha
literen hos de tjurar som seminföre n ingarna 
,ar in Lresserade av och som utbjöds på SlIB:s 
od1 SLB:s l_jura uk tioncr. Vid den här ride n 
k1111de om kring tv:1 tredjed e la r a , fö rsäk
ringsbolagens skad e regleringar för tjurar 
hänföras till impotens. Uet~ick n ingsolör
m:1ga Y,11' alltså ett stort problem. Efter en u t
red ning av pro fess01·e rna L 1gerlöf och Karl 
Eriksson p å Veterin~irhögskolan och sta ls
ko nsulent Helge Ryd e beslöt SRB-fö rening
e n att "bereda professor Lagerlö f til!Lille att 
un der ett å rs tid utföra spermaundersök
ningar p å l_jur,tr som samm a nfördes t ill a1· 
före ningen anordnade a11ktioner".1

" 

Resul tate t: h le1· inräuanclet av ett sperrna
laborarorium p å Veterin~irhögskolans l nsLi
llltion for obstctrik och gyn e ko logi under 
Lagerlöf's ledning och med aktivt deltagan
d e m· ,·cterinär Al lan JJ,me. Ett bedömnings
s1-ste111 ut,·ecklad es e nl igt ,·ilke t en l_jur kun
de förkla ras underkäncl for l_j iins tgiiring, 
goclbincl för naturl ig betäckn ing e ll er god
kiind sii,·ä l för na turlig betäckning som for 
a .i. Fiir provtagning och bedömning av tj11-
ra rnas betäckningsförm:1ga anställd e SRB
fore n ingeu en egen ,·e te rin :i r, Carl Axel 
Hulm;is. Ha n besökte d e besättningar från 
,·i lka tj11rar a nmälts ti ll SRB-auktionerna. 
Hu ltnäs d isputerade senare fiin·eteri11;in11e-
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dicinsk doktorsgrad pil det mate rial som han 
insamlat under m ånga års arbete. Res1tlta
ten tydde på att betäckningsförrn!igan och 
beteende1 ,·ar de!Yi s ä rf1 I igr betingat. Ge
nom förhandskontrollen a,· tjurarnas sper
mahalitet och betäckni11gsförm åga kunde 
seminföre ningarna undvika att köpa dål iga 
tjurar. och på sikt ledde unalet till minskan
de problem hos de tjurar som urbjöds till 
försäljn ing. 

RSS orh vPfenslwjJen 
Ceuorn samarbetet med lnsrit11tct for hus
djmsf'iiriiclling p,; Wiad ocli Veterin;irhögs
kolans institution för ohstetrik och gym·ko
logi fick RSS:s ledning tidigt forsråclse för au 
h ålla sig ajom med den 1·eLe nskapliga ut
\'ecklingen , både i SYerige och i rnlandet. 
Vid de {i rliga föreningsstjmmorna a nli tades 
ofta \'etenskapsmän som riiredragshållan:. 
Professor l1arjoha11sson , Lantbrukshögsko
lan, ra lade på stämma n 1946 över ämnet 
den arr ifi ciclla inse minat ionen och h11s
djursföräcll inge n . På stämman 1949 hade 
man an lita t professor11 i i'.OofYsiologi vid 
U ppsala-, miversitetet, P.E. Linclahl, som tala
de 0111 möjligheterna alt könssortera tjur
sperma genolll centrifngering. l sanning e tr 
ni'tgot a,·a mgardistiskt iirn ne . 11 Någon i prak• 
riken till;impbar me tod bad<" ännu ;tr 1999 
ej kunnat f"ramragas. Konre rcnser m ed ord
fö ra nde na i de oli ka seminforeninga rna 
ordnades också. En s{iclan ägde 1948 ruin på 
\Viacl, clår Ger1 Bonnier prese nterad e p:1-
gåe ndc försök, agronomie dokLor. Artur 
Hansso n ta lade om sem ina\'eln i USA och 
docent Nils Korkman, Lantbrukshögskolan, 
höll föredrag orn prin ciperna för a1·els11r
,·,tl. Korkma n , som fö re sin 1·etenskapliga 
karriär hade 1·,uir sekreterare för Fin lands 
Ayrshi re-fö re ni11g, och som a llts:1 hade sror 
praktisk erfare n het, anlitades under 1948 av 
RSS som konsult i avelsfrågor. Cenom h ar 
.Johanssons fiirmedliug etablerade RSS kon
tak t med e11gelska Milk :vlarketing Board, 
som bl.a . fungerade som hu\'lidrnan för se
rn inaveln i England. Kontakten ledde Lill ett 
långsiktigt utbyte a,· crfarenhere r och reci
proka besök i Sverige och Englancl. 1

·• 

För att formalisera kontakten med berö r
da f"orsknin gsi nstitu tioner in r~ittade RSS 
J 9•17 ett 1·etenskaplig1 r:1d bestående a\" pro
fcssor<"rna Ccrt Bonnie r, ll·ar J ohansso11, 
:--.!ils Lagerlö r och Arne \lfiit1tzing (gene tik
prnfe ssor i Lund), docelll Nils Korkman och 
bvrådirektör Helge Rycle. Rådet disk 11rerade 
bLt. frågor röranck a, e lsv~i rdcring och till
lämpbara metoder för denna. Efterso111 rå
dets leda1ni"ltcr bestod al" m ycket uppragna 
henar, kom ocks:1 en m indre grupp beståen
de a1· Alla11 Bane, Artur Hansson, "! ils Kork
rnau och RSS-sekretera re n Börje O lsson arr 
h1nge ra. Denna grnpp (kallad Yngre R:1det) 
kom all. b li dri1·ande för utvecklinge n a\" ett 
s1-cnskt avkommeheclörnningssystelll och 
andra a,·elsfrågor. En allmän strategi for hur 
a1kornrnebedömningc11 skulle o rganiseras 
kunde ko nkre ti seras i början a,· l 9!'J0-talct. 
Vi å te rkommer till d<"Lta i e tt senare avsnitt. 

En annan vi krig rr:1ga for RSS var att o rga
nisera e tt enhetligt system för redovisni ng av 
seminfö re ningarnas ve rksalllhel och utge 
~irsYisa sa1nmanfart11i11gar. Arsredol'isning
arna fick allt fvlligare utformning och biirja
de publiceras i tryckta h~ifren fr:11 1 19,19 . 

RSS i11nebar något 11ytt i svensk l111sdjursa-
1'el. En centralorganisation fo r de lll<"St pro
g ress iYa ;igarna al" rnjö lkko bes~it:t11 i11ga rn a 
hade bildats , diir lecl11 i11gen ,·ar lyhörd för 
H·tenskapliga och tekn iska i11nm·atione r. De 
1-ctcnskapliga institutionerna fick i RSS e n 
partner som var intresserad a1· a tt o rnsåtta 
knnskap i praktiska handli ngsprogram for 
n ötkrearnrsskötsel ns 11 tveckl i ng . 

RSS blir Liäningrn tgivare 
Anslutningen till serninverks,trn heLen öka
d e. Vid 1918 {1rs slut 1·,u ö1·e r 13 000 bes:-irr
ningar anslutna. Lecl11ingen for RSS började 
käu na e ll be hov a,· att fä ut in fo r ma tio n i 
ol ika frågor in re bara till tjiinstemän och 
förtroenclem~in uta n också till nwdlemmar-
11<1. Ett tillfålle korn a tt yppa sig. Bö ije Olsson 
ha r i sina memoarer f11 bil J1r1 uligm berättar 
hur cler gick till. Ladug:mlsformänne11s tid
skrift l.11dllgnrde11 hade komm it i ekonomiska 
sv[1righeter. Professor h·ar J ohansson slog 
la rrn till Bö rje Olsso n i bre\' i m,u 1948. Om 
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ingenting gjordes skulle elen e nda LiclskrifL i 
Sve rige, d ä r ma n ktmde fa in seriösa artik lar 
om nöLkreaLUrssköLsel, komma att läggas 
ne d . J o ha nsso n föreslog att han och sam
man lagt åLLa a ngivna pcrso11er in klusiYe 
Börje O lsson skulle satsa 500 kr vardera och 
försöka dri\·a Li dskriften vidare, samtidigt 
som ma n genom ökad kYalite t skulle få an
ta le t prenumeranter att stiga. En k\·a lili ce
rad redakt.ionskomm iue besLående av bl.a. 
professorerna Karl Eriksson och l\·ar.Jo lians
son och byr~idirektii r He lge Ryd e Lillsaues. 
Redan i okLOber sLOd det emellertid kla r t, att 
antalet prenu rneran te r \'~igrade öka, och au. 
förernget st.od inför e n ekonomisk kris . D:, 
Lrädcle RSS in som ltu\udägare.1l• 

För atl finansiera clet hela lyckades Bö rje 
Olsso n ö\·ertyga de olika fore ningarna aLL 
garantiprenumerera på tidskriften för d e 
enskilda me dlem ma rna . \ilå leL var au 80% 
av me d lemm arna skulle få tidningen, och 
detta mål uppnt1ddes redan 195 1, d å l.adu
gr,rrfm hade e n u pplaga på 22 000 exemplar. 
Efler r<:'kommendationer fdtn Iva r.Jo hans
son lvckacles Börje Olsson Ö\·ert.ala ,igronom 
J\xel H <:' lme nius, som \'id elen här Liden \ar 
rektor på Ökna lant1m11111askola, att st;'.il la 
upp som redaktör. Han hade tid igare \'arit 
h uscij urskonsule n t i Ö s te rgötla11d och var 
väl be\'anclrad i avclsfrågor och hllsdjm ssköt
sel i a llmänher. l: nder H el men ius' ledning 
lltvecklades tidningen Li Il elt slagkraftigt or
gan för RSS och Sveriges hust"ijursintressera
de allmänhet, där olika uppfattn ingar lick 
rni~jlighet att brytas mot varand ra . Ticlskril·~ 
Len fick sedan yuerligare ökad spridning, 
bytte namn och kallades s:1 sm:mingom blott 
och bart H11srfj11r. 

Svinaveln - en sammanslagning 
av landets två svinraser hett 
d iskussionsämne 
Svinskötse ln fortsa tte att öka i betydelse un
der d e t andra kvartsseklet och svi11stamkon
trol len och suggkontrollen lltgj o rcle hörn
pelarna i avelsarbe LeL För au b,~ tlre tillfreds
sLäl]a be h ovel a , a\·kornrn ebed ömn in g av 
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galtar inrättades 1931 ytterl igare en statlig 
för sökssta tion i H allsberg för melle rsta 
S\-crige, och ancle lsslakterierna i Skåne be
kostad e e n sLaLion i Kävli nge, \'ilket inne bar 
au man kunde pröva c irka 350 grupper orn 
f\1ra grisar :U·ligcn i landet. År 1929 infö rdes 
en lag o m galLbesikLn ingsLd ng. EfLer fram
ställn ing frå n berört hushållningss:illskap 
kunde Kungl. t-.faj:t förordna om införande 
a\ galtbesik tningstvå ng in om sällskapets 
område, vil keL inne bar att fargaltar ej fi ck 
amä11das \·a re sig kostnadsfritt e ller mot be
talning till betäckning av honc!jur tillhöriga 
annan än gal tiigaren, s{1\·itt galte n e j gocl
käuts för lw räckningsånclam ål a, prem ie
ringsnäm nd. I slu tet a, 1940-talc t hade he
sikLningsL\ång införts inom alla för svinaveln 
betyclclsefulla o mråde n av Sverige. Cal1be
siktniugstvå nger infördes främst fö r a ll ga
ra!ltera använda nde L a\' galta r av hög kva
li teL ino m galtfö1 eningarua. 

Landets två s,·inraser, ele n stena vita e11grlska 
e ller yorkshirPrasm och !a11tmsen, hade i början 
på 1930-ta]eL mycket olika numer~ir. A\· d e 
cirka 700 galtar s0111 stam boksfördes l \)30 var 
o rn kring 80 % a\' elen sLOra \ ita engelska 
rasen. Avelsm:deu for de n·å raserna var i ston 
selt desarn rna, och må nga började fråga sig 
om d e t Yar nö dvändigt a tt h,'tlla td rase r. 
Kunde m an inte lika giirna slå ihop de t\'å? 

Till 1938 å rs riksdag \·äckles e n fl e rpani
rnotion med hemsrällan "au riksdagen m åt
te a nhålla all Kungl. M,tj :t måtte fö1·au stalra 
om sk)·nclsmn u tredning röra11cle de fördela r 
som kunna \·i1111as för svi11avel 11 genom en 
sam manslagni ng a \ vå ra båda svinraser, 
Yorksh ire och Förädlad lantras, och 0111 llt
redniugeu ger ankd11ing h~irtil l ,·id taga e r
ford e r liga åtgärder för en sådan sa mman
slagn ing".1; För en nutida betraktare kan det 
tyckas 111~i r kligt.. an motionärerna a nsåg att. 
riksdagen skulle lägga sig i vilken e lle r vilka 
s\·inraser som sklll le finnas i Sverige . \ 1lotio
nc11 \·isar oss n utidsm~inniskor, dels att_jord
brukeL inklusive svinskö tse ln \'id denna tid 
ansågs mycket viktigt, och de ls hur omgär
d ad a\ regler och förord n ingar h uscijurs
skötseln var, där staten Uire träclcles av d en 
mäktiga Lanrbrnkssty relsen . 
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Frågan om e,·e ntuell santmanslagning a,· 
landets t,·å svinrase r ble\' föremål för inten
si,· diskussion inom s,·enska s\'imi,·clsforen
ingen. En utre dning ko m till stå nd. Vid frå
gans beredning korn dr Tfallq,·ist på VViad att 
spela en avgörande roll. 18 H an fra m höll 
bland annat a u d e t förhållandet att a,·els
målen ,·ar lika och alt prnd11kr.ionsege11-
skaperna hos de t\·:1 1 aserna \'ar likartad e på 
imet säll Ö\'erskuggade det faktum, a tt de l,·å 
raserna ,·ar genealogiskt helt skilda. Fortsatt 
m·el inom tv:1 rase r skulle minska risken för 
im1,·cl och misstag, som kund e drabba hela 
landets svinstock. I bruksa,eln praktiserades 
rc>dan e n hel d e l korsniugsavcl m ed gou 

Figur 6:6. Civi/i11gP11jÖr Len nart ffålstedt /H1 .1i 11 

he111gård i /)o/omo. Tillsam111a 11s med si11 Jrn 11111 
ha11 /1io11Jrir när det gällde alf ta vam /HL /1111tms-
11 llens 1111iko ege11slwj1er för hemslöjdsa/sln I Ia n 
fI/"!IIUiade el/ ullspinneri som Jorlfara 11rlP drevs m• 
familjen uid / 90 0-talets 1/11 / (Sv. Fårnvelsfören . 
Tidslu: I 95 I). 

resultat. Hallqvist me nade art korsniugsa\'e l 
i framtiden kunde få ökad betyd e lse, och d{1 
behö,·cle man ocks[1 fortsättnings"is tYå raser. 
D essa och and ra a rgument tog skrn,·. De t 
blev ingen sammanslagning. Detta var ett för 
framtiden mycket ,·ikligt beslur. Forskning 
under 19:'i0- och 60-talcn skulle ,·isa, all kors
ning rnr en mycke t ,·i krig metod för all öka 
produkti,·iteten i bruksbes:ittningarna . .\1.era 
d ä rom senare . 

Fåravel 
Antalet får fonsaue an minska under perio
den 1925- 49 (tabel l 2: I ), äve n om e n viss 
ö kning intr~iflad e under 2 :a \'ärldskriget. 
Genom krigets avsp~irrningar steg efter frå
gan på s,,ensk u ll kraftigt. Bclio,·et nir så 
stort att ylleindustrin lämnade d ire kta b i
drag til l Sn' nska Fåra,,elsföreningen fö r dess 
arbele att öka 11ll k\'ali tet och produklion . 

Redan under 1920-ta le t hade forctr~iclare 
för svensk hemslöjd ,isat intresse för sve nsk 
lantras1tll , och d e tta intresse stär ktes m ed 
åren . Fö regångsmä n for ut,ecklingen a,· 
elen s,·enska la 11 trasullen s kva litet och an
,·änclbarhet var c ivilingenjöre n Lenn an 
vv:tlstedt o ch ltans fru Mary, som var te xti l
konstnä ri nna (ä,·e n om d et ordet knappast 
\'ar uppfunnet vid d en hiir tiden ) . Wåls tedts 
becl1-c,· egen fårmel och inrättade dessutom 
e tt ullspinneri på sin he mgå rd i Dalarna. 
Verksamlwten ha r fortsatl under hela 1900-
ta let i fami!je ns regi. LennanWålsledl (fig. 
6:6) ,·a r föregångsma n också i flera andra 
hänseenden, bl.a. var han dri\'ande för inrät
tande m· e tt sam bete på Fulufj äll , som sedan 
fick efterfö ija re på o li ka hå ll i lande t. 

På H erriikua i Söderrna nlancl inr~ittade 
Sve nska Få ra \'e lsforeningen unde r 1940-
talet ett kombinerad fö rsciks- o clt dernon
strationsgå rd. D~i r ordnades dessutom ut
bild11iug a,· fårahe rdar för att täcka behO\·et 
av utb ildad personal i d e stora fär besiittning
a r som fan ns vid herrgårda r och gods. 10 
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Faktaruta VII 

Pionjärer inom den artificiella inseminationen 
( a.i.) i Sverige 

Professor Ge n Bonnie r vid Insti lll tet förhus
cljursföräclling, Wiad, insåg tid igt, att a . i.-tek
niken kunde göra del möjlig t au ltsLadkom
m a en s~iker avkornmebeclömning av ijurar. 
Genom insemination skulle e n tjur kunna 
producera må nga avkomlingar med an den
ne fortfarande var ung, och om tjure ns sper
ma användes i många besä ttn ingar skulle av
komman växa upp och producera i mån ga 
o lika m iljöer, och d å kund e man fä en god 
u ppfattning om ljure ns avelsvärde . 

Bonnier såg ti ll att en av hans meda rbeta
re fick möjlighe t all studera a .i.-tekniken i 
So\jetunionen , som var det land dä1· te kn i
ken först bö1jade till~impas i stö rre skala, 
samt i England där man också kommit igång 
tid igt. Även om Bonn ier var idegivaren kom 
utvecklingsarbetet f"rärnsl alt utföras av tre 
andra, nämligen fil.dr Kåre 1Jäckströ111, profes
sor Nils Lagerlöf och vet.med .kanel. Allan 
8ane. 

Kåre Bäckström (1895-1964) 
Kåre Bäckström blev sllldent i Djursholm 
1914 och fortsa tte sina studier vid Stock
holms högskola. U nder tiden 1916---17 deltog 
ha n i en vetenskaplig expedition till Fernan
dezöarna och Påskö';, i Sti lla Have t. År 1924 
disputerade han i zoologi på en avhandling, 
C:ontribution lo tfw jorebmin 111orj1lwlogy in 
selach.ians, dvs. hjärnans morfologi hos h aj
fiskar. Han va,· cläref'te r lärare vid zoologiska 
institutionen på högskolan , där Gert Bon
nier va r docent. När elen senare blivit chef 
vid det ll)~nrät.tacle Institute t för huscijursrör
ädling, erbjöds l<i'tre Biickslröm e n tjänst som 
laborntor där med ansvar för d en laborativa 
verksam beten. Bäckström accepteracte e rbj u
da nclet och var under de f-ö rsta å ren starkt 
e ngagerad av pla11eringsarbe te l och med a ll 
u t.rusta laboratorierna. 
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I bö1jan av 30-talet tog diskussionen fart 
om de n artificiella insemina tionens fördelar 
för avclsarbetcL, och 19:\4 kunde Bäckström 
besöka England och Cambridge, där gru p
p e n kring Joh n I-1.am ni ond bö1ja t anv~inda 
a .i. på nötkrealllr. Följande år fick ha n till
stånd alt besöka Sovjet.u nionen od1 Insti tu
te t för artific iell insemination utanför Mosk
va. Ha n kunde också besöka institutioner 
ute i landet. A.i .-tekniken hade redan få tt 
stor utbredning i Smjetunionen p:1 nötkrea
tur och får sam t i viss utsträckning också på 
h äsL. Metoder för uppsamling av sperma i 
en arti ficiell vagina hade utarbe ta ts och 
lämpliga lösn ingar rö r spiidning av sädes
vätska n ulexp e rimenterats. Trots atl del råd
de bistra tide r i Sovjemnionen och att pol i
tiska utrensningar pågick, blev Kåre Bäck
s tröm viil bemöu och kunde å tervända till 

Figur VII:l. FD Kåre Bätliström, den förste som 
/Hiivade artificiell insemination på nötlireatur i 
Sverig,,. 
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Wiad full av in tryck, information och idccr.r 
Förhercdelserna för a .i.-a1·betet på Wiad 
igångsattes omg,"iende. Utrustning som arti
ficiell vagina färdigställdes och mera omfat
tande inseminationer bö1jade utföras 1937. 
Dräktighets resu ltaten i de första försöken i 
praktisk skala blev tilll'rcdsställande, dvs. om
kring 50%. 

Redan innan dessa försök kommit igång 
på Wiad, utförde Båckström några insemi
na tioner i Halland på inbjudan av den a ll tid 
nyhetsintresserade lrnsdjurskonsulenten Erik 
L. Larsson (se faktarnta X) . Besöket där 
gjordes kort efter Bäcks tröms he mkomst 
frå n England och före studierna i Smjetun i
o nen. Vid spermasamlingen användes e n 
alldeles nykons truerad artificiell vagina. In
samlingen var strapats rik och har p:1 ett må
lande och roande sätt beskrivits i e n minnes
anikcl , som Larsson skrev 1955. Alltnog, av 
13 eller 14 inserninerade kor blev fyra clräk
Liga och födde kalvar.r Den na första inse
m ination ute i den praktiska verklighe te n 
skedde på gården lvlostorp i Getinge. Lars
son beskrev föickström som "en soign e rad, 
elegam och livfull herre med u tpräglad 
stockholmsdia lekt". Denne elegante he rre 
,·isade sig crnellertid besitta både uthållig
he t och förmåga att a rbeta hygie niskt. och 
noggrant, Lrots d e primitiva fö rhållanden 
under vilka spermasamlingen i Halland mås
Le ske. 

Kåre B~ickströrn kom också atr stimulera 
utvecklingen av serninaveln i Danmark. H an 
inbjöds redan 1936 till Danmark av lant
b rukskandidaten J ens Gylling H olm att de
mon stre rn metoden. Bäcks tröm lär ha fört 
med sig provrör med f"iirsk spe rma från Wiacl, 
som anviindes på kor hos Gyll ing Holm med 
lyckat resultat.rr De nne startade snart dår
efter västvärld e ns första seminförening. 

U nder 1938 etablerades komakt me llan 
\Niad-in sti l.LILe t och professor Nils Lagerlöf 
på Veterinärhögskolan. A.i.-ve rksarnheten 
på Wiad ökade, och 1940 s tällde Lagerlöfen 
assistent:, Allan Persson (Bane) , till för
fogande, så att Kå re Bäckström kunde avlas
tas och gå tillbaka till sina egentliga sysslor. 

I mi tten på 1940-t:alet trappade B;ick
st:röm ned sin verksarnhc t på , ,Viad för a tt på 
heltid övergå till privat affärsverksamhe t i 
Stockholm. Detta innebar e melle rtid icke 

a tt hans in tresse fö r cljur upphörde. Det kom 
isöllet a tt fokusera på hundavel. Under en 
lång följd av år var Kåre Bäckström ledamot 
av Svenska Kennelklubbens cen t.ralst:y re lse 
och ordförande i d ess vetenska pliga fo rsk
ningsråd, centrala avelsnärnnclen och cxa
mensnämnden för domare vid hundutställ
ningar. ~jälv var Kå re Bäckström, som var 
särskilt intresserad av avel med drevhundar, 
u nde r en tid ordförande i Drcverklubben. 
Han erhöll 1955 Svenska Kennelklubbens 
lörtjänstrnedalj i guld. 

Kåre Bäcksu-örn spänd e i sin gärning över 
ett mycke t vitt fält av zoologiska aktivite ter, 
från hajfiska rnas hjiirnmo rf"o logi och artifi
cie ll insemination hos nötkreatur och höns 
till praktisk hundavel. H ans insatser for de n 
tidiga utvecklingen av den artiti.ciella inse
mina tionen ko m att biira rik fru kt i form av 
en rne rn e ffektiv nötkreatursavel, med stora 
p roduktionsst:egringar som följd. Kåre Bäck
ström avled 1964, 69 år gammal. 111 

Nils Lagerlöf (1895-1970) 
Nils Lagerlöf" va r prästson från Sunne rno i 
Viirmland och tillhörde en känd kultursläkt 
med Selma Lagerlöf som mest kända före-

► 

Figur Vl/:2. Prnfessor Nils Lagrrlöf, Kungl. \leteri-
11ärhögslwlw1. J'vfr7lning /H1. Sl~U:s 111st. för obslelrik 
och gynekologi. Foto Bi1gitta. Alw1a11. 



triidare. Han tog veterinärexamen i Stock
holm 1917 och blev .1922 laborator vid Vete
rinärhögskolans Institution för ohstetrik 
och bt~jatrik med ansvar bl.a . rör högskolans 
ambulatoriska klinik. Denna uppgift gjorde 
honom till en god kännare av cljurhälsopro
blemen i den praktiska qjurskötseln, en kun
skap som han vidareutvecklade under hela 
sitt verksamma liv, och som kom att prägla 
hans undervisning av blivande veteriniirer. 
Lagerlöf blev tidigt en förgrundsfigur vid 
utvecklingen av de effektiva program för 
bekämpande av nötkreaturstube1·kulos och 
smittsam kastning, som började ta form un
der 1920- och 30-talen. Dessa sjukdomar för
orsakade inte endast förluster och lidande 
hos kreaturen utan drabbade också män
niskor, varför bekämpandet också hade stor 
betydelse för folkhälsan. 

Lagerlöf d isputerade för doktorsgrad 
1934 på en avhandling om morfologiska för
ändringar av spermabilden hos tjurar med 
nedsatt fruktsamhet. Redan samma år blev 
han professor och chef för Institutionen för 
obstetrik och bt:_jatrik. Äinnesomrt1det skul
le så småningom delas , och Lage rlöfs ins ti
nnion kom då au heta lnstirntionen för ob
stelrik och g)'Dekologi och inriktades helt 
på reproduktionsfrågor. Lagertör urveckla
de med kraft sin institution både beträffan
de forskning och undervisning. St.rikt h y
gien i fältarbetet var e n grundsats som han 
omsatte i praktiken genom att i den kliniska 
utbildningen införa skydds kläder med gum
mirockar, handskar och gummistövlar. Ve 
den studenr som inte rengjon sina skydds
kläder och sin utrustning ordentligt efter 
å te rkomsten till kliniken. Denna undervis
ning ledde till en snabb hygienisk uppstram
ning av veterinärpraktikerna ute i landet. 

Lagerlöfkom 1938 i komakt med den ar
tificiella inseminationsverksambet som star
tats av Gert Bonnier och Kåre Bäckström på 
Wiacl. År J 940 ställde han en veterinärme
dicine kandidat (Allan Persson Bane) till 
förfogande f"ör utveckl ingen av en fältmäs
sig a.i.-verksamhct på Södertörn med ut
gångspunkt från vViad. Deua blev inlerl
ningen till ett fruktbart samarbete mellan 
Wiad-instillltet och Veterinärhögskolan. Se
dan försöksverksamheten visat lyckade re
sul ta t, började Sveriges bönder intressera 
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sig för a .i.-metoden. De förs ta sem infören
i ngarna bildades 1943 och Il e ra kom igång 
kort därefter. Hiirigenom uppkom eu akut 
behov av seminutbilclade veterinärer. Lager
löf ställde sig då i spetsen fö r eu utbi ldnings
program i a rtificiell insemination vid sin in
stitution, samtidigt som forskningen ö ver 
kriterier på spermakvalitet och lämpliga för
faranden vid insemination intensifierades. 

Seminverksamheten möttes i bö1jan av 
skepsis bland många distriktweterinärer, inte 
minst därför att unga nyutbildade veterinä-
1·er anställdes av seminröreningarna och kom 
att ut.föra insemination och sexuell hälso
konu·oll i besättningar, där distrikLweteri
närerna ansvarade för den övriga cijurhälso
vården. Genom sitt erkänt stora kunnande, 
som gav stor prestige i kåren, och en bety
dande diplomatisk förmåga kunde Lagerlöf 
gjuta o\ja på vågorna och klarn ut m issför
stånd och gränsdragningsproblem. Han blev 
en garanr för att seminfören ingarnas veteri
nära verksamhet skulle hålla hög standard. I 
slutet på 1940-talet bö1jade också utbil dning 
på institu tionen av leknisk personal, som 
skulle verka som biträden i a .i.-verksamhe
ten . I all denna tirliga utbi ldning och forsk
ning kom Allan Bane, som 1944 kallats till
baka till insLillltionen, att spela en mycket 
aktiv roll."' 

Genom sin forskning och sina utbild
ningsprogram blev Lagerlöf tid igt känd och 
uppskattad utomlands. Han beklädde vikti
ga poster i nordiska och internationella för
eningar för veterinärmedicin och husdjur
ens reproduktion. Han vart.ex. ordförande 
i "The In ternational Standing Comrnittee 
on Animal Rcproduction" under många år, 
och FAO (FNs lantbruks- och livsmedels
organisation) anlitade honom som rådgiva
re till Indiens centralregering i frågor röran
de veterinärntbi l<lningen fem gånger under 
perioden 1953 till l 9fö. Han var också FAO
rådgivare i Thailand och Turkiet. Arbetet i 
dessa hinder gjorde klan för Lagerlöf, att 
krafttag behövdes för att förbättra veterinär
utbildningen, om länderna skulle klara sin 
livsmedelsförsö1jning. Som d en handling
ens man N ils l.agerlöfvar, tog han kontakt 
med svenska regeringen och lyckades förmå 
staten att ställa medel till förfogande för ut
bi ldningskurser i anificiell insemination 
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Figur Vll:3. I mitten f1ä 
.1950-t"let st"rla.dP- Jnops
sor Lagalöf ett program 
.för utbildning i artificiell 
insemination 111 . 111. av 
indiska veterinärer. 
Pmgra111mel utvidgades 
snlrm till att omfatta u
länder i allmänhet. Bilden 
ärfi-ån 1964 och visar 
Lagerlö.f med indiska 
biinder och lvr1 tidigare 
lwmleltagare (i slips). 
Foto.f. Sette,gren. 

och sexu e ll h älsokontroll . Kurserna ordna
d es på VeLerinärhögskolan i samarbeLe med 
FAO. De n första kursen anordnades 1954-
55 f'ör indiska veterinäre r. Kursen1a utvidga
des sedan all omfatla veLerinärer f'rån andra 
u-b nder, som nått e n sådan nivå att de be
hövde ''posL-graduate"-utbildning inom om
rådet. Kurserna blev mycke t uppskatt.ade 
och fi ck stort i11flyLande på u tveckl ingen av 
veLCr inärunde rvisningcn i ett fle rtal liin de r, 
sam t på utform n ingen al' semim·erksam he
Len . l föriinclrad form pågår d essa interna
tion ella kurser ä n idag (2000). 

Lagerlöf var rektor för Veterinärhögsko
lan 1957- 62. Han blev professor emeritus 
1962 och eftenräddes som proCessor av sin 
nä ra medarbe tare Allan Bane (se nedan). 
EfLer sin pensionering fortsatte Lagerlöf att. 
arbeta unrler flera å r, särskil t med de inLer
nationella kurserna och med andra in Lerna
tionella uppdrag. 

Allan Bane (1914-1997) 
Det är i vissa avseende n svårt att särskilja 
Lagerlöfä och Allan Banes insatser för ut
l'ecklingen av d en a rtificiella inseminatio
nen i Sverige. Medan Lagerlöf var de n store 
stra tegen, organisatören och undervisare n 
som med auktorite t kunde ingripa i kritiska 
skeden , blev Bane tidigt den kunnige fält
och laboratorieman ne n som utvecklade ny 
teknik och fick redan beskrivna metoder a tt 

fungera under svenska förh ållanden. Allan 
Bane (fram till 1947 Pe rsson ) var lantbru
karson frim trakten av Tomelilla i Skån e . 
H an bö1jacle studera medicin i Lund 1935 
men slog snart o m till l'eterinärmeclicin o ch 

► 

Figur Vll:4. Professor Af/an Bane, Kungl. Veteri
niirhögskofa n och 5LU. Målning f1å Sf Us 1-nsl. fiir 
obslrtrik orh. gynekologi. Foto Bi,gitta J\hma11. 
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Vcterinärhiigskolan i S10ckholm. Hans 
skicklighet och förmåga uppLäckLes av La
gerlöf, och när en assistent behövdes för alt 
introduce ra den arti ficie lla inseminationen 
i prakLiken gick uppdrager till Bane, trots all 
han då ännu ej avlagL sin veLe rinärexamcn . 
Under 1940- 44 anpassade han a .i.-tekniken 
för praktiska svenska förhållanden med In
sLituLeL för husdjursförädling, Wiad, som 
bas. Förhållandena var inLe de läuaste. De t 
va r krig och hjälp eller information från ut
landet stod ej ;itt f"å . Transpor terna ut till 
gårdarna försvårades av bensinbrist och se
nare av tvång att använda gengas. Trots 
många odds emot sig fick Bane a .i.-metoden 
att fungera med dräktighetsresultat mellan 
50 och 60% från första inseminationen. In
tresset. fö r metoden ökade . Flera blivande 
semi nveterinä rer fick sin trän ing av Bane p å 
'v\liad, men 1944 hade u tbi lctningsbehovet 
blivit så stort att han ka llades tillbaka som 
lärare på den nyetablerade kurs i artificiell 
insemin;ition på Veteri närhögskolan som 
Lagedöf lyckats ordna mede l rör. Bane var 
fortfarande bara vete rinärmedicine kandi
dat. Han hade helt enkelt inte givit sig tid 
au ta slutexamen. Den avl;ic\es först 1947. 
Något år därefter, 1949, fick Bane kunglig 
fullm;i kt

0 

som laborator i obsteLrik och gyne
kologi. Ar 1934 blev han vet.med.dr på en 

Figur Vll:5. Professor Allan Bane dnnouslrnar 
11agi,11alir1smiination med rörsfJecu.!wn. Foto Lars 
Dmjare. 
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avhandling om sexualfunklion erna h os 
tjurar i 1-elation till arv, utfodrings inte nsitel 
och kroppskonstitution,1

· Arbetet 11tfö rdes 
på enäggiga tjurLvillingar uppfödda på \<\liad. 
A.rbetet var det första i sitt slag och väckte in
ternationell uppskattning. Från 1962 till sin 
pensionering 1978 var Bane professor i ob
stetrik och gynekologi, förs t i Stockholm 
och från 1976 på den veterinärmedicinska 
lakult.eten vid de t nybildade Sveriges Lant
bruksuniversitet i Uppsala.'-' 

Bane ägnade mycken kraft åt au utveckla 
bedömni ngsmetode1- för spermakvalitet och 
tjurfenilitel. I-Ian blev tid igt involverad i det 
av Lagerlöf i m itten av 1940-Lalet inrättade 
spermalaboratoriet och fortsatte sedan att 
utveckla laborator iet under sin professors
tid. Bane blev en världsa uktoritet p å områ
d et och var under 1980 in bj uden till USA 
för att etablera ett spermalaboratorium för 
h usdjur. Han samarbetade nä ra med Riksor
ganisationen Sveriges Semi nföreningar och 
d ess efterföljare Svensk Husdjursskötsel. 
Han fick göra flera "brand kårsutryckningar" 
när f"ruktsamhet5problem hade uppkommit i 
någon enskild fö rening. Lugnt och meto
diskt sorterade Bane ut problemen så all nor
mala dräktighetsnivåer åter kunde uppnås.1•

11 

En kon tid efter att tekniken for !'rysn ing 
av tjursperma utvecklats i Cambridge, Eng
land, av Christopher Polge och medarbeta
re besökte Bane och RSS-sekreteraren Bör:je 
Olsson deras laboratorium. Bane kom sedan 
att få stor betydelse för teknikens lyckade in
troduktion i S\·er ige. 

På det internationella planet deltog Bane 
i de av Lagerlöf infi:ircla utbi ld n ingsprogram
rnen i husdjurens re produktion och artifi
ciell insemination för veterinärer från u-län
derna. Intresset för tredje v~id dens problem 
fördjupades, och Bane ij~instgjorde 1970- 73 
vid FAO:s högkvarter i Rom. Här verkade 
han för att sprida bin nedom om reproduk
tionssjukdomarnas betydelse och metoder 
för d eras bekämpande. Han var också med 
on1 au in troducera FAO:s "Seme n donation 
scheme" genom vi lket u-l iinder med mi\jlig
beter till seminavel kunde få tillgång ti ll 
sperma från ~jurar med goda anlag för 
mjölkavkast.ning. 

Ve terinärhögskolans Institution för ob
stetrik och gynekologi blev tid igt ett forsk-
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ningscemrnm som d1-og till sig slllden ter 
från andra länder. Bane rnr en uppskauad 
me11 fordrande for karhandledart'. Kanske 
fö r rordrande tyckte en och annan. :\fen 
kraven acce pterades, då a lla insåg au Bane 
kriivd e mer av s ig ajiilv än a1· någon an nan. 
;\fånga av Banes doktorander och ) ngrc 
medarbetare blev sed ermera professorer, 
f'öru tom i Europa också i Asien, Latinan1eri
ka , Australien och LSA. 

Under vår gemensam ma tid Yid FA.0 
hade författaren nöjet au: rill sammans med 
Bane utföra ell FAO-uppdrag i Ind it·n och 
e tt antal andra lände r i Sydostasie n. När 1·i 
efter m·slutade förhandlinga r i Delhi lämna
de der indiska lan tbruksm inis te ri eL. stod en 
skara indie r - forna studenter till Allan 
Bane - och väntade. En nyutnämnd profes
sor hade åkt tåg i nä rmare tl'i\ dygn fr;'lll Syd
indien rör att få trii ffa sin gamle lärare, för 
all fråga och d i~kutera. De t fanns egent
ligen ingen ledig 1icl. Vi skulle fl yga 1·iclarc 
tidigt nästa morgon. ;\frn Bane tog ~ig tid. 
··ce mig e n h all· 1imma för förberedelser 

medan ni ordnar en lo kal så ska jag göra e tt 
litet diskussionsinlägg". Sagt och gjon, in
die rna ordnade lokal och Allan Bane hö ll 
sedan en elegant föreläsn ing o m n yh ete r 
in om reprodukLionsläran och den a rtificie l
la insC'm inationen . Disk11ssionen med en
skilda indier fortsaue l~111gt in på natten. 

Ef"ter å te rkomsten till S1·er igc från F . .\0-
tjänsten del tog Allan Bane mycke t aktin för 
all uppnå ett goll sama rbeL,kl imat p:1 det 
nya Sveriges Lanrbruksunh·ersitet, då Kungl. 
Vetcri närhögskolan orn1·,111dlacles till e n ve

terinärmedicinsk fak11ltet Yid SLU. Stäm
ningen var k~in·. \lå nga a1· 1·cteriniirprofcs
so re rna rar s1a rkt nega1i1·a till flytten . Bane 
1·ar inte hel ler glad åt att tvingas bi-yta upp 
fdm Stockholm , men h an ställde sig lojal till 
beslutet. Han gick i spetsen för au 11tn·ckla 
e ll fciriroendcf'ullt samarbe te me llan den 
egna institut ionen och elen lantbruks1Tte11-
skapl iga fakultetens hu,djursinstitutioncr. 
Ett samarbete som med [1re n kommit att fiir
cijupas än mn. ❖ 
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P ERIODE EFTER 1950 

KAPITEL 7 
Stora institutionella och strukturella 
förändringar inom lantbrukssektom 

Under de närmaste årtionde na ef"te r andra 
,·ä rldskrigct geno rng ick Sveriges näringsliv 
och kulturella institutioner mycket stora fö,0 

~indringar. Detta gällde in te mins tjordbruks
sektorn . Statsmakte rn a insåg att de- u tma
ni ngar landet stod inför fo rdrade ökade 
resurser till de n n aturvetenskapliga forsk
ningen. in klusi\'e lantbruksforskn ingen . 
Samtidigt krä,·de industrin expansion ny a1° 
bctskrah. lnom lande t kunde sådan komma 
från landsbygden , om m~in n iskor fr igjordes 
frå 11 lan tbruke t genom rationaliseri ngar, 
driftsrnässigt och strukturell 1. Därför sj ösat
tes ett stort a ntal lagar och förord ni ngar för 
a tt strukwn-ationalisera lantbruket genom 
de nyinrättade lantbruksn~imnclerna. Fö r att 
förbättra p roduktiviteten fo rdrades dess
utom utö kad la n1br uksfor kning. Gen o m 

Figur 7:1. A r I 97-1 stod ett 
11ytt Husdj111:rnctens/({[/1ligt 
/'/'11/ru111 klar/ /H1 l'lt1111f/ . 
Del kom all i111y 111111a flera 
i11slit11lio111'rfrå11 rfr /a11t
lm1//svele11s/({[/11iga ar/i 
,wtni11än11ediri11ska Jakul
leterna, IJl.a. i11stit11tio11en 
f ör h11sdjursförädlii1g orh 
sjul1doms,g1' IU'i ih. 

fö rslag av 1945 års jordbru k försöksutred
ning kom de n ti lbm pad e jordbruks f"o rsk
ningen , den s.k. försö ksverksarnh eten, a tt 
frå n l 948 samord na · rned La ntbruks hög
skolan i e n ny o rganisation , Kungl. Lant
brukshögskolan och Statens La ntbruksf"ör
sök (KLSL) , där lö rsöksväst>ndet leddes av 
e n öve rinspekt.ör.1 De nn a omorganisa tio n 
kom dock e ndast pe rifert att beröra hus
c\jursgene1 iken och h usc\ju rsförådlingen. 
Genom ett anral u tredningar och proposi
tioner fick lantbrukssekLo rn gradvis ökande 
re urser tör forskning och högre utbildning, 
vilket 1977 ku lmine rade i e n sam manslag
ning a,· de Lre liögskolo i-na under jordbruks
d epa n e me11 ter t il l Sveriges Lantbr uksu n i
,-crsi1e1. (SLU ) med hurndfö rläggnin g till 
Uppsala.~ 
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L'arallcllt med förs1:irk11ingarna inom 
bntbrnksf'orskningc n skedde sLOra föränd
ringar i elen statliga lant brn ksorga11 isatio-
11 en. Hun1dpancn a,· ko11troll och stiid till 
det praktiska la11 tbrnket kom l"ran 196 7 att 
kamtliserns geno111 de h e lswtliga la11tbrnks
n:im11derna. Samtidigt upphörde det ,t.ttliga 
stiidet till d<· amika hush,1llni11gss;illskapen. 
Detta gjorde det b,tde mi'>jligt oclt 11öcll-~i11-
digt for lantbruket, egna organisatio11er att 
pataga sig en sti>rre roll fö r radgirning och 
sa111arberc n1ecl la11dcts f"orskn ingsi11stitutio
ner. 1110m lrnstijurs,kötseln genomgick Riks
organisationen Sn:> riges em in ff,reningar 
(RSS) nrh dess fortsiitu1 ing SH.:nsk Huscij11rs
~kötscl (S I IS) en kraft ig expa11sion 1111dcr 
I 9.iO- och I ~)60-talen. 

H>r att I:isare11 skall for,ta 11t,-ccklinge11 
i110111 d c11 husdjur,gen ctiska f"or,k11ingc11 
oclt försiiks,·erksa111hete 11 ,;imt mekanism
erna for :1 11 föra 11t n·su ltate11 i praktiska till
I;i>npningar, är det nödYii11cligt att i korthet 
redogiira l"iir clf' st rukturella för;incl r ingar. 
som skedde inom forsk11ingsorga11isatio1H·n 
och andrn berörda statliga organ. 

Den husdjursgenetiska 
forskningens organisation och 
resurser 
S0111 framltallits i ett tidig,11-c ,n snitt i11nebar 
i">n"rff>randet år l!l?iO ,1 ,· det \\'allt'11bcrg
finansierade l11stit11tet för h11stijursf'iiriidling 
pa \\'iad till Lantbruksltögsko lan e n kraftig 
han rning a,· de sam lade resurst'rna f'iir forsk
n i nge11 inom om riidct. l 1ngefär sa,ntidigt 
som \\' iad bleY e11 d e la,· Lan tbruk,högsko
lan , b,11 c den gelllensanrn1a institutionen 
namn ti ll ln stilll ti o 11e11 för huscijursgenetik. 
Dess cheL professor Ivar J ohansson , ,·ar p,"t 
goda grunder intl' siir skilr nöjd med det 
gamla n,1mnc t ··_\\'els- orlt Raslära''. 13t'grcp
per rashira ltade rakat i ,·,m rykte och associe
rades med tiden innan gene tiken hade slagit 
igenom som de11 ,·i ktigastc gn111de11 för a,els
a rbetet. Trots d e t knappa instillltionsan
slaget kunde fo rsk11iuge n underga en ,·iss 
expansion 1111dc r I !l:iO-ta lt't. EuJordbrukcts 
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f"orskningsr:,cl hade bildats 1945. och den 
s.k. e xporrtnedt'lsf"onclen ltade s kapats a,· 
medel ack 11111ulernde från ex port a ,· b l.a . 
hii,;iar under kriget. Institutio11cns f"orskare 
erhöll un der l 9~0-ta let be t) dan de anslag 
f"ra 11 dessa t,-:i ll)'a b ilor. 

Den nya institutio nen , ·ar i H1ånga m·seen
d e n c11 ,tnonrnli. Fi">resra11clan·n Yar placerad 
p,l L lm1w vid en ganska 1-csurssY,1g anlcl
ni11g. medan det pa I~ mils aYstånd bebgna 
\\'iad hade m)-cket större pe rsonal och H:rk
s;un lwt. Hiigskolestyrelsen uppdrog ,tr 1902 
.'11 <·11 kommittc. "19!'1~ ars \\'iadskommiue··. 

att ff>reta e 1> öw-r~y11 m· forsknings- och fiir
sii ks,erksalll lt eten ,·id Wiacl. A,cle l1 1i1 1gens 
che f". Anur I Ia11sson . föresprakadc som tidi
ga re skapandet ,n · e tt hah·,tatligt institut. 
Ko111 111i tte 1> röreslog emellertid i en prome
rnoria a,· den 18 augusti I qfi3, att ,·crksarn
hcten , ·id \\'ia cl skulle skiUa, fran lnstillltio
nc11 för husdjursgenetik och bilda e n egen 
i11"itnti011 inom rn111cn for l.anrbrukshög
skolan o c h St,nens Lantbrnksforsök. Sam
tidig t röre,logs en ,·iss upprnstning. Fiirsla 
ge 11 lcclclc ej till n ~1grn arg~ircler. Snart a11s:1gs 
tiden mogc11 för e n 11~· utredn ing . elen s.k. 
jordbrukshiigskoleut rcdningcn ,1,· ar 19:iG. 

8ilda11dl'I riv el/ blodgrn/J/Jslabomtoriwn 
vid L'lt1111a-institutio11e11 
Expansionen a,· ,c1nirn·erks,unheten p,'\ nöt
kreatur ledde i a,·clskretsar till ~to r orn ö,-cr 
förekom st a,· o riktiga eller osiikra härsta m
ningsuppgif'tcr. Samrnd kom till st(111d i ii1·en
d et mellan ek n ordi~ka centralorgan isa
tione rna f'iir n ö t krcatursse111 in. Professor 
harjohan,son som li ,1de go(b inte rnatio
nella kon ta kt er kunde 111ccldela. att immun
ogenetiska metoder ut,·eckb t, ,·id \\'isr on
sin-un i,·ersi tctet i L1S.-\ , geno111, ilka e tt s tort 
antal ä rf'tlig t kontrollerade bloclgnipper 
p,l\·i,ats hos nö tkreatur. Blodgruppe rna kuu
d c bl. ,1. a11,·(indas f'ör idcllli Lct ~- och hiirstarn-
11ingsko11trnll. \ktoclen skullt' ocksa kunna 
bli ett ,·ikr igt instnum·nt ino111 den ltusdjurs
gcn ctiska f'orskni ngc11 . Sf'm i11 fore11i 11g,1rna 
önskade a u en ~-n grt' forskare frå n ,·arclera 
l);inmark. :\orgc och SYnige skulle s:iuclas 
til l \\'isco11s in för utb ildning. Genom anslag 
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fr,°111 .Jordbruksclep,trtcmentet och RSS lick 
förfa tt a ren möj lighet at t studt'ra ett ar \'id 
Wisconsi11-uni\·e rsitctt'l. Det \'ar llleningen 
att \·id hans ,herkomst ti ll l "ltu11a l9:'J3 etr 
mindre laboratori11 m skulle inriirras p;t inst i
tu tionen. lrnrJohansson hade från K11u t och 
. .\lice \\'al len bergs srif'te lse erhållit e tt anslag 
p:i 7:i 000 kr. som skulle räcka ti ll t1trnstn ing 
och dr if'r ,n· l,tboraLOric t under rvå å r. \ lt'n 
da ble\· det stopp! Lantbrukshögskolans St\·
rt'lse 1·iigracle att r;1 e 111or clonationen , om 
garan tier e j kunde st;i! Ias för fortsatt drif'l m 
\·erksa111heten. sedan anslaget rnr förbrukat. 
\ loti\·eringe11 \'ar att högskolan s kulle ha 
l\'iugats påtaga sig 111\·cket stora utgi ft er for 
\\'iacl-anlclningens fortsatta clrif't \'id Ö\·e r
ragandcr f'ran \\'alle1 1be rgsstirrelsen, och 
man ville c:i se nägot li knande igen. Nu 00 ;ir 
efterii t kan man t~-cka a tt llloti\·e r iugen \·a r 
hiipnacls\·äckancle. \\'iacl-instinnet hade gjort 
st0ra , for landet Yärclerulla insatser, bl.cl. 11t
\·ecklingen a\· sem inrncrocle11. och hade dess
utom p roducerat m ,ing-a \·iktiga, direkt till
liimpbara f'o rskningsrcsu ltat fii r nötkreaturs
och svin p rocluktiouen. \'idare fick staten 
ÖYerta \\'iad medjorcl och byggnader liclr 
utan kostnad. ivlen ~i11d(1 ansags a ll ts:1 ö1er
taga n clet utgi'1ra en belasrni11g för La 11t
brnkshögskola11! Alltnog. ln tr .Johansson 
\ände sig til l RSS sO111 rräclclc in sorn ekono
m isk garant lör fortsatt cli-ift a1· laboratoriet." 
Dena kom härigenom att redan från bö1jan 
bli ajii lvfiirsii1janrle . T,1xo rna s,mes så ,1tt in
komsterna också sku lle täcka kosu1aderna 
for llt\'eckli n g arbete ocli ,·iss forskning. 
Efter mindre ä11 rd ,h kunde laboratorier 
åta sig u ppclrags\·erk~am he t. Det ut\·idgacles 
sedan i takt m ed forskningsmvecklingen till 
andra cljmsl,1g, främst Ii;ist , sa11n till andra 
o m räclen som biokemisk genetik och Di\'A
a n a lyser. Samtidigt ga\· laboratoriet \·ärdc
fullr material för forskn ing och utbildni ng 
a\· doktorander. :\1er chirom i ett senare a\·
sn i tl. 

Frågan om Pli halvstatligt institut för 
husrUwsförädling akt unlisems 
År 1956 \·ar det dags för en ny utredning om 
lan rhru ksforskn ingen med Lantbrn kshög-

skolans d å\·arancle rektor, professor Rag11ar 
'-J ilsson, so1n ordförande och 111<.:d den krnf't 
fullc Ld. jordbruks-. f'ii rs\·ars- och fin ans
minister 111.m. Per Erh·in Sköld (fig. 3:'.2 ) son1 
en to11gintnde ledamot. Sekrete raren i ut 
red11ingen, sedermera generaldi rektiiren 
l11gTar Lindströ111. har bcriit.tat för fo rf'a tta
n .. n, l1ur professorerna p.'1 L ltuna passerade 
ren· f'ramförande klagomål om d al iga ITSttr
ser och kra,· pa stora anslagsökningar. P.E. 
Sköld stod eller satt undn uppvakrningarna, 
ofta haln \·~ind mot fönstret tinande ur i tän
karpose. Ibland m·bröt han de uppvaktande 
med en korn men tar cll t' r skarp !'råga, for att 
s11art kolllma med ett buttert ko nstaterande: 
" Har Illina herrar något mer au anförar" 
e ller något liknande f'ör att indikera an au
d iensen närmade sig sitt s lut. Den clå\·aranclc 
förestandaren för Insti tutionen för husr~jurs
gcnetik. professor h ·arjohan sson, diskute ra
de i s~irski Id skri\·else lörclelarna med a tt för
flytta den \·id \\'iad bedrirna \·e rksamheten 
till L' ltuna. Artur Hansson, som cl'te r Johans
sons pensio11e ring 1958 \'ar t. L l'örest:u1dare 
och professor, hade redan i skri\Tlse 19:">6 
framli{tllit, att en förflyttning skulle medföra 
betvdandc o I;igen he ter. och fiireslog atr \i\'iad 
borde fa en sjäh·stänclig stiillning inom KLSL, 
rimplige n ben;imncl Sta tens avelsförsök. 
.Joha nsson och Hansson kund e dock 1958 
samla sig till en gem ensa111 skriH·lse. där d e 
diskuterade det totala b e hm·et a\· resurser 
och ijiins te r for d e n sam lade \'erksamh c ten, 
oberoende a\· organisario nsformen. ' De m e
nade att det förutom a\· en professor, till ika 
fö rest:111d are, fö relåg ett beh ov a\· 8 labora
torer a\·sedda som föreståndare för följand e 
a\Tlelningar: popularionsgenetik; illlmuno
ge netik; sexualfysiologi; anlelning rör u ör
krearur inklllS i\·e får: a\·dclni ng för S\·in; 
a\·delni11g för fj iiderfä: proclukthalite r; \·ete
ri1 1;irmedicin. Äskandena \'ar a ll tså mycket 
stora. Utred ningen tycktes dock ha hart \·iss 
förståe lse för bchm·et o ch kallade därför in 
re p resentanter för niiringen for a rr sondera 
deras uppfattning om framtid a bidrag och 
ett e\·entu e ll t i11 rättan cle cl\' e tt bah-statlig t 
institut. KäringsliYsrepresenrantcrna \'ar i 
princip posi ti\'a till a tt stöd ja d e n huscijurs-
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genetiska forskn ingen och försöksverksam
h eten, men even tuella ekonomiska :1tagan
den skulle vara beroende av möjligheter att 
göra skatteavd rag samt att använda regle
ringsrnede l. 

Utred ningen förslog att institutionen 
skulle benämnas lnsl itulionen .for husdju rs/or
ädli 11[!,; och a tt avdelningen på Wiad skulle 
b ibehållas och liksom förut knytas till institu
tionen, men nu som en försöksawlel ni ng. 1 
fr{1ga om högre personal skulle institutionen 
tilldelas en statsagronoms-befiHtning. Utred
ningen föreslog dessutom, au frågan om 
in rättandet av eu halvstatligt institut skulle 
b li föremål för förnyade överY~igand en _:, 
Statsdclet anslöt sig till förslaget. En ny ut

redning ti llsattes redan l962 med kansli
ch efen Yngve Eri ksson som ordförande, 
med två representanter fdu Lantb rukshög
skolan , dess rektor Lennart Hjelm och Artur 
Hansson, sam t med två representanter från 
näringen, larnbrukaren David Andersson i 
Ljum och Börje O lsson från RSS. Av be
t~inkand et Forsokm,,rksnmltclen på lwsdjursför

iidlinge11s område, som korn 1964, framg{1r att 
man Yar ganska klar över att betydan de re
s1t rsforst~irkningar ,ar nödvändiga, om lan
dets bcl1m· m· forskning och försöksver ksarn
het skulle kun na täckas." Det framhölls bl.a. 
au mellan 75 och 80 procent avjordbrnkets 
totala förs~iljni11gs intäkter kom från hus
cl jursski>tseln . Kn~ickfrågan var finansiering
e n och o rganisationen . Skulle ett halvs tatligt 
institul inräLtas? Artur H ansson torde som 
förut ha varit stark t for ett såd ant a rrange
mang, även o m deua inte direkt u tsäges i 
beLänkandet. För a ll ett halvstatligt institttt 
skulle komma till stfod ford rades dock sLöd 
frå n n~iri ngsl ivets representanter, och här 
förel:1g uppenbara sv[1righeter. RSS h<1cle i 
perioden 1950-60 haft sin avdelning fö r 
avelsutredningar förlagd till vViad men hade 
efter rnotsäuningar, clehis personliga. mel
lan Anur Hansson och Börje O lsso11, flyttat 
avdeln ingen till H ållsta. Man Yar n u i f'ä rd 
med att d~ir förstärka den egna organisa tio
nen, benämnd Svensk II usdjursskötsel, SHS 
(mera härom senare) . Förstärkningar av bl.a. 
rådgivningsverksarnheten skedde ,rjdare inom 
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flera av lantbrukets branschorgan isatio ner. 
Det Yar därför svårt all från näringen mobili
sera slöe! för ett halvstatligt institu t. 

Sorn ett resul ta t av 1956 års jordbruks
högskoleutredning och besit t[ av l 9fi l års 
riksdag h ade Lambrukshögskolan fält en ny 
försöksorganisation, som ans:1gs garan tera 
eLL nära samarbete vid planeringen av f·ör
söksYerksamh eten mellan företrädare för 
det praktiska lantbruket och lantbruksfors
kan1a. Denna u tredni ng lade också utomor
dentlig vikt vid att samverkan mellan fö rsök 
och forskning kund e garante ras. Man hade 
bl.a. framhålli t, att en fristående funktions
dugl ig försöksanstalr i modern mening icke 
,·ore r~inkbar uLan tillgå ng till grundforsk
n ingsresurser i form av såväl personal som 
utrustn ing. Utredningen om försöksvcrk
samheten på husqjursförädlinge ns om råde 
framförde som sin uppfattn ing, att det skul
le ''framstå som irra tionellt att vid sidan om 
dels den av statsmakterna nyligen beslutade 
försöksorganisarionen Yid Lan rbmkshögsko
lan, dels den verksamhet som bedr ivs vid 
SHS bygga u t ett frisdende branschf'orsk
ningsinstitm, \'a rigenom risk skulle uppstå 
fö r clubbelarbete och samordningen av för
söksverksamheten fö rsvåras". Utredningen 
förordade all försöks,·erksarnheten i hus
djursföräclling som förut skul le anknytas t:ill 
Lantbrukshögskolans institution för hus
cijursför~idling, och all denna skulle utbyg
gas med särskilda försöksa,·dcluingar. 

U tredningen 1964 ans~1g det lämpligt att 

näringen, dvs. de närmasr berördajordbruks
organisationerna, skulle förplikta sig att be
tala eu visst minsta belopp per budget:1r mot 
au undersökningar ri ll rnotsYarande kostna
der utfördes enligt angivna önskemål. In rät
tandet av en särskild stiftelse för ändamålet 
föreslogs, och näringslivets båda företrädare 
i utredningen utarbetade ett förslag till stad
gar for e n sådan stiftelse.6 BeLräffande för
söksverksamhetens förläggn ing fö ro rdad e 
utredn ingen att den skulle förflyttas fdn 
, 1Viad till Uppsala-området. De av Lantbruks
högskolan d isponerade egendomarna Löv
sta och l\'åmuna ansågs kun na användas för 
~indamålet. De t poängterades också att en 
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diskuss ion ko mmit igång om e n förflyttning 
av Vete rinärhögskola n till Uppsala . Om så 
bleve fa llet, skulle sama rbete k11nna e table
ras mellan Veterinärhögskolan och en t il l 
Uppsala-området förlagd försöksverksamhet 
i h uscijmsfö rädling. 

U tred ningens förslag ledde ej till någon 
samlad p roposition. Den kom iställ et alt 
användas som underlag vid de ~,rliga äskan
dena om upp rustn ing från Lancbruksh ög
skolan. Genom kraftfulla insatst'r från dess 
rek tor, p ro fesso r Len nart Hjelrn , korn de 
flesta av förslagen att förverkligas. De n "lanL
hrnkets sti ftelse" fo r finansiering a\' fö rsöks
,·erksarnhet inom husc~jmsföräcll ingen, som 
föreslogs i den tidigare d iskuterade u tred
ningen, förverkligades emellertid aldrig. 
.-\trni nstone ett direkt och långsiktigt bidrag 
från näri ngen kom dock till stånd, nämligen 
inräu a nclet av e n försöksslaktsenh et inom 
slakteriorgan isationens slakteri i Uppsala. 
Försöksslakterie r som inrättats Yid a nd ra 
forskn ingsins ti tuti oner i Europa hade ofta 
lått s\ån att fungera ekonomiskt, d:1 man stod 
utanför rnarknadskedjan. Vid Lantbrukshög
skolan lös tes frågan - enligt Lennart. ITjelms 
he r{itrelse - vicl en arbetsfrukost som han 
hade med dåvarande Lantbruksforbunclets 
\·erkst~illande d irektiir Harald H~tkansson, på 
så sätt att slakteriorgan isatione n st~illdc en 
m delning till förfogande inom Uppsala-slak
teriet, cl~ir slaktkroppar kunde styckas och 
, pecialsruderas. Man skulle seda n tilhirnpa 
den prin cip som redan prÖ\'ats i samarbetet 
rnellan v\Tiad-institutet och slakteriförbundet, 
nämligen att Lantbrukshögskolan skulle sva
ra för kostnaderna för den extra personalen, 
medan köttet förb lev slakteriets egendom 
och gick tillbaka till marknadskedjau, s:1 snan 
undersökningarna \'ar gjorda . På så s~ir.t blev 
kosmaderna rim liga. Arrangemanget som 
började' 1974 fu ngerarade till fredssr.~illande, 
fast i något annorlunda förrn till millenie
skiftet. 

En gradvis ujJprustning av -
Institutionen för hustUunförädling 
Institutionens första professor, Jyarjobans
son , gick i pension 1958 och efterträddes c:1;, 

av Anur Hansson ( 1909-1970) (fak taruta 
XIII) . Till efterträdare på Ha nssons labora
tors befattn ing (professm från 1979) ut
nämndes I %4 .Jan Re ndel (f. 1927) . En ny 
staLsagronomtjänst m ed placering på Wiad 
inrättades 1962, med Sven Skårman ( 1910-
1988) som in neh avare. Denna befaun ing 
de lades 1967 i t.vå, d els en tFinst för stats
agronom Skårman i h usdj ursförädli ng sär
skilt svinavel, dels en statsagronom tjänst i 
huscijursforäclling särskilt kött- och m jölk
prod uktion, rncd Eskil J3rännäng (f. 1924) 
som förste in neharnre (fig. 7:3) . L tred ning-

Figur 7:2. frå n i11vig11i11gen 1974 av försöksslahltri
e/ vid UfJ!1sa /as/akteriet. T v. s/ahleri/örbu ndels v. rl., 
ag1: Sven Tidala; rektorn vid velenlliirhögskol{//1, j))o

j cssor Ca rl Sch mifer/iiw 01h la 11tlm1/ishögslwl1111s 1t li
/01; Jmijrs.1or J.1,11,wu Hjl'lm. 1Je två högslwlomas 
sfyi y,/seorrifömndt, landshövdingen, .fd. statsrådet 
m. /11.. Eden 111a n förrättade i nvigni11gn1 . Folo Iugn11a1· 
I lu11sso11 . 

Figur 7:3. Sta/sagro110111e111a Fsliil Briin11ii11g, (l. v. ) 
och Sv1,11 Shr1nna ll ( I 910- 1988) /H1 Wiad 0111/n: 

I 965. Skånnan var sj1ecialist både i11omjc11° och svin
avel. Brännäng, .f 24, var bl.a. /1io11j11r i fråga 0 111 

studier av nöikö11slmalil1' / i Svn ige orh gjordt 0111/at-
11111d1, u11(/!'rsiilmingar /H1 enäggig(/ rvilling(//: fflln 

arbf/ade också iJlera dr i olilm aji-ilwnslw lända 
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ens förslag om e n högre befattning i lj~icle r
faa \·el \·erkst~illdcs ] 968 . då Lars-Erik Lilje
dahl (L 1933) urnäm ndes till statsagrono m . 
T och me d detta hade TnstiLut.ion <:"n för hus
cijursforädling som högre befauningar c11 
pnifcssur, en laboratu r (professu r från 
1979) samt t re starsagronornbefaunin ga r.7 
För pälsclj11rsförsöken inrätwcles en tjänst 
son1 försöksl eclare. Institutionen fick dessu r
om c11 tFinst som forsöksleda re i kiiu l'et.en
skap, som förestod d et för huscljmssektio
ncn gemensa mma forsiiksslakteriet. Försla
gen frå n mrecl ningen o m förflyttning a\· 
\·erksamlletell på \i\'iad till Uppsala-omr:1det 
och inr~ittanclet a\· n ya försökssralla r och 
11tr11srn ing kom också a u fön·erkligas. E11 
f"örsökssta tio n gemensam för Institutione11 
för huscljursförädling och l ustitutionen for 
u tfodring och \':1rcl byggdes p:1 Lii\"sta fii r 
försök och fo rskning med sYin. fjäde rfä och 
p;ilsciju r. Stationen stod kla r för inflyttuing 
1974 (fig. 7:4) . Institutionen för lrnsdjurslör
iidli11g fic k rym liga stallar för aYe lss\in och 
sla krg risar, och inom fjäclerfäa1cl elninge11 
kunde man h ålla e tt stort aura] l'ä rphiins 
samt 11ng höns och kycklingar. Fö r pälscijur 

Figur 7:5. f.:.11 11/ H.ij1111i11ge11 , J;mP,ssor i husdj11rsfiir
iid!i11g I 972- 81 och bördigjiå11 .\101ge. Han ko111 alt 
t1 frrvii 11 da till m professur vid S o1ges 1'eteri11ärhög-
1·kola I 981. 

ll-~ 

-:;;.__.:====-~~.:.::=:....:_----=--:~ 
Figur 7:4. hhsök,stationen vid l.iivsla Olllkring / () lun ös/n 1nn Uf!f!.rnla. St11tio111'11 var in}Z1•//11i11gsklar 1974 01·/i 
i111p111111'r föru/0111 en bygp;11adför lw11/orsn1111 och labom/orie,: stallarför svin och höns. 8ilde11 lir frr111 1995. 
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• ""r i l111s1lj111:-,jo1° 
\ '!' - Han kom 11/1 

\. :, , \ i tcri närhog-

inr~ittacles en modern minkgt1rd med utrym
me n för frys och foderberedni ng . Flytten aY 
s,·ina, delningen kunde tidsmässigt forliiggas 
till S1-c11 Skårmans pensione ring. H an e fr l"'r
Lräclclcs 1974 som statsagrono111 a,· Pe r-Erik 
St1ndgren (f. 1936). 

För niitkreatu rsförsiiken b yggdes nya 
stallar på Kungsiiuge n . En ny institutions
byggnad uppfördes på l! ltuna-områdf' t för 
h usdjursiustitutione rna, med kon torsutrym-
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men , sam man trädesn m1 och labora tor ier. 
In s t.i wtioncn för h 11scij ursför~icl li ng kunde 
flyna in i de nya lokalerna unde r 1974. Artur 
Hansson avled 1970 och ef'te r trädclcs 197~ 
a,· norrman ne n Knut Rönn ingen. De nn e 
:1tcrY~indf' till en professur i Norge l 981 och 
el'te rträclclcs i sin tur s0111 prol'essor a1· stars
agronornen Lars-Erik Lil jedahl (f. 1933) . 
Martin W ilhelrnson ( f'. 1937) blev d å stats
agronorn i f]iiderfäforäclling 7 

Ivar Johansson (1891-1988) , grundläggare av 
ämnet husdjursgenetik i Sverige 

av &kil Brännäng 

I den löpande texten bar vi ofta å terkommit 
rill Ivar J ohansson och hans insatser för 
utvecklingen av husdjursgene tiken och elen 
praktiska aveln . J denna faktaruta skall vi 
också försöka ge en hi ld ;w mannen bakom 
verket, av hans hakgrnncl och inte minsta\' 
hans insatser som lärare och handledare. 

Ivar .Jo hansson föddes elen 7 november 
1891 på ett småbruk i Vislanda försam 1 i ng i 
Småland . Dåtid ens skolgång innebar sex års 
varannandagsliisn ing, men Ivar klarade skol
gången på fem år. Förklaringen var atl klass 
et.t och två i småskolan undervisades samti
d igt. Därför ku nde han på samma gång in
hämta båda å rskurse rnas kunskapsst.ofT. Ivar 
var I J 1 /2 år när skolgången var över, men två 
fonsättningsperioder om vardera 5- 6 veckor 
tillkom. Så fö ljde ar bete på föräldragården 
och först i 20-årsålclern kunde han fortsätta 
att studera, nu vid Grimslövs folkhögskola i 
hemlänet. När skolan 1976 firade 100-å rs
jubileum höll Ivar högtids talet. Detta finns 
p ublicerat i skolans j ubileumsbok, wimslövs 
folkhögskola 100 rJr, och ur det hämtar vi någ-
ra ~jälvbiogratiska detaije1·. 1 Maten i skolans 
h ushåll kostade 27 kronor per 1m1nad , och ► 

Figur Vlll:1. Professor lvar Johansson, Kungl. 
Lantbrukshogslwlan. j\1ålning av Gunne, foto Bir
gitta Ålunan. 
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inackordering hos en bonde i närhe ten fem 
kronor per månad. "Som varande mindre 
bemedlad fick jag eu kontantbiclrag till kur
sen på 40 kronor, om jag inte missminne r 
mig, och var befriad från kursavgift. Folk
högskolekursen var alltså ingen dyrbar ut
bildning, lyckligtvis, hade den varit dyr hade 
jag sannolikt inte kunna t bevista den", skri
ver Iva r. 

Efte r kursen arbetade Ivar åter hemma 
på fädernegården, men han vi lle studera vi
cfare. Det fanns inga penga,· för a tt gå i läro
verket i Växjö, så ''.jag fi ck väl försöka bli 
småbonde i Vret". Föijancle vinter går han 
dock på lantmannaskolan i Grimslöv, en 
kurs han betraktar som bortkastad, därför 
att han redan hade skaffat sig de kunskaper 
som meddelades. Kursen skulle dock få be
tydelse, d~irför att en av l~irarna ta lade om 
för honom de möjligheter som fanns att 
skaffa s tudentkompet.en u tan alt gå i läro
verk. Värn plikt 1913 under vilken tid Ivar 
läste en he rmodskurs i svenska språkets form
och s,Ltslä ra. Åter hem ma på gården med 
tungt a rbe te, kombinerat med läsning på 
kvällarna och privallrndervisning en gång i 
veckan i tyska. Våren 1914 går Ivar en konL
rollassistentku rs och får anställning som 
kontrollassistent i Skåne. 

Lärarna vid Grimslöv hade tidigare erbju
d it ho nom privatundervisning, ett e rbjudan
de som han n u accepterar. Skolans rektor, 
docenten Strandmark, undervisar i matema
Lik och botanik , och andra lärare i språ k. 
T ill Grimslöv kommer rektorn för Hvilans 
folkhögskola på besök, och Ivar presenteras 
för bonom. ·vad Strandmark sade o m mig 
vet jag inte .. . men det led de till a tLjag a n
wgs som elev vid Hvilan." Efte r Öl're kursen 
där an tas r var 19 16 som frielev vid agronom
kursen. Energi och målmedveten het hade 
lett Lill e tt viktigL d elmål. 

Efte r agronomexamen 1918 var Ivar un
der fyra å r lärare vid lantbruksskolan i Aln
a rp. Sommaren 1921 d e ltar han i en kurs 
anordnad av NJF. Där före läste bl.a . profes
sor Mobr från Norge om Morgans försök 
med Drnsophila, något som väckte Ivars in
tresse för genetik. Pa ra lle ll t med lära rckalle t 
följer han Nilsson-Ehles före läsningar i växt.
genetik. 1922 reser Ivar till Tyskland, Holland 
och Danmark för att studera huscljursave l. 
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Dåtidens agronomer kunde ta en påbygg
nadskurs för att bli husdjurskonsulenter. Ivar 
följer elen kursen medan han ännu är lärare 
1922-23. "Kursen gav mig inget nytt ( i agro
nomi) men var n yttig i andra ämnen, bl.a. 
sta tistik". Dåtidens agronomutbildning hade 
inte akademisk status. H östen 1923 fick Ivar 
ett stipendium för att arbeta på Kungl. Lant
bruksstyrelsen. För det uppdraget krävdes 
studier vid Veterinärhögskolan, men efter
som han inte hade fullständigt stude ntbetyg 
ku nde han bara följa vissa kurser, nämligen 
i anatomi och fysiologi. 

1 ästa s teg är ett stipendiu m från Svensk
Amerikanska stiftelsen för att studera allmän 
gene tik och huscljursgenetik vid unive rsitet i 
Wisconsin. Här an tas Ivar till akademiska stu
d ier, något som varit Längt för honom he m
ma i Sverige. Efter e tt. år var han Master of 
Scie nce. Han får e rbjudande om att fortsät
ta studierna vid V17isconsin, men han väljer 
an åka hem och bli t.f. professor vid Ul tuna 
lantbruksinstitut. "De t s törsta misstaget i 
mitt lil' ... ". Efter fem å1~ 1930, är Ivar till
baka i Wisconsin för PhD-studier. Han tog 
examen efter sex månad e r. Avhandlingens 
tite l var: "Sex ra tio and multiple b inh in 
cattle" (1932) . Data för densamma hade han 
tagit med sig från Sverige. Han uppskattade 
au av d e likkönade tvillingparen var 11,4 % 
enäggiga.11 

Hemma i Sverige var omorganisatio nen 
av den högre lantbruksuncle rvisningen klar 
1932, och Ivar söker nu tjänsten som profes
sor i H u djurens m·els- och rnslära. I av
vaktan på att elen \jänsten skulle til lsättas, 
verkade han som biträdande p rofessor vid 
Departrnent of Genetics i Wisconsin. Han 
utnämndes till p rofesso r vid Kungl. Lant
b rukshögskolan i slute t av 1933 och tillträd
de tjänsten i böijan m· 1934. 

Ivar publicerade sig tidigt. Den morlenw 
ii1jllighetslärcm och lwsdjursaveln gick som en 
serie i La.11/111an11en 1925- 26 (tryckt som bok 
1926) .111 Han kommenterade redan nu, a tt 
den avkommebedömning av tjurar som 
skedde inom besättningar gav missvisande 
resultat. Han framfö rd e vidare en för den 
tiden kontroversiell ståndpunkt, au o m det 
finns säkra uppgifte r om förä ldrarna, finns 
de t ingen anledning att titta på tidigare ge
neratione r. Den na hans första publikation 
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är alltjämt mycket läsvä1·d. Ivars insatser, när 
avkommebedömningen i bö1:jan av 1950 or
ganise rades i Sverige, är dokumenterade på 
andra ställen i denna publikation. Andra ti
diga arbeten var Elwnomisk rnjölkproduktion 
(1938) och Anatomi, fysiologi, avel och raser 
(1942) (tillsammans med Aron Westerlun.d). 

Den nya institutionen på Ultuna fick be
gränsade resurser, speciell t för experimen
te ll verksamhet. En anledning till detta var 
att Institute t för husd_jursforädling vid Wiad 
på Södertörn hade bildats 1928. Ivar tackla
de detta dels genom att arbeta med labora
toriecljur och dels genom att analysera fält
data. De t är intressant au konstatera, att han 
redan i sin första bok skriver, a tt i fall då ex
periment är för dyra kan analys av redan in
samlade data utgöra en bas för viktiga un
dersökningar. Man anar au han redan som 
kontrollassisten t hade insett detta. Forsk
ning om pälsdjur blev en viktig de l av insti
LLllionens arbetsområde, håde vad gällde 
pälsegenskaper och fortplantning. I boken 
PälsdjurskötseL (194 7) är Ivar.Johansson en av 
huvi1clförfatt.arna. '" Många av insti tutionens 
resultat presenteras. 

Ett av de första och mest betydelsefulla 
arbetena var Games of variation in milk and 
bu/lerfat yieicl oj daily cows (1940) (tillsammans 
med Art.ur Hansson)." Avhandlingen bygger 
helt på fältdata. Författarna analyserar här 
inverkan av e n rad fixa effekter på avkas t
ningen. De visar också at.t 300 dagars avkast
ning var överlägsen å rsavkastni11gen som 
mått på kornas genetiska kapacitet. När av
kornrnebeclömningen senare organiserades, 
hade detta arbete elen största betydelse. Man 
,·isste vilka korrektione r, som måste vidtagas. 
A.rbetet visar också att författarna var väl in
förstådda med variansanalysen , en analys
metod som några år tidigare introducerats 
av R.A. Fisher, och som skulle få mycket stor 
betydelse för husdjursgenetiken. 

Institutionen för avel- och raslära var li
ten och studenterna på husdjurslinjen få. 
Ivar kompenserade deua genom atl bjuda 
in både unga fo rskare och mer etablerade 
vetenskapsmän från utlande t. Ole Venge 
från Danmark och Nils Korkman från Fin
land kom länge att bli hans medarbetare. Av 
hans u tländska stude11ter kan nämnas .Jan 
Hofmey1· och Dieter Osterhoff, som båda 

blev p rofessorer i Sydafrika, och Hans Otto 
Graven, senare professor i Kiel, Tyskland. 
Hans nära samarbete med Allan Robertson i 
Edinburgh är beskrivet på annat ställe i den
na publikation. 

Ivars stora pedagogiska förmåga kom ock
så oss svenska stuclenLer till del. Hans före
läsningar var fängslande, inte sällan krydda
d e med en ekivok historia . Från början var 
det bara ett få tal studen ter per årskurs som 
valde h usdjursli1~en, och av svenskarna var 
det länge bara Artur Hansson, som becl1·ivi t 
högre studier. I bö1:jan på 1950-talet var vi 
en grupp, som började licemiatstudier för 
Ivar. Vårterminen 1955 ordnade han en li
centiatkurs för oss, med bl.a. Ole Venge som 
en av huvudlärarna. En kurs som inte minst 
gav oss en god kunskap i reprodu ktions
fysiologi. 

Ivar .Johansson var en krävande lärare 
och handledare och krävande också som 
chef. "Korn ihåg att forskning inte betyde r 
arbete från åtta till fyra, måndag till fredag", 
kunde han säga. Han var mycket beläst och 
fordrade a tt licentianderna penetrerade ett 
stort amal böcker i genetik och reproduk
tionsfysiologi, liksom au vi kände till de 
ledande tidskriflerna på området. Han un
derströk be tydelsen av god allmän biologisk 
kunskap även hos dem som specialiserade 
sig inom snäva områden. 

Ivar var också flitigt anlitad som före
d ragshållare i skilda sammanhang och skrev 
ett otal populärvetenskapliga artiklar. Hans 
kunnande togs ofta i anspråk i sammanhang 
utanför ämbetet som professor. Iva rs stora 
insatser belönades och hedrades med he
cle rscloktorat vid det egna universitetet, samt 
i Helsingfors och i Kiel. 

Efter pensioneringen 1958 vid 67 å rs 
ålder var Ivar gäst.professor vid Departmelll 
of Dairy Science i Ill inois. Föreläsningarna 
han höll diir publicerades 1961 i boken 
G1'1wtic aspects oj dairy cattle breecling.'"' 1 elt 
förord skriver G.W. Salisbury: "Författaren 
till denna bok, Dr Ivar .Johansson ... var 1111-

der ett kvarts sekel från 1933 till pensionen 
1958 bland de ledande i Västeuropa. Hans 
inflytande i Amerika är vida känL genom 
hans vetenskapliga publikationer, den se
naste tryckt i Amerika ... Kanske är hans 
största bidrag appliceringen av hans grnnd► 



läggande förståelse av ge netik och fysiologi 
på problemen i förbättrin gen av husc\jurcn, 
även pälsdju re n ". 

De n försra läroboken på svenska i hus
cijursavel har redan nämnts. Som pensionär 
publicerade Ivar 1963, Lillsamrna ns med j a n 
Re 11de l, Ärft.lighet och husdj-ursavel, en bok 
som senare översatts till sex olika språk."11 

Blad ur ge-netilwns historia gav han ut J. 979 vid 
88 å rs ålder_ rnr Boke n ger en e legant över
sikt över genetikens utveckling . Många de
ta ljer om h umangenetiken, et.r ämne som 
alltid intresserad e Ivar, finns omnämnda. 

Förordet av G.\ 1V. Salisbury, som nämn ts 
ovan, visar det erkännand e Ivar .Johansson 
ed1öll internatio nell t. lv;i r fick leva med och 
fö r elen svenska huscljursskötse ln i mer än 
fi(J å r. Unde r denna tid påverkade han starkL 
utvecklinge n inom huscij ursgenetiken , a llt-

Veterinärhögskolan flyttar till 
Uppsala och Sveriges 
Lantbruksuniversitet bildas 
Fo rskningen och u11de1Yisni11gc11 i aj 11kdoms
gene tik \"id Ve rerinärhögsko la n fonsatte a tt 
u tvecklas unde r 1950-takt \id dess institutio n 
fö r avelsbio logi och liusdjmshygie n . Professor 
Ka rl Eriksson (f"akta rn ta VI) gick i pension 
H)?\8 och e fterträddes av S\ en D)Te11dald. 
De nne rnr spec ialiserad i h usdj II rsh\·g ien 
och nu trition mcu gjorde dessutom stora 
iusatscr inom den praktiska hästa1·el n som 
o rdföra nde i Föreningen Nordsvenska H ~is
ten samt som o rdförande i p re m ie rings
nämnd. Efte rt räd:ue på laborawren bit'\· 
Be ngt IIenricsson, som disputerat i sjukclorns
genctik. Kompe te nse n i d e nna d e l a\· institu
tione ns omfattande ansvarsområde kunde 
således bibehållas. Erter förslag från 1958 ,'\ rs 
veterinä rbögskoleu treclning iiudrades mun

net på ins titutionen till Jnstitu tionmför sj111!
do111sgm1'/ ih orh lw sdj II rs!tygil'n . i 

Frågan om Veterinärhögskolans lokali
sering korn att aktualiseras av l 9E>6 å rsjorcl
b rukslii>gskolc u treclning, där överinspek
tö ren för _j ord bruksforsökwerksam heten, 
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ifrån arbete n med pälsdju r, reproduktions
fys iologi och stud ie r av rnjölkningsegenska
per till iutroduktion av biogene tiken . Han 
\·,-ir elen store introduktö re n i Sverige och i 
Norden av de teorie r son, utvecklats av .J. L. 
Lusb och medarbetare i USA. H ans tid iga 
förståelse för värdet av fa l tdata är en av h ans 
srora insatser. Specie llt i Skandi1ia\'ien har 
dessa utnyt:~ats för att skatta arvets och mi l
jöns inflytande på procluklionsegenskaperna 
och for u tvecklingen av 111.etoder för ;ivels
värdering och for avelssystern, med sto ra ge
netiska framsteg som följd. Arve t efter Ivar 
har förvaltats väl inom instirnrionen. Uuiytt
jandet av fä ltdaLa har varit och är all tj ämt en 
cent,·al de l i d ess 1'crksamhct."' 

Ivar J ohansson avled den 30 septembe r 
1988, nii ra 97 år gammal. ❖ 

Yn1-,,.,,·e Gustafsson , i e tt särski lt \Urandc före
slog att jordbrukets tre högskolor skulle sa m
o rdnas i eu enhet ocl1 på sikt flyttas till L pp
sala:' Fö rdelarna skuL!e bl.a . \·ara e tl bättre 
underlag ft":ir de institutioner, som represe n
terade de g ru ndläggande ämnena, och vida
re ge m öjligheter till ökat samarbete m e llan 
besläk tade discipliner \·id de t re högskolo r
ua. Flera remissinstanser a nsåg förslaget \ärt 
att p röva . Efte r ytte rligare utred ande och 
o mfattande diskussioner best~irnde statsmak-
1erna, att Veteri u;irhögskolan och d elar av 

Skogsh iigskolan skulle flyrra t ill U lruna. Slu t
ligen beslu tad e riksdagen, att de tre h ögsko
lorna skulle sJ:,s sarnrna u till ett uuiversiter. 
Sverigl'S Lr111tb111ks1111irmsitrt, Sf,l !, vilket sked
de 1977.'' 

En institution för husq jurs
förädling och ~jukdomsgenetik 
Sammanslagningen av högsko lo rna skedde 
inte utan knot och vånd a. För Veterin~ir
högskolans ins titut ion för sjukclomsgen etik 
och h uscijnrshygien bestämdes, att elen ge
ne tiska delen skulle ingå i en för ve te ri när
och lantbruksfakulteterna gem e nsam enhe t. 

Bil dan, 

för hus, 
relativt 
\.(e ll e til 
hade cl 
ning p: 
reda 11 

k r st o< 

räuade 
,()!ll Il! 

anta l u 
,ena re 
,lr 198(, 

Jordb r1 
laborat 
clomsg, 
1971 e 
\·id L.a, 
U tll~ill l I 
lcssor 
eflenr; 
l ~!96 h 
namn; 

1/j1nvvi 
\'ad 

kri ng l 
, e nare 

Sp,1rsa1 
ii\·er dt 
, a ö1·er 

:--S:iirJu 
triidcle, 
Hon bl, 
till ar '.2 
n ering 
clelsain 
"ita tsag1 

,1\·g ick ; 

State 
geno 
r slutet 
l,111Lbru 
Ö \"CJ"\"a ~ 

,trmt . ~ 
\·ar 11nd 
,om ref 
cle. Till 



-dukcions
.:-....:~enska
__ en. Han 
~~ ge och i 
_t,. a\·J.L. 
lam tidiga 

n a\ hans 
~ ien har 

•- ,ch mi l
~ -~ pcrna 
. r r aYc ls
d -.ora ge-
er1er h ·ar 

=- L" tn :Tt
..::qäm ten 

•epLem ber 

u.1nclc frire
. , ;;.ulle sa rn
~ till C pp
-a e u b:ittre 
r. rep rese11-
..,_ .>ch \·icla
-c:-te me llan 
b• g-,kolor-
'.'""-lag-c t Y;irt 
• .!..ncle och 
le "!at-,mak-
:. clela 1· a\· 

":ama. Slm
~e högsko
.niw-rsi tct, 
-::ker ,kPd-

ur -
. o-enetik 
rna , kedd e 
'·ererinär
m -g-enetik 
a;; d e n ge
r ·~ete rinär
-.a.m e n het. 

Bildandet av den gemensamma Tnstit11tio11r11 
för lwsdj111s/öriirlli11g och sj11/a/0111sgenl'lik gick 
rclatin smärtfritt. T.L laboratorn i sjukdorns
ge1Jerik l ngemar Gusta,·sson (f. 19:~8), som 
hade d ål iga resurser fiir sin C\tologiska forsk
ning på institu tionen i Stockh olm. flyttade 
redan under 1974 till L"lt11na, där nya loka
ler stod redo för iuflyrrning. Gustavsson in
riitrade snabbt ett cytologiskt labor:uoriurn , 
, o m med :iren korn att attrahera ett stort 
a ntal url:inclska giistforsbre (mera d;irom 
, e nare). För lngernil r Gusta\·sson inräuades 
,tr 1989 e n personlig professur m Skogs- och 
Jo rdbrttkets Forskningsc'\cl. l11nehil\ilre11 m· 
l:iboraturc11 (sederm e1.-1 profrssuren) i sjuk
clo msge11ctik, Bengt Hen ricsson, hade f'r,'\n 
I ~)71 ett långticlsYikariat som n:terinärn'\d 
\·id Lanlbruksstyrelsen . Efter hans a\g?tug 
u tnämndes 130 Cahne (1931- !DCJO) till pro
fe , sor i sjukdomsge netik rr:111 1981. Han 
ef terträddes f 9~)'.2 a\· Leif ,\nclersson. 7 Fr,'\ n 
I ~)9() har elen genwnsa rn nia insri 1 u tionens 
nam n åte1· :indriits ti ll !11.1tit11tiu11e11 för h11s
r(j11rsgml'lik . 

\'acl som nu iir SLU genomgick !"rån om
kring [960 en kontinuerlig upprusrning. l 
,cn,tre h ;ilften a1 198O-ialn \·:111cle trenden . 
Spa rsan1hetens kalla stjärn" börjadt' lysa 
ii\er cle llesta al' SLU:s institutioner, så ock
<i. ÖnT Institutionen för husdj11 rsgenetik. 
:\ärjan Reudel 1992 pensionerades, ef'1er-
1rädcles han aY Birgitta Danell (L JlJ-1,1) . 
TTon blc\· dessuto111 prefekt för insritut io11en 
till ,'\ r '.2000. \ ' id Lars-Erik Lil_jeclahls pensio
n ni11g 1998 \äk,mssilttes prof't'ssuren, och 
d e1s<1nuna kom au gälla Martin \\'ilhelmsons 
~tats.-igrnnornuänst i fjiicle r fäa\·el , när ha11 
a1·gick samrna ar. 

Statens lantbruksorganisation 
genomgår stora förändringar 
I , lutet p[t l lJ-W-talct imiiuacles cle helstatliga 
la11tbruksnämnclerna för <1tL genomföra och 
ÖYet"\'ab cle statliga strukturrationi1liscri11g
,1rna . i\ä11111clerna 1·ar organiseriltk liinsYis. 
\·ar undersr:illcla I .antbruksstvrelsell och hade 
,0111 regel länets Jaudshö\'cling som o rdförau
cle. Till Pn bö1jan påYerkacles de hah·statl iga 

liush:11lningssällskapen en dast obetydligt m 
n:imnderna. H ushållningss:illskapen fortsa t
te som föru t art \'<1ra ett organ för la .1 1tbru
keLs förkoHan och friirn_jande a1· landsbyg
dens un·ec kli ng. genom rådgirn ing och ge
nom art \'e rksrälla o lika stöd:1rgärder och 
utö1·a kou t roll a1· illl författningar rörand e 
Ian tbruket föl_ jdes. Hushåll ni ngssällskapen 
hade ocks;'\ landshö\"C!ingen som ordföran
de . Under 19:JO-ralet Yi lie statsrnak1erna p:1-
skl'ncla lantbrukets cffektil'iseri ng, sam tidigt 
som man bö1jade kräva i!Ll lantbn1kets egna 
organisationer sk ulle ta ett större ansYar for 
,'\tgärd e r, som inte dirt>kl fordrade statens 
111eckerkan. 

Flera ol ika t1tredni11gar som berönk lan t
bruket adösre \'a ranclra. 1960 :'.\ rsjo1-clbruks111-
red11i11g framhöll , att den råd,mcle spli1tri11g
en a\· de statliga insmsPrna p,'.\ LY{t I;insorgan -
la 11tbrnksn;111111cler och h usli :1l111i ngssäl Is kap 
- e j kunde avhj;ilpas på ,tllll,\l sätt, ~in a fl de 
båda organens uppgif'ler fördes samm an i 
e11 organ isation. I den proposition som följde 
(prop. 196:'i :I OO) föreslogjordbruksmi nis
tern, att statsstöcle t till hushållni11gssällskapc11 
sku lle u pphöra. 10 Han framhöll också , att i 
princip borde liintbrukets organisationer 
Ö\·e1ta ansl'aret for all sådan\ erksamhet. sorn 
rimligen kunde tnf'öri!s a\· annan än starf'n. 
I en ny utredning ble\· lanrbruksnärnnder
nils n:'a organisatio11 förem ål fiir granskn ing 
och förslag. F rån de11 I _j11 li 1967 upphörde 
statsstiidet till h ushåll 11 i 11gss~illskapeu, och 
dessas statliga uppgifter för effektiYiscring a\· 
jordbruk och huscUursskörsel in ordnades i 
lantbruksn:-imnclerna.11 I l u\udparten a\· säll
skapens konsulenter Öl'ergick till tjiimter 
inom nämnderna. En del sällskiip hade be
rydiinclc egna förmögenheter och kunde fon
,ätta med omfattande 1·erksa111heter. andra 
kunde fonlern på sparl:1ga. medan ytterliga
re andra försökte rationalisera genom sarn
rnanslaguingar . 

Sällskapen hade sedan bö1:ja n aY 18OO
w let p:1 hinsni1•:1 utgjorr en hörnsten i det 
a rbete , som med t' ll e r utan statligt stöd 
ge11omföns för lanrbrukets förkm-r,111. De be
tydande irn poner a\· a\clsclj11r. som genorn
Iörcles u nder 18OO-talcts senare hä lft , hadP 
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ofta organiserats av ett eller flera hushå ll
ningssällskap. De hade också varit initiativ
tagare till avelsdjurspre mieringar och ut
veckling av olika former av produktions
kon troll. Dessa frågor har i korthet berörts i 
tidigare avsn itt. Hushållningssällskapens äro
rika h istoria skulle förtjäna sin egen historie
skrivning. 

Vid tide n for avvecklingen av det staLliga 
stödet till hush ållningssällskapen som stat
liga myndigheter hade sällskapen under 
Lantbruksstyrelsen överinseende över kon
troll och stamboksföring av nötboskap, Gir, 
svin och hästar samt utbetalning av de stats
bidrag som utgick härför. Arbetet med n-uölk
boskapskontrollen utfördes av särskilda kont
rollföreningar. Dessas riksförbund hade 1960 
anslutit sig till den nybildade fören ingen 
Svensk H nsdjursskiitsel (SH S), som på tagit 
sig ansvaret tör utvecklingen av kokontrol
len.1~ SHS stod berett a ll överta ansvaret för 
både kokontrnllen och stamboksföringen av 
nötkreatur. Inom svinaveln förelåg vissa stat
liga uppgifter, som ej ansågs kunna övertas 
av föreningsrörclsen, t.ex. galtbesik tning tör 
uppfyllande av gällande lag om galtbesikt
nings tvång. Uppgifterna kom därför att fal
la på lantbruksnämnclerna. Hästaveln skulle 
enligt riksdags beslut baserat på I 963 års 
hästutredning fortfarande komma au åtnju
ta statsbidrag, i huvudsak koncentrerat till 
hästpremiering och hingsth{tllning. i:; Det 
skulle ankomma på Lantbruksstyrelsen att 
mJärda närmare föreskrifter för det praktis
ka avelsarbetet. Från 1992 kom en allt stör
re d el av ansvaret för häsraveln a tt överg,°i till 
den nybildade .>lationella Stiftelsen tör Häst
hållningens Främjande (NSHF). Lantbruks
nämnderna fick alltså m ed å ren a ll t färre 
uppgifter inorn avclsområdet. 

Hushållningssällskapens 
h usdjurslwnsulenter 
Vid mitten på 1920-talet hade huscljurssäll
skapen börjat anställa husdj urskonsulenter 
för att handha de ökande uppgifterna för 
husdjursskötselns frä mjande. För att stärka 
deras kompetens började lantbruksinstitut
en ordna särskild utbildning för de blivande 
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konsule n te rna i form av påbyggn adskurser 
efter agronomutbildningen. Kurserna på
gick til l några år in på 1930-talct, då agrono
mer enligt den nya studieordningen började 
utexamineras. Som huvudlärare i husdjurs
lära och lrnsdjursavel på Ul tuna funge rade 
Ivar Johansson. Konsulenterna som utbil
dats där fick alltså en för sin tid modern ut
bildning i huscljursgenetik och avel, och 
många av konsulen terna kom därför att ut
göra spjutspetsar för in trodu ktion av nya 
ideer inom h uscijursaveln på både lokal- och 
riksplanet. Flera h usciju rskonsulenter var 
mycket aktiva vid organiserandet av nya se
rn i nfören i ngar och blev ofta sekreterare i 
dessas styrelser. 

.:--Jils Erik Nilsson, husdjurskonsnlent i 
Kalma r, kan ti llskr ivas ~iran av att ha bildat 
Sveriges J erseyfören ing. Han var under 
många år och vid många mi>ten med avels
rn~in en knivskarp debattör och förespråka
re för jersey-rase ns fördelar: "Varför skulle 
man som med låglandsrasen producera en 
massa vatten i form av mjö lk med låg torr
substanshalt, n~ir _jersey producerade en 
m ycket mera koncentrerad mjölk!" Hus
djurskonsulenterna hade i de gamla sällska
pen stor frihet att ta upp fr{1gor, som hade 
betydelse i de t egna länet. Konsulenterna i 
Skaraborgs och Kristianstads län blev för
gnrndsmän inom svinaveln , som var särskilt 
omfauancle i deras län. Husd jurskonsulent 
Karl-Erik Mellqvist i Gotlands län gjorde sto
ra insatser for konsolidering och förbättring 
av Gotlandsrusset, och i samarbete m ed bl.a. 
Sven Skånnan på , ,viad ge nomfördes urval 
för bättre pälsegenskaper hos lantrasfåren 
på Cotland. Lars N;isholm i Umeå och Erik 
Arwidsson i Luleå lade ned mycket arbete 
for förbättringen av Svensk Kullig Boskap 
och införandet: av seminavcl i sina län. Näs
holm arbetade också for främjande av aveln 
med den nordsvenska h ästen . Listan över 
viktiga insatser från husdjurskonsulenterna 
skulle kunna göras lång. Här skall blott ytter
ligare n;imnas elen kanske färgstarkaste av 
dem alla, Erik L. Larsson i Falkenberg. Han 
anställdes av H allands läns hushålln ings
sällskap 1919 och verkade där i 38 å r. Som 
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nämnt i e tt tidigare sammanhang gjorde 
han redan 1929 professor Bonnier uppmärk
sam på e tt sannolikt enäggigt tjunvill ingpar, 
som siindes ti ll Wiad. De nn a li lla insats bi
drog troligtvis till all tvi llin gförsöken på 
Wiad igångsattes. Larsson var mycket intres
serad av nyh eter och bedrev även viss egen 
forskning, t.ex. över nedärvnin gen av letaler 
hos husdjur. När semintekniken bö1jade ut
vecklas i Sverige, ,·ar han m ed i friimsta leder 
för a tt utnytrja de nna i avelsarbe LeL Han var 
också en pionjär inom det nordiska sam
arbetet och blev en av ini tiativtagarna Lill fö r
e ningen Nordisk 0konomisk Kva:gavcl 
(N0K) . De nna bildades delvis i opposition 
mot Nordisk.Jo rdbruksforskares Förening 
(d ~ir Larsso n d ock var en akLiv m ed lem). 
Han ansåg a ll NJF bö1jade bli för teoretisk 
och h ade för li te busdjursfrågor p~i program
met. Larsson ville h a en nordisk förening för 
både forskare och prakt iker. Detta lyckades 
i N0K. In för N0K:s 5O-år sj ubik um 1999 
ombads Erik L. Larssons son, f.d. chefsvete
rinären Lars Dn':.jare, atL shiva eLL porträtt 
över sin dynamiske facler. 1

" Del publicerades 
ijubileumsskriften . författaren till denna 
bok tycker att fade rsporträuet är så inLres
sanL, att en förkortad version publiceras som 
faktaru ta IX. Sam tidigt ger ru tan en bild av 
det omlat.tanrle arbete för husdjursskötselns 
främjande, som u tfördes av många av hus
hål In ingssällskapens h usc\jurskonsule n ter. 

Eftersom de flesta av husdjurskonsulen t
ema flyttad e över till lantbruksnämnderna 
blev övergången både för dem och för verk
samheten m juk. I och med reformen kom 
mer och mer av elen översyn av husdj urs
avel n, som hushållningssällskapen ansvarat 
för, att övergå till niiringe n. Husdju rskonsu
lenterna fick därigenom mind re inflytande 
på aveln, i kraft av sin statliga be fattning. 
Flera kom dock även fo rt5ättn i ngsvis atL starkt 
engagera sig för husdjursaveln . Ett lysande 
exempel är Erik Sjödin, som först var hus
r\ju rskonsulent på sällskapet i Härnösand for 
att därefter fonsätta på lantbruksnämnden 
där till 1984. Han blev en nydanare inom fä1~ 
skötseln, inte endast i h e mlänet u tan i h ela 
landet, genom att inLroducera nya skö tsel-

former och utveckla nya nische r för produk
te r från får- och getskötseln. Hans bok Får, 
som kom ut i flera upplagor, blev en biist
säljare . Som erkänsla för Sjödins insat5er pro
moverades han hösten 2000 till AgrD honoris 
causa (hedersdoktor) vid SLU (fig. 7:6) . 

Lantbruksstyrelsen kom även fortsätt
ningsvis att ha överinseende iiver husdj urs
aveln och över de staLSun derstödda åtgärder 
som utfördes av SHS och andra husdjursför
eningar. Ö verinseendet. var bl.a . nödvändigt 
för att stamboksföring och kokontrollresul
tat sku lle fä officie ll karaktär, något som 
fordras i internationella sammanhang. Vid 
tiden för hushållningssällskapens avveckling 
som statlig myndighet fanns p å Lantbruks
styrelsen e n husdjursbyrå m ed d ocent Nils 
Korkman som byråchef. Korkmau åtnjöt 
genom sina gedigna kunskaper och person
liga egenskaper stor respekt hos företrädar
na för huscljmsaveln. Ha n ing ick dels i kraft 
av si lL ämbete men inte minst på grund av 
sina personliga egenskaper i ett stort amal 
komm itteer och nä m nder av betydelse för 
huscljursskötseln (se faktaruta XI) . H usdjurs
byrån inrymde kvalificerade tjänstemän för 
de o lika dju rslagen. Fö r svinärenden fa nns 
en särskild enhet som ocks~i handhade frå
gor rörande svinst.am kontrollen. De senare 
ä rende na kom så smån ingom a ll överföras 
på näringen. 

Figur 7:6. H usdjur:5/wnsu/en/e11 Erik Sjödiu i Härnö
sand ha r be!Jll mycket för _fr1rshötselns utveckling i 
Sverige under andra halvan av 1900-talet. H an fJro
moverades till agronomie hedersdoktor år 2000. 
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F AK1ARUTA IX 

Husdjurskonsulenten Erik L. Larsson 
(1892- 1973) - ett fadersporträtt 
av Lars Drejare 

Min far var den förste i släkten som fick 
möjligheten att sllldera. Fäderna hade varit 
bönder och han bröt denna traditio n . .Jag 
kan tänka mig att han kände sig som dikta
ren Erik Axel Karlfeldt i dennes dikt "Fäder
na ... ,. - "han var ryckl s0111 en ört ur si n g ro
ningsgrund/ halvt nödd, halvt villig er sak 
jag s, -ek". lvlcn i så fall trnrjag inte att han 
kände det som eu svek, att han inte själv blev 
j ordbrukare. Han var ingen praktisk rnan 
och han fick iställe t umg,'is rncd och arbeta 
för bi)nder under hela sitt Li\'. 

Erik L. Larsson ,ar född Yid ett mindre 
j o rdbruk, Dreja rens i Eftra socken , Hallands 
län, den 29 december 1892. Tack vare eko
nomisk hjälp av en släkting kunde han ta 
s tudenten i Halmstad och sedan fortsäua 
studierna vid Ulwna lantbruksinstitut. Efter 
militä rtjänst 1914 och agronomexamen 19 1 (i 

var han under två å r lärare vid Birka Folk
högsko la, Ting i.Jämtland. 

Den 1 januari 19 J 9 började han som 
j ordbrukskonsulenl (bJey senare h uscijurs
konsulent) vid Hallands läns h ushål lnings
sällskap med placering i Fa lkenberg, mitt i 
länn. På denna post förblev han till sin pen
sionering 1957. Aktiviteten ,·a r dock inte 
slut därmed. H an fortsatte framför allt som 
publicist siu aktiva liv till 1971. Han dog den 
15 maj 1973. 

H usdjurskonsu.lenten 
Återkommen till Halland 1919 började Far 
under 20-ralet e n mängd oli ka akliviteter i 
och vid sidan av sitt arbete som husdjurs
konsulent. Det var då en fördel att Hushåll
ningssällskapets ledning fa nns i H almstad. 
H an kunde arbe ta mera fritt i Falkenberg. 

År 1922 startade han et.t kontrollregister 
[ör korna i lä ne t. som enligt uppgift 1·,1r de t 
fiirsta i landet. Det gm· ökad kän nedom om 

1-H-

Figur IX:I. Eril: L. l.r,i:1so11 i Falhenberg, husrUnrs
lwn.rnle11l och avels ma11 . Folo Lars Drtjaw 

c[ju rrnateria le t. och hade stor betyd else fö r 
det framtida samlade a,·elsarbetet. Han 
kn öt tidigt nordiska kontakter, främst ge
no m Nordiska J ordbruksforska res Fiiren
ing, i\'JF. Falkcnbergortens Lantbrnksklu bb 
tillkom genom hans initiativ. 

MPjeriorganisatören 
T id igt var Far en utpräglad föreni ngsman, 
som med oblida ögon betraktade det [Jorc
rancle pytsåkeriet inom mejeri rörelsen . 
Med hjiilp a,· några ledande lan Lbrnkare 
lyckades han samla '.:10 lokala amlelsmejeri
före11 i11gar till Mt:jcriernas Centralförening 
·1929. Den na blev så småningom Västsven
ska ,\llejerie rnas Centralfören ing med hu
vudkontor i Göteborg och senare Arla . 
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Engagemanget i mejeriernas problem 
ledde till att Far fick åka till England som 
smörexponör för att fö1-söka förbättra det 
halländska smörets 1·ykte och pris. Det före
kom nä mligen e n rätt omfattande export av 
smör på elen tiden , och konkurrensen från 
Dan mark, Ho lland, Australien och l ya Zee
land var hå rd uncle1- d essa depressionens å r. 
Para lle llt med Fars intresse för böndernas 
ekonomiska fö reningsrörelse gick hans en
gagemang i den fackliga organisationen Riks
förbundet Landsbygdens Folk, RLF. Här var 
han pionjär och blev inte utan sbl ka llad 
Hallands förste RLF-a re. 

Nlissbildacle kalvar 
Redan i bö1jan av 20-talet hade Far g jort 
iakttagelser berräffanc-\e missbildade kalvar, 
födda i halländska besättningar efter ert par 
från Skåne inköpta låglandstju ra r. Det gäll
de d e ls benlösa (amputerade), dels hå rlösa 
kalvar. Dessa kalvar b lev inledning till e rt 
livslångt intresse hos min Far för le tala an
lag, och han samarbetade inom d e tta o m
råd e nära med Chr. Wrie c-\t ( faktaruta IJI) . 

Seminorganisatören 
Under 1943 hade de två första seminför
eningarna i vårt land bö1jat sin verksamhe t i 
~orra Luggucle i Skåne och i Nykö pings
orten i Sö nnland. H a lland skulle ime vara 
sämre, Erik L drev på. I slutet av å ret bilda
des Fö reningen för 1-lusc\jursave lns Rationa
lisering i H alland (HARH) . Vid det konsti
w erande sammanträdet talade professor 
Gc-rt Bonnier~ seminpioajären framför andra 
i Sve rige, bl.a . o m seminmetoclens a,·elsmäs
siga fördelar. 8 onnie rs medarbetare på Wiad 
Kåre Bäckström hade redan 1935 på Fars 
initiati\' besökt Halland och demonstrerat 
spe rmatäkt och seminering. Far hade själv 
.. fu skat" i jobbet genom att 1942 semine ra 
e tt a nta l djur på hushållningssällskapets 
gård Rossared. Lagligheten i detta kan idag 
ifrågasä ttas , 111en "brottet" to rde vara pre
skribe rat. 

År 1943 ville man g:1 försi ktigt fram. Fö r
sta tyrelsen i HARH bestod av några av d e 
mest f'ramståencle lambrukarna i länet rne c-\ 
lanclshöYcling Reimer Johansson som ord
föra nde. År 1944 inrättades ett vete nskap
ligt råd av imponerande sa111mansäuning: 

professorerna Ivar.Johansson, Gert Bo nnier 
och 1-lerman Nilsson-Ehle. Med detta skulle 
ve1-ksamheten styras in i rätta banor. I feb
ruari 19-!5 bö1jad e seminarbetet. År 1946 
hade Far gjort sill som sekre terare i styrelsen 
och organisatör. Hans mångåriga duktiga 
medarbe t,u-e vid husdjursm·clelningen Per
Eric.Jacobsson tog öve1- och blev sedermera 
verkställand e d irektör. 

Den elwnomislw kon 
En av Fa1-s käpphästa r var ayrshire-rasen. 
Han skrev och talade mycket o m importen 
1847 a\' djur frfo Skottland och vi lle gärna 
framhålla föi-clelarna hos avkomlingarna till 
d essa t\jur framför de tyng re av RSB-SRB. 
Ar 1952 ordnade h ushållningssällskapet e n 
stor clj11rvisning, "Den e konomiska ko n·• 
(DEK) i Falkenberg. Far var kommissarie 
och d rivande kraft. Den ekonomiska ko n 
skulle va ra målet för all nötkreatursavel. I 
p rakliken var de tta ime så klar t då. Avelsför
eningar, tj urauktioner och exte riörbedöm
n ing med poängsättning 111.m. hac-\e ännu 
för sto r makt över sFilarna. 

Föreningen Nordisk 0/wnomisk 
Kvcegavl (N(/JK) 
N.JF är N0K:s moderorganisation. Procluk
tionsekonomi är det över kuggande målet i 
all nötkreatursavel. Vid UF:s möten knöts 
nordiska kontakte r och vid studieresor 
stärktes dessa ytterligare, men Erik L. ville se 
mera praktik och de ltagande av aktiva djur
ägare. "Ko nceptio nen" av N0K skedde vid 
NJF:s kongress i Oslo I 947. Då gavs i upp
drag åt Far a tt kalla till det första möte t 
1948. Födelsen ägde rum på hotell Strand
baden i Falkenberg den 21 augusti. Stad gar 
an togs och styrelse valdes. 32 de ltagare från 
Danmark, :'Jorge och S,·erige var med. Fa r 
va1- mycket aktiv de första :1ren, både som 
föredragshållare och som debattör. I deba t
ten trivdes han särskilt Yäl. 

Vid avtäckningen av Wriec-\t-111011 umen tet 
vid Norges Lantbrnkshögskole den 6 sep
tember 1954 mottog Far liksom å tta andra, 
nämligen J. Gylling Holm, Kauko Holma, 
Karsten Baardseth, fvarj ohansson, S. Berge, 
Gen Bon nier, 0.L. Mohr och Per Tuff, 
N0K-utmä1-kelse n, \•\lricdt-med alje n. Denna 
utmärke lse gladde honom mycke t. Ar 1 966► 
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deltog Far för sista gången i e tt N0K-möte. 
Erik L. menade a lt N0K:s största framtida 
uppgifter är "au göra praktik av vetenska
pen" och att förbätu·a det nordiska samarbe
tet. N0K var hans skötebarn. 

Veterinärerna 
Fa rs ins tällning till vetennare r var en sär
skild historia . H an var sunt kritisk och kriti
ken gällde frä mst det penningintresse som 
han LJ ckte fanns hos alltför många av djur
läkarna. A andra sidan hade han inom vete
rinärkåren verkliga vänner som han satte 
stort värde på. Det som frå n början varit litet 
av konkurrenssituation agronom-veterinär 
blev med åren mer och mer samarbete. M.en 
alla skall veta alt han inte alltid var så lätt all 
samarbeta med. H an arbetade mycke t i det 
ve terinäragrono miska gränsområdet med 
sina missbildningar, som ofta fordrade ob
duktioner och histologiska undersökningar 
för en exakt. diagnos. Men många gånger 
har jag tänkt på hur Far skulle glatt sig, om 
han fått u ppleva dagens sjukdomsrap por
tering och de avelsåtgärde r som kan vidtas 
med anledning av den . Eller för au ta ett an
nat exempel - den beundran han säken 
skulle h ysa för Intcrbull-verksarnheten. Han 
som under 4O-tale t prövade egna hemma
gjorda tju ravkommebedömningar. 
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Figw· IX:2. Erik L. L ars
son var iuitiativtagare till 
elen Jö1:5/a seminfören ing
Pn i Halland. Föreni'llgen 
.fick äl vrlenslw/Jligt råd 
av j1'amstc1endr 111än . 
Bilden är/i-ctn rrLdets möte 
194 7. Frän viinster b/.r,. 
Larsson, fvarjohansson, 
Gert Bonnier och Hennan 
Nilsson-Eh/e. foto Lars 
Dnjam. 

Niännishan Erih L 
Min egen inställning - som son och veteri
när - till m in Fa r ändrades självfallet påtag
ligt under årens lopp. Från närmast skräck
blandad rädsla i barndomen, över vördsam 
respekt i ungdomen och m ilt överseende 
ibland, till mera kamra tl ig kollegiali tet un
der mera mogna år. 

Arbetet var Fars hobby i stor utsträck
ning . Han hade under hela sin verksamma 
tid en om fattande publicistisk verksamhet i 
lokal och regional press, i H alliindslw Lant
m.annatidningen ("Svi naticlningen''), i tid
skriften Laclugr1rden sedermera Hu.scljur, un
de r signaturen Kaifas och i m ånga andra 
b lad. Det var som om litet av elen gam la 
lärarambitionen från Birka Folkhögskola 
fanns kvar i honom. H an ville gärna u nder
visa, tala om hur det skulle vara. H an var 
också en uppskattad reseledare för många 
studieresor inom och u tom Halland. 

Mor brukade säga att Far hade en järn
hälsa. Själv ägnade han sig inte åt n ågra 
hälsobefrämjande åtgärder precis. Han rök
te mycket under hela sitt liv, motionerade 
aldrig. Trots detta höll han sig i ston sett 
fi·isk ända till 1971-72, d å en stroke drabba
de honom, den som senare satte punkt för 
hans aktiva liv. 

Människan Erik L. Larsson var en kom
plicerad natur. H an kunde vara glad, gemyt-

lig och 
ka nske 
hade e l 
.Johansi 
tiken a· 
te legraJ 

"En 
en si 
bar , 
ctig' 
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lig och siillskaplig ute i god<1 vänners lag, 
kanske m era säl1<1n i hemmet. Men han 
hade eu besvärligt humör. Ka nske ga,· Jv<1r 

.Johansson den m esL träffande karakLeris
Liken av Far nä r han t ill 5O-å rsdage n 1942 
te legraferade: 

"Eu salt bland husc~jursgubbar 
e n skräck för gamla pa Lent 
h<1 r du blivit Lasse. J ag dubbar 
dig som agronomiskt ferment. 

Be håll d itL gosselynne 
h ur än å ren växla och gå, 
ditt frejdiga bärsärkarlyn11e, 
vi gilla dig ska rpasL d å 1" 

Fakta ruLan utgör e n förkortad version av e n 
artike l av förre ch efsvete rinäre n Lars Drt:ja
re i "N0K 1948- 1998, Nordisk 0konomisk 
Kv.cegavl" publicerad med anledn ing av 
'0K:s 5O-årsjubi leum.x ❖ 
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P ERIODEN EFTER 1950 

Kapitel 8 

Riksorganisationen Sveriges 
Seminföreningar (RSS) blir Svensk 
Huscljursskötsel (SHS) 

.-\n ·lutningen till semi1l\'erksam lteterna fort
satte all öka kraftigt i södra och m ellersta 
S,·erige under hela 19:10-ralcL. Den första 
:\onfands-föreningen, Södra I liilsinglands 
se111infön: ning, bildades 19:'"i2, och snart ti ll
kom föreningar ii\'en i övriga clf:'lar a\' de n 
norra landsiiudan. Samtidigt skf:'dde en sam
manslagning a\' närliggande föreningar. s~t 
atl det LOtala antalet scminförcningar i lan
de t aldrig korn att Öffrstiga :l2. År 1D62 ,·ar 
mer än lt iilf'ten m· Sn:'riges kor a nslutna till 
,emim·erksam he te n. 1 ,\ntalct med sf:'miu 
p ,'\ bö 1:jacle kor och k\·igor n;°idde d et året 
600 000 och höll sig därefter n;irmast kon
~ta nt under flera a r, lnJts au det LOla la an
tale t kor sjöuk kraftigt och kontinuerligt. 
\.id s l111<:' l , l\· I 9G0-tal e t uppgic k ande len 
,cminerade kor och higor ri ll 78 %. 

[)en ökade seminanshtt niug('n ga,· semin
rö rc: 11i nga rna en nycke lrol l i an: lsarbetet 
111cd mjölkboskap. \'a1je förening kn öt till 
,ig halificeracl arbeLSkrart i form av ,ete rinä
rer och inserninörer. I lu shålln ingssiillska
pen husc\jt1rskons11le11tcr deltog ofta som 
1·erkställande leclan1iirer eller i slyrelserna, 
,tim i ÖHigt inrymde p rogressi\'a cij t1riigare 
h·hö1·da Jö r nyhe te r. RSS:s styrelse präglades 
a1· kon tinuitet och stabilit et. Lndn organisa
tionens 111est d i·namiska ut\·ecklingsperiod 
19..J~-64 hade elen enclasr lvå ordrörande, 
grc1·e Nit Wachtmeiste r och r iksdagsman 
Johan r\hlsten.~ Båda hade breda kontakt-

n~it . .Johan r\.ltlsrt'n var folkpartiriksclagsman 
och 111 issionsförbundart' oc h kunde genom 
sin st;illning både i riksdagen och i jordbru
ke ts föreningsriire lse på ell fö r mjölkbön
de rna positi\·t sätl påwrka utv<.::cklingt' n på 
riksplanet ( l1g. : l ) . Bö 1je Olsson sp e lade 
hela tiden e n viktig roll som s,u11man1trt11an
de kraft och 11\T~in kare. Han \'ar Ian llniista re 
och ägde e n mindre h errgå rd 111cd e n bra 
SRB-bes;ittn ing i l lå llsta. söder om Eskilstu
na. 13ö,je O lsson insåg tidig t den betydelse 
som ny tekn ik och forskning kund e f;°i lör 
mjölkproduktionens e ffe kti1·i tt't. H an och 
RS kom att gå i t~iten i elen process, som 
in11e bar införande m· modern teknik och 1·e
tcnskapliga rön i huscijursskötscln (se fakra
ruta Xl). Samtidigt fYlldc organisatione n dt't 
romrum som uppkom , n~ir staten drog sig ur 
m:mga a1· de runktioner elen tidigare haft för 
husdjursskölselt1s f'rämjande. 

N~imndcn för Avkommebedöm
n.ing av ~jurar ( lAT) bildas 
En m· de 1·ikrigaste orsakerna rill att lnstiLU
tct för H u. cijurs[örädl i11g på sin tid bö1jade 
försök nwd artific ie ll inseminat ion \·ar, an 
prnresso r 13onnit' r ins:ig a ll metoden s k,,lle 
ge möjlig lic t till en korrekt och relaci,·t tidig 
ad ;omm clwdöllllling a\· tjnrar, och att en 
s~tdan avelsd.rdcring skulle t1tgöra en god 
grnnd for e tt effckti1·t a1·e lsarbcte. I ett tidi-



Figur 8:1. SHS' 01dföm11r/,, jolu111 Ah/sten I . v. skriver u 11rln lwntruktel på den nya data11w.1ki11 som kom att spela 
m nychelroll i det.for/sa/la avfi.rnrb1,tl'i. Th. datamaski11tillvedwrn1 H.CA :s direktör Wrslty C. Dixo11 vars.företag 
s/ml/1, LPvnem den nya maskinen i bö1ja11 011 I 962. 

gare avsnitL har beskrivits hur man under 
1940-talet disku terade ol ika metoder for av
kommebedömning ulan att egentligen ko m
ma till skotl. Omkring 1950 var tiden mogen, 
både i Sverige och i västvärlden i övrigt. I 
Storbritannien var e tt vetenskapligt cen trum 
för husdjursavcl under uppbyggande i Edin
burgh, med Dr Alan Robertson som en av 
cen lralgestalterna. Denne och Ivar j ohans
son ,·id Lantbrukshögskolan i Uppsala stod 
i nära kontakt med varandra för u tarbe tande 
av avelsvärderingsrnetodi k. Ar 1949 gjorde 
Börje O lsson och Art.ur Hansson ett ko rta re 
sLUdiebesök hos Robertson , och 195 l till
bringade Nils Korkman fyra m ~mader i Edin
burgh med medel som ställts till förfoga nde 
av RSS. Marken bö1jacle förberedas för en 
vetenskapligt underbyggd avelsvärdering av 
tjurar. 

Efler sonderingar av Börje Olsson, inne
bä rande b l.a. diskussioner med Artur I-Ians-
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son och Ivar.Joh ansson, beslöt RSS:s styre lse 
den 2!'i november 1950 "om uppräuanclelav 
en fö r serninorgan isationerna gemensam 
central för sammanställni ng och bearbet
ning av i seminverksamheten framkomman
de material ägnat att vägleda för en ingarna i 
deras lekniska och avelsrnässiga strävanden". 
Man beslöt vid are au förlägga centralen till 
Wiacl, d ~i r n trymmen fanns tillgängliga som 
en foUcl av neddrag ningarna efter sta tens 
övertagande av institu t.e t. J Artur Hansson 
forkbrade sig \'illig att svara för ve tenskaplig 
handledning. Som chef for Seminförening
arnas Avclsutredningar ansLällcles agronom 
Troed Di:1ring, som sysslat m ed liknande frå
gor på det tidigare V,liad-institute t. men som 
nu återg:m till en tjänsr i SRB-fören ingen. 
För a tt klara det omfa ttande sorterings- och 
r~iknearbetet inhyrdes moderna h{tlko rts
maskiner fråu IBM. Ungefär samtidigt an
ställdes kontrollassisten ten Karl Gustav Bjö rk 
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Figur 8:2. HSS-SHSfö,slod tidigt bet_rdelsm av effektiv rlatabe/Jandling Kml Gustrm 8jiirl! ledde arbetet ji11mgä11gs
riht Jir111 starten 1951. \'id bildandet av La11tlmtlmlalo , tB I 969, blev han virl' v.d. dii1: 8ilden visar Björk i dis
lwssio11 111nl m av de a11sliillda, Elisabet N)'zefl. 

fö r au anwara for hålkortsarbete t. De ua 
, isad e sig ,·ara e tt lyckokasl. Trots a,·saknad 
a,· skolutbildning uLö1·er fo lk- och lan tman
naskola ,·isade han sig kapabel <1Lt 1·äxa med 
u ppgifte rna, och han kunde efter sFi lvst.u
die r och hårt arbe te f\ räknecentra len au 
fu ngei-a och s:1 små n ingom fora d e n in i 
data[tldern (fig. 8:2) . 

ArbeteL kom tidigt a r.L uppdelas mellan 
DC1ring och Björk så au den förre s,-arade för 
a,clsutrcdningarna inklusi,e a,·kornrncbe
clömningen av tjurar, och au Björk ,ms,·ara
cle för am ·~inda ncleL av hålkorrsmaskinerna 
, amt bea rbeLn iugen a,· se minbokföriugen 
och e11 d el foren ingars karnerala uppgifLcr. 
I sem inbokföringeu fanns eu un ikt material 
a1· info rmaLion orn kornas frukLsarnliet inne
faLLancle bct~ickni ngsclaLum, antalet betäck
ningar, tiden for kah·ning, förekomst a,· cystor, 
brunstsympLom, de enskilda inseminatörer
nas resu lLaL och m ycket mera . Karl Gusra,· 

Björk lyckades r.i llsa mmans med chelsveLeri
näre rna Bertil Ström i Eskilstuna och Thure 
Swcu sson i Enköping överfö ra inform a tio
nen till hå lkort, s{1 a tt den kunde bli föremål 
för bearb e tning. En tidig sta tistisk-genetisk 
a nalys u tfördes på maLeria le t a,· Bengt ITe n
ricsson p{1 Veterinä rhögskolan, Yilke t resul
terade i en dokwrsadian d ling (se senare a\'
s11 itt) . 

Börj e Olsson var sLark t engage rad i verk
samheten . Det gällde att lyckas nu när RSS 
gjort sin första srora satsn ing för central 
cla tabehaudl ing. H an skri,u- h~irorn i sina 
memoarer'': "Au projektet ~indå kunde föras 
ti ll e Lt lyckligt slut ,il! jag tillskri,·a tl'å lyckli
ga omst~indigheter. Den första var Karl Gus
ta\' Björk. - Det är försc[1e ligt au IB\il :s folk 
som säkert till pe r fe k tion be h ärskade för
säkringsbolags och ban kers rutiner möue 
svårighete r in för begrepp om vars inbördes 
san nnanhang de inte hade en an ing . Del 
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bl ev cfarför Ka rl Gustav och hans rnedarbe
Lare som fick hämta in IBM-specia listernas 
kunskap och transponera till Yå ra originella 
anviin clni ngsorndden. Det var en lycklig 
omständigh et att Yi i vår krets hade e n ung 
man med den förm:1ga, ambition och ut
hållig het som kr~ivd es. - Den andra posiriva 
faktorn h e tte Uno Carlsson i H emsta (En
köpingsortens Seminförening) . Uno trodde 
på upphiggninge u och han hade uppback
ning av sin klo ke och erfarne ch efsvete rinär 
Thure Swensson. "4 

Samtidig t p{tg ick cleu vete nskapliga u t
vecklingen fö r avelsviird e ring i Europa. 
Sommaren 1951 o rdnad es etr symposium 
om avkornmebedömning vid elen kong ress 
som den Europe iska Federa tionen för Hus
djursprod u krion (EA.AP ) ad1ö ll i U tt eclu, 
Nederländ e rn a . fra r .Jo ha11sson och Ala n 
Robenson presenterade Yid symposiet e tt 
gernensann större arbe te, be titJat Pmgmy tes
ting in lhe b1P1,di11g offarn, ani111als, där µrin
c iperna fö r avels,·iirdering klargjordes rör 
o lika djurslag; i f råga om Lju rar med och 
ur.an semim ·erksamh e t.°' Arbete t g jo rde en
ligt EAAl':s historiograf, professor]. Hodges, 
e tt swn in t1 yck p å deltagarna och fic k stor 
betydelse för det fonsau a arbCcteL att utH'Ck
la metode r och sysLellJ för avels,·ärde ring." 
Börje Olsson o ch ett antal andra s,·enskar 
deltog i möLel. 

.Vlot slt1LeLaY 1951 hadcarbere t1id ''se min
föreningar11as aYelsutredningar" p:1 11\'iad 
kommit så lå ngL, ,Ut man bö,jacle ö, e n ·äga 
art starta avkommebedömniugar a1' tju rar. 
Avkomrnebcdiimning ,·ar e mellertid elt 
område 1uccl många inrressen Ler. Lan tbruks
sLyrclsen krä1Clc insr n . [fler riirhandlinga r 
n1e llan berörda parLe r och med h ar.Joha ns
son och Artur l lansson som sakkunn iga fr:m 
Lu nhrukshögskolan kunde Nii111nde11jiirav
ko111111ebNlö11111i11g av tj11m1; ,\ 'A1~ konstiLLte ras 
i maj 1952.7 Till ordförande utsågs i'l\e r
direktö, en G.R. Yu edJon1 och ti ll leclamötn 
represema rn e r för a\'e lsfö reningar, husl'dt!l
ningssällskap och RSS. Adjunge rade som 
sakku nniga blev byrådi rcktiir ITelge Ryde 
och laborator Artu r H a nsson. NAT fick ett 
,1. rlig t statsbidrag p å 5:i 000 kr. Red a n 1953 

in triidde clocen t Nils Kor km an som tr ecije 
sakkunnig i ;,,.JAT. H an hade lämnat sin Uänst 
på Lan tbrukshögskolan oc h var nu sekrete
rare i SRB-före ningen . Som red an nämnts 
blev Korkrnan 19:58 byråch ef i Lantbruksst:y
rc lsen oc h chef· för dess nyinrättade hus
cljursbyd . Han korn att inneha e n anLal vik
tiga uppdrag inom RSS och d ess e fterföljare 
SH S (se fakta ruta X) . 

I bö1jan ntr d e t m å nga sorn s tä llde sig 
skep tiska t ill NAT. I Skåne Yille man ist~illet 
infö ra det d a nska systemeL med kvigpröv
ningss ta tione r, diir gruppe r a1· döttrar frå n 
ett antal tjurar p rövades samtid igt under 
noggrann kon troll vid en och sam m a sta
Li o n. Ar 1955 inräu aclcs en prövningsstaLion 
på Trollebcrg utanför Lund, där fyra tjurdot
rergrnp per p rövacles. 7 RSS gick in som en av 
gara nLerna för verksamheten , vilke n d ock 
b]ey gauska d yrbar. Senare und e rsökninga r 
1·id h 1sti n nioue n för hus,ijursgenetik skulle 
,·isa, alt den danska meLOden var mindre 
siiker äu avkonnnebeclörnning i fälL D etta 
oc h de höga kostnaderna gjorde att verk
samhe ten på Tro lie be rg snart lades ned. 

NAT:s avkorn 111 ebeclörn ning kom igång 
ganska sna bbt. Under 19.e.i3 bedömde man 
1103 tj ura r och niista å r du bbelt så lll:m ga. 
De t gam la Uurmaterialet Yar snart ad ,e tat, 
1·arefrer man ku nd e koncentrera sig på n ya 
tj11rar och metoclutYecklingen . I eu seuare 
avsnitt kommer metoderna a tt be röras mer 
i detalj. I lär ska ll ba ra understrykas att l\'AT 
gay semi nföreningan1a e t.t ol~jektivt må u p{1 
tjurarnas an~lsvärcle 11 och dännecl e n möjlig
h et att slå u t de tj11rar sorn ej höll m {ttte r. 

.'JAT tog s:1 smån iugom upp också andra 
typer a, ,l\'els,ärdc ring, L. e x. fö r ung~jurar
nas 1illv~ixthastighe1.. Prövning av po tentiel
la sern in tjurar för Lilh·äxt: pföö,jades 1963 på 
BroLLsa i Söcle nnau lan cl. Senare inrä Ltades 
flera priirn ingssta tio ne r, s:1 an praktiskt taget 
a lla semin0urar prövades for tilh·äxt på en 
sta nclarclfocle r. I::tt ti lh äxtinclex baserat på 
elen e nskilde ~jure ns av,·ikclse från sta tions
llled e ltalct be r;ik nades. Vid sLationerna un
dersökLes också tjurarnas sp ennakval itet och 
betäck n ingsförn1~iga . Efter test för ti!Iv;ix t 
oc h liimplig he t fiir sem iu gick m e llan en 
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tredjede l och h älften a,· tjun irna vidare fö r 
avkommebeclö111ning . 

Ef'tersom andra typer av avels,·ärclering 
kom au ingå i systemet, b ytte nämnde n 1969 
namn till Niim11dmjör m1elsvii1dni11gav ljum,, 
men fo n fara nde med förkortningen NAT. 
\i~imnclen a ,·skaflad e sig sj;,ilv och ble,· fr~111 
198:'i e n del a,· SHS. A,·els,~irde ringen b e höll 
s in offici e lla prägel - något som är ,·iktig t i 
internationella samma nha n g - genom att 
Lanrbrukssryre lscn utsåg SHS till lrnn ,chnan 
for verksarnheten. 

Hålkortsavdeln ingen flyttar till 
Hållsta 
\ 'e r b amhete n ,·id h å lkon anle lningen på 
\\"iad fönsatre , ltl växa. Sorn ticl iga rf' n iim nts 
,·ar Artur Hansson intrt>sserad av a tt o m bilda 
Wiad till e1 1 bah-statl ig t insti tut for husdjurs
fiir~idling. Han ,·ille därför se en utbyggnad 
a\' lokale rna p :1 Wiad. Då h a n ej fick gehör 
fo r s in uppfattn ing h os Giirje Olsson , Ltpp
stocl e n schism 111ella11 d e n1. Bö ,je O lsson 
,kri\'(.'t' d iirorn i s ina n1e moare r: ''Art llr H ans
son , som helt nalllrlig t ,·ille se \\'iacls resu1~ 
ser vjxa, yr kade p{1 ,Ll t RSS skulle llt\'e rka 
Kun g l. Byggnadss tyrelse n s tillstancl all p :1 
\\'iacl uppfö ra e n egen loka l. Då fiiru tsii tt
nin garna a u til l1 11ötesga dessa önskem:tl be
dö mdes som sm å, förk la rade lian sig icke 
l~in g re acceptera n ågra su yltg;isre r ,·id ,·ete11-
skape11s bord . Sedan ele n briijanre ,·etenskaps
ma11n e n itter\'ln1ni t si nnets balan s kunde ,i 
e n as om art som e n n ödlösning Ö\'erf'iira 
ru tinswnsn ingarna till H å lls ta." ~ 

O li ka altt>rnati\' för lokalisering a,· h å l
kortsreu trale 11 prö\'ades, lllen Börje O lsson 
kom fram till att d en bästa lösningen skulle 
,·ara au ki'>pa en m indre fastighet , so111 va r 
g ranne till hans egen g:1rcl i H å llsta. I lå l
konscen tra len 0 yttacles el it l 9 .>i 5 och bl ev 
e111br~·ot till det h uscljurscen trum . om kom 
a tt byggas d~ir, m ed kontor fö r o rganisatio
n e n , t> ll liret tryckeri och så småning om 
mycket 111cra. A\'cleluingen fö r >!AT:s a,·kom-
111ebeclö111ni11g ble,· e111ellcn icl k,·a r på Wiacl 
med Di'1ri11g solll leda re, men d å denne a,·
led I 960 fl yttades o ckså 1'\AT till l-1 ~1llsta. Till 

Dt·1 rings efte rcrädare utsågs efter reko111-
m e ndation !'rå n h ar .Johansson d e n unge 
hus(\jL1 rskonsulc11ten i Lu leå, agronom Arne 
Roos, su111 "'enligt si n lärare ,·isa t god för
rnåga att begripl ig t uttrycka sig i både tal 
och skrift"".!' Roos skull e få god a 1w ändning 
för d essa s ina talanger, när h an p å SI-I S blc\' 
a11s,·arig fö r m o d erniseringen a,· den s,·ens
ka mjölkboskapskon trollen o ch sc0 na re ock
så ble,· chef' för he la organisationen. 

De m otsättningar som kom i d agen 111 el
lan Bö ,:je Olsson och Artu r Hansso n vid flyt
ten a\' R S-avclc ln ingarna fr:111 Wiacl ledcle 
ti ll e u ganska kylig t förh å lla nde mellan de111. 
Det m ·an ci terad e m·sniuet ur Olsson s me
moarer ger e 11 a ntydan hiirom . Det to rd e ha 
skri,·its m e ,- ~in I O ~1r efter I la nssons död, 
I 970, m e n taggarna f'anns tydligen f'ort f,1ran
d e har. o m så o fta b o ttnade mots~ittningar-
11 .1 sannolikt i e rt ko n kurre nsforhå lbnd e . 
Hansson ,·illc bygga 11pp Wiacl t ill e tt s ton 
hah'statligt insti tu t, och Bö ,je O lsson \'i lie se 
s in <Jrga11i~,llion ,·äxa h enrn1a på Hå llsta. Det 
u tkast till programrörklaring som gjordes 
, ·id bildandet m· RSS:s cfterfö ijare, före n ing
en S\'en sk Husc\j11rsskötsel, SHS, tyd er på a u 
Bii1je Olsson hade stora p la ner för sin orga
nisation.'" De n skulle bl.a. ta LIJJP utrednings
\'erksa111he t av e n typ som lika giirna skulle 
ha kunnat ing,'\ i eu hah's tatligr instilu t for 
h usd jL1rsfii räcll i11g . Under H a nssons tid som 
r hcfTör La n tbrukshögskolans Institutio n för 
huscUursför~id ling uppm u ntrades ,·i vngre 
forskare ej till samarbete med S I IS. Bö,je 
Olsson \'ar mera ö ppe n i cle LLa a\'seende och 
sökte g~irna ko n takt med yngre forskare, 
,·ilka bereddes tillfal le att u u1~1ttja clarace11-
tralcn p:1 Hå lls ta för sin forskni ng . 

Avelsföreningarna och RSS går 
samman 
A.Yelsfören ingarnas rnedlt>mmar såg semi11-
verksamhe te ns tillYäx t ,ned b landad e k~inslor. 
\farknaden for fii rsiiijning a, · \j u rar minska
de och d iinned ocks:1 in komsterna för ~jur
u ppfödarna . J ni tia ti,·e t tiJI h ilcla11del a,· NAT 
hade kommit fran RSS, och d å m:mga exle
r iön högt bedö111da m'Clst jmar visade sig fä 
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dålig ad:.ommebedöming för rnjölka,kast
n ing, ökade missmodet i a,·elsiöreningarna . 

EgenLlige n borde a,,elsföreningarnas och 
RSS:s intressen ha \'arit desamma, n~imligen 
e n öbd effekti\'itet i rnjölkproduktionen, l 
början p~t 1950-talet, då SRB-foreningen fått 
en ny o rdförande, agronom Stig.Jansson i 
Ryl10lm , och l\ils Korkrnan bli,,it dess sekre
te rare (1953) . kom e n diskussion igång med 
RSS om ett 11~irmare sama rbete . En samman
slagning aY olika funktione r borde kt11111a 
leda ti ll besparinga r. Både SRB-fören ingen 
och RSS hade e11 positi\" inställn ing, meu 
s,°t\'~il U tglanclsforeningen som hush ålln ings
sällskapen \"ar t.\"eksamma. Efter a tt RSS och 
SRB-föreningen uttryckt e n önska n om bil
dan d et av e n gemensam organisatio n fo r 
,l\-dS- och serninföreningarna, låg bolle n hos 
Låglandsföreningen. Vid dess stämm a i maj 
19:)\) Yar debatten för och e111ot li\lig och 
d ramatiken stor. Vid omröstninge n blev de t 
lika röstetal forja och nej (46 mot 116) . Ord
föranden r yttmästare Claes Kind 1 hade e j 
avlämnat sin röst, och m ed hans u tslagsröst 
beslöt Låglandsföreningen au gi't med i d en 
gemensanuna organ isationen, som ko rn at:t 
kall as S\'ensk H uscljursskötsel, SHS. Förs ta 
ordinarie stämm a med SHS hölls i juni 
1959 .11 De n tidigare RSS-ordföranden .J o
han Ahlsten, \"aldes till SIIS:s ordföra nde. I 
stvrelscn ingick represen tanter fö1~ sern inför
e ningarna sam t SI ,B- och SRB-föreningarna. 
SKB-foreningen anslö t sig något senare. Ar 
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1960 be, i ljacles S,·enska Kon trollforeningar
nas Riksförbund medle mskap, och SHS fick 
hiirige11orn ,tns,·are t för den nöch-äncliga 
omsrr11ktt1rer i11gen a,· kokontrollen (me r 
därom sena re) . 

Börje Olsson blev d irektör i elen nya orga
nisationen. Sammanslagningen a,· d e ingå
ende o rganisationerna g ick rela ti,·t smidigt. 
Konsulen tema i an~lsforcningarna ö,·ergick 
i iJiinst hos SJIS. Lnde r 1960- 1961 l)\'ggde 
SHS upp sin centrala stab. Docent C.A. Ilult
näs ans tälldes mecl ans,·ar för sernin tekniska 
frågor och djurhilsa . l\är :\! ils Korkman flyt
tat ti ll tjänste n som byråcheh-icl elen nyinriit
tack liuscljursbyrå n på Lantbruksstn e lsen 
bleY sekretcrartjiins ten i SRB-foren ingen 
ledig. Agronomen Axe l He lmenius fick elen 
d ubbla funktionen a tt , ara sekrete rare i 
SR.l3-föreningen och redaktör för ST-IS:s tid
skrift Huscij111: Som redan n~irnnts anställdes 
agronom Arne Roos som DC1rings efterträda
re m ed ans,,a r tör NAT rn .111 . Are t d ~i refter 
inrättade SHS e n gru pp för produktionseko
norniska u tredningar och prognoser med 
agr.l ic. Gösta Oscarsson som chef. Lngefär 
samtidig t anställdes agronom Bengt Li nd he 
som avelsexpert. Efterso m _j11versjukdomar 
bli\"il ett ökande problem i m jölkproduktio
nen, anstiilldes vet.med.d r Hans Funke, J 966, 
fö r att ta sig an denna och a ndra hygieniska 
frågor. Alla dessa kom att ,,erka länge inom 
organisatione n och lick stor be Lyd else for 
dess fortsatta ut, eckling (fig . 8:3) . Samtidigt 
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, o m SHS försLärkte sin ,·etenskapliga kom 
pete ns, ut.vidgades lokalerna på Ilå lls ta . 

För a tt ge SHS möjlighe te r au disku tera 
och uuecla olika a\'elsstrategier och knyta 
kontakter med ol ika 1·ete11skapliga institutio
ne r inrättades 1960 ett m·elsråcl m ed :--Jils 
h.o rkrnal! som ordförande. Till r:tdet knöt.s 
e tt an tal b-aliliceracle yänsle tn~iu och förtro
c ndeYalda i SI IS. Vetenskapsmän och andra 
ka llades till d det för a tr belysa ut,·ecklingen 
inom skild a verksa.tnhc tsf::ilt.1~ 

\Jötboskapskontrollen 
omorganiseras 
Informatione n från 111jölkkoko ntrollen ul
zjorde g rnncle n för :--JAT:s a1·komme beclörn
ning. Ge nom beslu t i Lantbruksstyrelse11 
1952 {dadcs kontrol lass istenterna au. t ill 
.\'.-\T inleYere ra uppgifter om ~O!'i dagars av
kas tning under l :a laktationen fr:u1 alla 
kontrollerade djur. r\nslutningsproce nten 
ti ll kont.rol le n ,·a r e me!Jertid 1:1g. Endast om
kring en fjiirded el aY korna deltog . för att 
fo rbäura situatio ne n bade från l !)49 e n offi
ciell B-kontroll in forts , där djurägaren stod 
för det mesta a1 ko ntro lla r betet, medan 
assiste nterna u tförde tre efter konLrolle r å r
ligen. Anslutningcu fortsatte dock att ,ara 
låg. Eu ny kontrollutredning tillsattes 1958 
und e r ledn in g av generaldirektcir Sam 
.\'orup, med agr. lic.Jacob Ekman från SMR 

som sekreterare . I kommit ten ingick ett st:ort 

anta l personer, bl.a . Ilelge R)'de , Börje Ols
son och :--J ils Korkman. Kornmittens förslag 
kan samma nfattas i tre punkter 
- r\llrnän ÖYergång till B-kornroll 

Databehandling a1· kontroll bokföringen 
- Delfinansiering gcuom tillskou från stat

liga s.k. reglcringsmedel 

Gppföl_jnin gen av kontrollkommitte ns för
slag kom att ligga på SIIS, med Arne Roos 
som huvudansvarig . Tre sdra kn~ickfrågor 
förelåg, nämligen ( l )att fö rbättra och för
enkla pronagn ingsutrustn ingen , (2) att in
köpa ocb irnrimrna datau trustning samt (3) 
a tt o rdna d elfinansiering från d e sratl iga 
regleringsmecle l som dispone rades av S\1R. 
Alla f'rågorna kunde lösas p :1 en rillfredss täl
lande sätt. Hur det gick Lill beskri, s u~inna
re a ,· Arne Ro os. i:< 

Omläggn ingen till databehandling genom
fördes under en 1:'.·åårsperiod. För änclarn:tlet 
införs kaffade SHS en elektronisk datama
skin for elen då n~irn1ast s,·in d lancle summan 
av 259 000 US dolla r. Maskinen le,·ererades 
l 96~ och im·igcles av den d å,·cmrn de jor cl
brnksministe rn, Eric H olmql'ist.. Jm ig ni11g
e n skedde n iigot å r eft.er ele n a11männa ··c1u
reformen" i Sverige. Al la skulle ti ll talas med 
förnamn . I tidens anda gavs lllaskinen också 
ett namn EMIL, uttytt ElektronM ask ine n I 
Laclugårdsarbetet. l\arnne t \·a r resul tatet av 
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e n pris tävlan, där agronom Alf Söclerh ist, 
SMR, kom in med det Yinn ande förslaget. 
Programmeringen, överförandet: av tidigare 
prydligt handskrivn<1 ladug:1rd~journaler ti ll 
datalistor och inkörningen a\' maskinen \'ar 
en gigantisk uppgift. Karl Gusta\' Björk led
de programmeringsarbetet. Efter två år och 
mycken möda var u ppgiften förd i han1n . 
Datoriseringen a\' koko1nrollen fu ngeradc.14 

Förändringarna av kokontrollen ledde till 
stora rationaliseringsYinster.1:, Fö re omlägg
ningen, 1960, arbetade 707 kontrollassisten
ter i kontrollföreningarna med 28'.1 000 an
slu tna kor. År 196:'i \'ar antale t assis te nter 
\\16, som b e tjänade :MO 000 kolltrollerade 
ko r. KoutrollarbetE>t underlä.w1des genom 
fortlöpande förbättringar av u trustning för 
rnälning av m_jölkmängd och uuagning a\' 
prm· fö r be r;ikning av fe u och senare också 
protei n halt. Kon trollansl u tningen ö kade 
kraftigt:. Den ,·ar 1970 47 % och kom efter 
1985 att ligga på c irka 70%, lör att i slmet a\' 
sekle t stiga till nära 90% . Under en tid base
radt's a\'clS\'ärderingen a,· tjurar på den sam
manlagda mängden prod ucerat fett och pro
tei 11 . Från 1989 gavs proteinproduktionen 
ökad vikt. .\Tär kornas a\·kasrning behövde 
unryckas i _jämförbara mängder, a nvändes 
]äng<' m~ing<frn mjölk korrigerad till 4% fett
halt (FCM ) . Numera till iimpas begreppet 
ECM (energy corrected milk), där m_jö lk
mängclen korrigeras for olika fett- och pro
teinha lt till samma mängd 11Jjölke nergi . 

Som tidigare niimnts 11pphö1cle hush;tI]
ningsällskapen som statliga organ 1967. Eu 
tomrum uppkom. SHS och seminlöreningar
na sLOd beredda a tt fylla detta beträffande 
både huscljmskontroll och rådgin1ing. SHS 
rekommenderade seminlöre ningarna au 1a 

sig an kontrollverksa111heten och b ilda lius
cljursförcni ngar, som skul le ,·erka som re
gionala ser\'iceorgan till lrnsdj ursskötsclns 
främjande. Förslagen väckte genklang. Efter 
några å r hade nästan alla fanskonrrollfören
ingar upplösts och tillsammans med lämplig 
semi nförening bildat en ge mensam hus
djurslörening. 

SHS blev genom datoriseringen av ko
ko n trollen p ionjär inom _jordbrukets fö r-

l :iG 

e11ingsriirclse fö r databeh a ndling. And ra 
forcnin gar iuorn lantbruket bö1jade mer 
och rne r anli ta SHS fö r dataser\'ice. Så sm:1-
ningom b lev d a taarbetet for andra fö rening
ar mycket mera omfattande än det for SITS. 
Det ble\' a ktuell L att bilda e tt. ny tt sen ice
fö retag, Lanthruksclata, som kom till stånd 
år 1969. Den lilla hfökonsanklning, som bil
dades av RSS 19:'i I på Wiacl och som sedan 
överförts rill H :11lsta, hade under Kad Gusta\' 
Björks ledning lått allt större u ppgifter. Han 
och h ans medarbetare \'isad e sig kunna löl
ja m ed elen tekniska ut\'ecklingen in i data
å ldern. Karl Gusta\· Björk blev vice VD i 
Lantbruksdata, som ocks:1 förlades til l Håll
sta . De Oesta av lcireningsrörelsens centrala 
o rgan har p lacerats i Stockholm, trots at t 
la1 nbrnkets företrädare ofta talar om beho
\·et a,· decentralisering och en le ,·andc lands
b ygd. Geno m Bö1je O lssons fö rsorg kom 
såYäl SHS som I.antbruksdata au fö rläggas 
til l landsbygden. D el tid igare lilla statio ns
samh;i!let, I Iållsta , ble\' en t~itort inom Eskil
stuna ko mmun sradd i snabb ut\'eckli ng. 

1)wföreningarna upjJhör 
I samband med omfaggningen a, · kokontrol
kn 1960 kom de medel som tidigare via 
Lanrbruksstyrelsen gå tt som ett rik rat stöd 
ti ll tjurforenin garna att o mdirigeras till SHS 
lör kokon trollen. Seminforeningar fanns nu 

\·erksarnrna ö,·er bela landet. Den tidigare s:1 
\'i kLiga foreningstju re11 ersattes med sperma
doser från u;irmsta se111instatio11. 

KöttboskajJslwn I roll införes 
Under 1950- och 60-talen hade e n speciali
serad kött.produktion \'Ux it fram i Sverige, 
baserad på importerade köttraser och d i kor. 
Ett beh<w au ,wels\'~irdera de framtida a,·els
tjmarna gjorde sig snart gällande. Ett srnå
skaligt försök med indi,·iclpriivning a,· tilh'äx
ten bos unga h erel'orcltjurar påbörjades 
1965 på Brottsa nära Eskilstuna, där SRB
tjurar redan var förem ål för tes1. Nordiska 
Avelsföreningen lör Biffcij1tr blc\ medlem i 
SHS 1967, och eLL oliiciellt program lör in
dividprö\ ning a\· unga köurastjurar korn 
igång kon trollåret 1967 / 68.1
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u tvidgades senare att omh1na tilh·äxtkontroll 
inom e nskilda dikobesäuningar. Samma å r 
påbö1jacles e LL program för härs tamn ings
och Lilh äxLkontroll inom enskilda d ikobe
sättningar. Kalvarnas vikt \·id födseln och \·id 
'.200 och 365 dagars ålder regisLre racles, lik
som kvigorn as inkal\'ningsåldcr och före
komst av S\ åra kalw1ingar och dödfödda 
kah ar. Kontrollen hade rill en hö 1jan blyg
sam a nslutn ing. Är 1967/ 68 var 171 besätt
ningar med sammanlagt 2 303 kor a nslutna, 
men redan 197.~ d eltog Ö\·e r I 000 besätt
ningar och 1999 var n~ira l 500 besättningar 
med 21 000 kor anslutna .17 

Registrering av viktiga nöthrni.tun
sjul<clom.ar 
I l\orge började man under 1970 a u på för
sök registrera vererinä rbehancll ingar på kor 
och ko mbi nera uppgiflerna med informa
tionen från den \'anliga tnj iilkboskapskonr
rollen. P:1 sii sätt ble\' de t möjligh e t au a\·

kommebeclöma sem in ljurar för förekomst 
m specifika sjukdomar, som masti t hos dött
rarna. En liknande registrering påbö1jades 
197 1 ino m Skara Semin och u tvidgades se
dan i SHS:s regi att täcka he l<l l,rncle t (se 
kapitel 14) . 

Djupfrysning av spe rma 
revolutionerar semin
verksamheten 
Engelsm änn e n Polge och Rowsou \·isade 
19:)2, att tjursperma som be\'a rats \·id - 79'"C 
i 1·issa buffe rtlösningar kunde fås att behålla 
, in befruktningscluglighet efter upptining 
och inseminering. Upptäckten kom au ul
\·idga och förändra sem ina1elns möjligheter. 
Dr Christopher l'o lge, som 1997 a\' K1t11gl. 
Skogs- och Lantbruksakademien Lilldelades 
Bertebos pris för sina insatser, beskrev vid eLL 
,nnposium, som arrangerades Li ll hans ära i 
samband med priset, hur frystekniken upp
täcktes och ut,ecklacles (fig. 8 :5). rn De första 
resul ta ten presenterades \"id de n '.2:a inte rna
tionella kongressen för djurreproduklion, 
som hölls i Köpenhamn 19Ei2 , och fic k däri-

Figur 8:5. Pionjärr11 inom telmilm1 Jiir 1Uul!fiJs11 i11g 
m , tj u1sjmwa. engrls111anne11 Chri.1toJ1hn f'olg1'. Uil
dP11 logrn 11iir lian av Ku11gl. Skogs- och La11tbruhs
alw dn11i,,11 tilldl'iots Hn11,iJo.1 J1ris fi:ir sina insatsn: 

geno m stor och snabb spridning. T illsam
maus med Allan Bane besökle RSS:s styrelse 
l'o lge och hans laboratori um i Cambridge 
redan 1953. Förberedelser fö r a tt u tveckla 
fryste kniken i Sverige Logs omgående under 
Allan Ba nes ledning. Prakliska försök gjor
d es ocks:1 i flera seminfören ingar. Så små
ningom ut\·ecklades i princip t.Yå olika säll 
för be,,arande a\· sperman , 1·i lka båda , rätt 
han t:e rade, gav Li llfreclsställancle fruktsam
h el, nämlige n pcllc tsrnetoden, d~ir sperma 
be\·a rades som små frysta p~i rlor, och strå
metoden , där man frös in sperman i små rör 
som kunde sättas i en inseminer ingsp ipett. 
Deu senare metoden utvecklades a, fra ns
mannen Roben Cassou och introcluceracles 
i Sverige a\' chefsveterinäre n i Skara l\'a r 
Dyn--ndahl. De t franska stråeL \'isade sig ha 
många fördelar, och metoden blev efter en 
tid elen all rn~int tillämpade. 

Fördelarna m ed a1wäncland e1 av fryst 
spe rma 1·ar många. Transporterna kuude 
före nklas både inom och mellan länder, och 
sperma kunde t:mgticlslagras. Insamling 
kunde t.ex. ske medan tju re n var ung, och 
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när ett lämpligt förråd lag ts t1pp kunde ~ju
ren slaktas. An\'ändninge11 av sperman kt1n
de breddas till större om råden, till gagn för 
a,·els\'ärderin gcn. Det ä r inga Ö\'erord att 
s~iga, att frystekniken re\'olution eracle hela 
se minYerksarnheten . Ef"t:er ett an tal år ;w u1-
1·ecklingsarbetc och gradvis anpassning till 
den nya tekniken hade seminering med fryst 
sperma slagit igenom i hela landet 196:''>. 

SHS blir ett serviceorgan för 
husdjurssektorn 
Framg{mgen med nötkrcaturssemin upp
märksam mades g i\'etvis av ledarna inom 
svinaveln och manade till e f"terf'ii ljd också 
inom denna gren av husdjursskötseln. Under 
1960-talet biirjade semin med svin ta fan, 
först i Halland och sedan i Skåne. Andra 
områden där Svinavelsföreningen ville sam
arbeta med SH S gällde avelsvärdering och 
databehandling. Fö reningen gick med i SHS 
1967. H uvudmannaskapet för s,~nstamkont
rollen övergick från Lantbruksstyrelsen till 
SHS 197!'!. 

Svinaveln kännetecknades 11nder en stor 
del av 1900-taleLs andra hiilft av LUrbulens 
och konkurrens mellan olika intressen. För 
att skapa ell forum för saklig de hatt inräua
de SHS 1971 ett svinavelsråcl med represen-
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Figw- 8:6. l11fim11r/l'I rm 
/Jayr'II 111etodo1 gjrmfr rlet 
möjligt all 1jfi'kti11i1Fm 
J>jJtrma-ha 11/Pri N.f!/'l. 
Rildn1 visar 111ashi11för 
a11to1notisk/)'llni11g m ' 
/10\'Pllrr (6 000 sl/ti111). 
Eft/'I' I. Dyr11dalil, 1981:J. 

tante r !'rån S\'inavclsförcninge n, S,·imt\'elns 
intresseföre ning, Fläskprocl ucenternas in
t resseföreuing, Srnågrisproduccnternas in
tresseför<:>ning, Slakteriförbundet, Lantbruk.s
högskobn, Veterinärhögskolan och SHS 
med b)'råchefen vid Lanrhruksstvrelsen , :\ils 
Korkman, som ordförande. i,, Antalet re pre
seuterade föreni ngar inom s,·inseklorn ger 
en anty<lan orn att del ,id denna tidpunkl 
ranns motstridiga 11ppf'attui11gar bland s1·i11-
produce11terrn1, samtidigt som intresset för 
a\'el ,·,ir ston. AYelsrådet exisr<:>rade t.o.m. 
J 978. För rena kontrollfdgor in rär.t:ade SHS 
samtidigt en kontrollnämnd för svm med 
lantbrukare Ingemar Vallg:irda som ord
rörande. 

Sorn redan nämnts hade nötboskapskont
rollen och semirnerksamheten samordnats 
i husdj11rsföreni11gar regionalt elle r på läns
nivå. En hete r hade dessutom byggts upp för 
prövning a1 yurars och galtars tillväxtför
måga och lämplighet för sem in . Tekniken 
riir arnändning av frvst tjursperma m ö jlig
gjorde ytte rl igare rationaliseringar, för vilka 
SHS \'at' pådrivande. Seminerings\'erksarn
heten i husdjursföreningarna kunde ad
m inistrativt frikopplas frå n spermasamling 
och frysbeYarande, som kunde koncentre
ras p:1 några få stora enheter. Det högsta an
talet serniuföreningar (~\! st) uppnåddes i 

miuen på 1%0-
rin uerligL gcnot 
fö r~indringar. : 
rasröreningar 
.-\ ,-elsförcn inge 
a,·e lsföre n inge 
h 11sclj tll'sföre n i 
ko ntrollfören i 
,·ar i ston seLt cl 
.-\r 1980 hade e1 

elen nybilclacle 
l n tressefören i1 
hade antalet bi 
ri ll 16. Antalet 
11 1· organisatio1 
S,·ensk Embryc 

Vid b ilcland 
inriktad p ;t a,, 
sedan gradvis I 
ande sen·iceo1 
husdjursprodL 
m isk prod11kti( 
fodringsråclgi• 
clcnastöcl 111.rn. 

bet)'dclse, san 
T I II sclj w:1·sköt sel 

som en Yikrig 
b rukare och r; 
köttprocl ucen 
startade SHS {i 
drivs i nära sa1 

Börje Olsso 
från starten , fe 
de direktör i ~ 
(se faktaruta) 
nom Arne Ro 
Roos ef"terrrä 
Lennart And 
Olssons le clni 
löpande expz 
sekrete rare oc 
sköttes organ 
Olssons gård: 
gick, kunde h 
tig serviceor: 
betande yän 
HållsLa. Det t 
l1era år till bal 
avdelning kn 



:6. fil/öra 1uf,,1 ov 
,, 11 gjorde rf,,1 
•l/1'h/h1i1na 
·, ringt'11. 
I l//(l\/(infij1 

1_,!l11i11g m, 
1//)0 1!/ li111 ). 

nr/ol,/, ! 988. 

i .:::t'n . S\·inavelns 
:•1cc11ternas in
~ 1centcrnas in

:, kt. Lantbruks
~. l.11 1 oc h SHS 
r '. " tn d scn , '.\!ils 
e- -\n taler repre
n ,,insektorn ger 
l c!~·n na tidpunkt 
.-._.u- bland s\·in
, m i ntres el för 
"\.hteradt' t.o.m. 

_ r inrä ttade SH S ,~i fo r s\·in m ed 
l _.uda som o rd-

e- n ·nboskapskont
C':C'n ,arnordnar.s 
r..ilt e ller pä hins

pm b,·ggts upp för 
~"::,11 , tilh ·äxtför
'C'min . Tekniken 
~r-pcn n a möjlig
-<:-rin2;a r, för ,·ilka 

r.neri ngs\·c r ksam-
:i.n1,1 kund e acl

L~ , pt>rmasam ling 
t .nde konccn tre
kr Det högsra an
~,. \ uppnåddes i 

mit ten på 19.>O-taler. Delta sjönk edan kon
tinuerligt genom fusioner och o rgc1 n isa I io11s
lörä nd riuga r. ,\r 1970 bestod SHS a ,· fyra 
rasföre n ingar för rnjöl kboskap: l\ordiska 
.\n.:lsförPniugen för Bi ffraser; ,·e nska Svin
a,elsfore11inge11; td tju rce nrrale r sann 20 
h uscUmsföre n ingar (inklusin-' sem in- och 
kontrollföre ningar) . i\ ledlernmarna i S HS 
,ar i stort St'tt desam nrn unde r en följd a,· ,h. 
.--\r 1980 hade e n rasföre11ing tillkommi1. och 
den ni·bildacle Sveriges Köttproclucen1ers 
[!llrt>ssefören ing hade anslutit sig . Ar 1990 
hade antalet huscljursföreningar reducerats 
ti ll 16. r\nralct ~urcentralen·ar fi-ra . o ch e n 
nv organisatio n hadt> rillkomrnit. nämligen 
S\·ensk Embryospn·ice r\B.20 

\'id bi ldandet 1959 rnr SH i hurndsak 
inriktad på m·el. O rga11 isaLione n ändrade 
~ed an grad,·is karakr~ir och blc,· en h e lL~ick
ande sen·iceorgan isario 11 för stora delar a,· 
huscUursprodukrio11e11. Enhete r för eko no
misk p rodt1ktionsanalys. husdjurshygie 11. Ul· 

fodri11gs råd g in1ing, ,·aruför medling och 
daLastöcl m .m . byggdes 11pp och fick ökande 
betyde lse, sam tidigt som tidskriften S11e11sli 
Husdj11rsskötsrl/ H usdj11rst~irkte sin sLällni11g 
som e n ,·ikrig infonmuionskä ll a rör lanr
b rukare och r [1dgi, a re . För au t illfreclssr~illa 
köllproducent e r nas be hm· a,· information 
,tanacle SHS å r 1985 tidskri ften Y öihö/1, som 
clri\'S i nära samarbe te 111ecl Tfusdjur. 

Bö1:je O lsson. som bleY sekre terare i RSS 
från sta rten , forrsatte sedan som ,·prkstä llan
d e clire krör i SI IS till sin pensionering 1977 
(se faktarura Xl ). Ha n cftertr~idcles a\' agro
nom Arne Roos, som i sin tur m·gick J9DO. 
Roos e flerträclcles som VD a,· ,·e t..med.dr 
Len nart An dersson. Tiden under Börje 
Olssons ledning k~inne1ecknades ,n· e n fort
löpande expansion . När han bö1jade som 
, ekrererare och wrkställande ledamot i RSS. 
~köu e organi a tioncns administration frå n 
O lssons g å rclskontor i Hållsta . När han a, ·
g ick, kunde han lämna ifrån sig en slag krai~ 
tig sen·iceorg anisation m ed 9,1 hel~trsa r
beta nde tjänstemän \·id huvt1 dko n tore t i 
Hållsta. De t bör påpekas. att d å hade sedan 
flera å r ti llbaka h urnclpa nen av SH S:s clata
afflelning knoppats av och b .ilclat e n egen 

organisation, Lantbrnksclata AB. också elen 
i H ålls1a. 

Expansiouen av SH S hade i stort sett k11 n
nat ske med medel från medlems- och ser
,·icem·gifte r. Seminverksamheten hade frå n 
bö1jan 1•arit sj{ih-finansieracl. N~ir S HS h lc,· 
hun1clma n för n~jölkboskapskontrollen, ,·ar 
ena\· förutsättni ngarna alt dela r m· kostna
clt' rna skulle be ta las från d e reglcringsnwdel 
som me je riorgan isationerna förfogade Ö\·t'r, 
som en föUd m· d å rådandt> jorclbruksrcglt'
ring. För att exem plifiera kan n~imnas an for 
blldgetåret 1975/ 76 bekostades l 3% a,· SH S:s 
sen-ice\·e rksam het fran regleringsm edel.21 

De ol ika \'erksa 111h e tsgrcnarna skilde s ig 
s tarkt frå n varandra i be roendet av sratlig t 
stöd . :'\ötkreatttrssemin . ·o m var ele n tn1gs
ta utgiftspost e n. \·ar so111 re dan 11ämn1s i 
ston setr självfinansierad . meda n de o lika 
ko11trollfonnern a :n nj ö t bet~·dande bidrag 
frfm reglerings111 e clt> l. MotiYe ringe n hä rför 
,·ar, a tt kon trollform e rna u tgjordt' g rundt'll 
for a\·elsarbetet, och result aten a,· de tta kom 
a lla producenter till godo, ä\'ell om de ej 
~äh·a d eltog i kon troll t>11. för konsumenter
na föru tsattes aYelsarbete t d essuto m leda till 
bil ligare Ii,·smedel, , ·arfor cler var r imligt all 
ko11tro lle n stöddes m ed statsmedel. N~i r 
j o rdbruksregleringarna cleh-is upphörde i 

lute t av 8O-talcL, förs\·a 11n ocksa regle rings
rnedle n , \·ilket nöch·fö1cliggjorcle en ,·iss b <1 nt
ni11g a,· S HS:s ,·erksamhet. Statsmeclcl ko m 
dock ~iYen fons;iun ings,·is a rt utgå för \·erk
samheter rörande husdjurshygien och djur
hälsa , d ~1 dessa ansågs \'ara e tt a llmän t sam
h~illsin tresse. 

Under Arne Roos' leda rskap (l 977-199O) 
genomg ick SH S e n vä lbcl1ödig period a,· 
konsolide ring. Samarbe te t med l .antbruks
un i\'e rs ite tet, sonl sedan bö1jan av 197O-ta let 
förbät trats. förd jupades ytterligare. Hellre 
än an i organisationens egen regi utföra ut· 
redningar aY forsk11 ingskarak tär lä111nacles 
uppdragen ö,·er till forskarna på SLu som 
uppdragsforskning, sam tidigt som material 
från SH S:s databaser och fi nansie llt s töd 
st;illd es till förfogand e . Som e tt be,·is på 
urps kau ningen av Arn e Roos' insatser rör 
husclj u rsskö tselns 11tveckl ing och främjanclt>t 
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av den h usdj11 rsvetenskapliga forskningen 
uLsågs han 1985 till agronomie hedersdok
tor \'id SLL.i. Del nära samarbe Le t mellan 
SHS och SLL.i fonsaue 11nder Lennan An
derssons ledarskap på SHS. 

SHS ombildas och går upp i
organisationen Svensk :NJ;jölk 
Motsättningarna inom svinsköLsel n och 
sv{1righeLerna a tt klara av kostnaderna för de 
o lika kontrollformerna, niir tillgången p:1 
rcgleringsmedel upph örde i och medjord
hruksreglcringarnas avskaffande, gjorde det 
al!L svårare att driva en organisation av SJ IS:s 
Lyp. SamarbeLe söktes med de sLora proclu
centorgauisaLionerna for köu och m jiilk, 
Sveriges Slakteriförbund (SS, senare namn
iindrat ti ll Swedish Meats) och SMR. Över
enskommelse träffades i bö1jan på 1990-talet 
om au dotterbolaget Scan Avel, sedermera 
Quality Genetics, inorn Sveriges Slakteriför
bund skulle överta ansvaret för svinavels
frågo rna, medan en ny organisation, Svensk 
Mjiilk, bildades 1997 för att ti llvarata mejeri
e rnas och nötkreatllrsiigarnas intressen. 
De n nya organ isationen Svensk Mjölk Ek. 
före ning kom från starten a tt in rymma 7 
mejeriföreningar och 20 avels-, semin- och 
husdjursföreningar. Svensk Mjiilk fick sitt 
lrnv11clkontor i Stockholm ?~ Bet·ydande de
lar av d et gamla SH S har fortsall a tt Yerka 
!'du lokale rna i Hå llsta, men nu som e n de l 
a\· Svensk ?vljölk. 

Vid en återblick över utvecklingen av struk
turerna för huscijurs,weln i Sverige under elen 
senare hälfte n av 1900-Lalet, är det berättigat 
att ställa f'dgan hur det. kunde komma sig att 
företrädarna för den relativt nya sern inverk
sam he ten på nötkreatur blev ledare för ut
vecklingen inom svensk nötkreatursavel och 
i viss utsträckning ocks:1 svinaveln. Det fanns 
onekligen a ndra alternaLiv. 

När staten på 1930-talet , ·isade tecken p:1 
att \·iUa dra sig ur sill tidigare ansvar for den 
praktiska h usdjursa\ e l n, uppstod behov a\· 
etL nytt. ledarskap. Inom nötkreatursskötseln 
hade det varit ganska naturligt, om den sLar
ka meje riorganisaLioneu med S\i!R i spetsen 

160 

hade tagit ett ökat ansvar for mjölkkornas 
avels- och skö tselfrågor, medan slakteriorga
nisationen hade kunnat bis tå svinproducen
terna. En annan möjlighet hade vari t, att 
hushållningssällskapens förbund mera aktivt 
hade ingripiL. Hushå llningssällskapen hade 
ju länge ansetts företräda biinderna på liins
n ivå . J samband med mjölkbosbpskontrol
lens om organ isation p{1 1950-talet clisku tera
cles mi~jlighe ten av ett större engagemang, 
både från S\11R och h ushållningss~illskapen. 
SMR ställde även upp med sekreterare for 
1958 års kontrollkornrniue. Men det blev 
istiillct RSS-SI-IS som tog på sig ledarskapet 
för mjölkboskapskontrollen och sena re for 
flera andra kontrollfOrrner inom h usdjurs
skötseln, delta trots att RSS-SHS, i j ämförel
se med S\!IR och SS, \·ar en ekonomisk lille
putL Hos RSS fanns dynamik och vi Uan att. 
ta ökat ansvar! Som redan nämnts h ade RSS 
under sina första 20 å r endast två styrelse
o rdförande, niimligen Nils \,Vach uneister 
och.Jolwn Ahlsten, som båda Yar handlings
kraftiga och starkt e ngagerade för u tveck
l i n gen av nötkreawrsavel n (tabell 9: 1) . 
Dessa två samarbetade \'ä l m ed organisaLio
nens sekreterare och \·erkställande ledamot 
Börje Olsson, som var en ovan ligt dynamisk 

Tabell 8:1. Ordförande och verkställande ledamö ter i 
Riksorganisationen Sveriges Seminföreningar (RSS) 
och Svensk Husdjursskötsel (SHS). I 997 uppb,ick SHS 
i Svensk Mjöl.k Ek. före ning 
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1%6-1 970 
1970- 197+ 
l'l7+-J979 
197~)- 1983 
1983- 1986 
1986- 1992 
l D92-J 996 
19%-1997 

19-13-1 977 
1977-1 (190 
1990- 1997 

~ils Wachtmeister i RSS 
.Johan :\hlsten , fr,in 190') i SI-IS 
Arthur.J ö11sso11 
Gusta,· Pctrici 
I lans Andersson 
Ragnar Tickstr()1n 
:\luns Leikncs 
Ha ns Ohlsson 
Gunbcrt Axc-lsson 

Nils-E.rik Torsic nsson 
I .ars.Jakobsson 
\ t'rl!stii//andt di>-,,ktii, 
lkllje Olsson (sekre lc-rare 1.0 .111 . 1946) 
,\rn e R.oos 
I .cn,rnn Andersson (därefcer ,·iu· VD i 
Svensk ~ljölk ) 

/{ä//a: 0/1,nn, 1990 
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pers<rn. Han hade elt öppet sillllC for nyhe
ter, särskilt för de rnöjligheter som ny teknik 
kunde ge huscijursavcln. Der är nog ingen 
ö ,·ercl rift att påst{1 att Börje Olsson ble,· 
nyckelmannen for utvecklingen a, den nya 
husdju rsorganisationen. Det ,·art.ex. han 
som 10g initia ti\"et till in hyrande av de h ;'\1-
kortsmaskincr, som möjliggjorde de första 
:\'Xf-undersökningarna . Han gick också i 
b r~ischen för ;:iu tillämpa cijupfrysningstekn i
ke n i semin,n·cl1t. l\är kokontrollen skulle 
ras iiver a,· SHS, var Börje O lsson driYancle 
fö r införskaffande t av en för den tiden topJJ
rnodern datamaskin. SHS blev härigenom 
p ionjär på datorisering inom lantbrukets 
fö reningsrörclser (se faktaruta XI) . 

Exemplen p{t Olssons initiati1kraft och 
idcrikedom kan må ngfaldigas. l uitiativkraf~ 
te n och hans önskan att stiirka den cent.r;ila 
o rgan isationen gav naturligtYis också upp
hm· til l opposition . Vi h;ir tidigare berört 
motsiittningarm1 med Artur H ansson beträf-~ 
fa ncle öve rförandet av ldl konscen tralen 
från Wiad ti ll H ftllsta . Cppbygganclct a, 
SllS:s lrn1 udkonror i Hållsta, Bö1:je Olssons 
hemby, \'a r ej heller okontroversiellt. Det 
fan ns en fortlöpan de spänning mellan SHS
Hållsta och de lokala fören ingarna och 1-c
g ionerna. Spii1111 ingen mellan Sycls,·erige 
(Skåne) och RSS-SITS kom upp till ytan 
många gånger, t.ex. ,·id fråga n om anslut
ningen av Låglauclsföreningen till SH S. 
.\fånga ledande skånska a,·elsrn~iu ,·ar s1ark1 
e rnot att ingå i en a1elsorganisation, där le
darskapet i stor utsträckning fanns i iVfe llan
s,·erige. 

Flera lokala seminföreningar blev tid igt 
ckonornisk1 starka oclt lt ade d11ktiga både 
1·e terinära och ekonomiska ledare . J\::1gra a,· 
dessa bcdre\' egen experimentell verksam
het, t.ex. för ut,ecklingen av tekniken med 
frys t sperma. e tt område där SHS striivade 
e f'rer ledarskap. har Dyre nclah l, Skam Se
min, hade tidigt kommir i kontakt med u t
,ecklaren a,· stråmetoden, fransrnannen 
Robert C:assou, och funn it att d e nna funge
racle utmärkt och i flera h ~insee nden var 
bättre än pelletsmetoden. SJ-IS \'illc prö,·a 
ocJijjrnföra pellets- oc h strårnctoden . En 

dragkamp uppstod mellan SHS centralt och 
Skara Semin i den na fråga, där Dyrendahl 
avgick med segern . Strårnetodeu blev s:1 
sm{1ningom standard i Sverige. Börje O lsson 
,·ar storsint nog att i sina memoarer ge 
Dyrendah l sitt e rkän nande för alt strårneto
den möjliggjorde en mycke t ra tionell, när
mast industriell spermah a ntering. 

Även om Börje O lsson hade sina vedersa
kare, så fick han starktstöd från m~mga håll. 
På den veteriuära sidan 111:vecklades eu tidigt 
och förtroendefullt samarbete med 1\ils La
gerlöf ocl1 Allan Bane. Bland huscUursgen e
tikerna pläderade Gen Bon n ier redan vid 
m itten a,· 40-talet för behovet av en srark 
centralorganisation, som kunde ta sig au 
uppgiften a tt ord na e n siiker och tidig aYels
,·ärdering a,· se mintjurarna. Mellan h arjo
bansson o ch Rö1je Olsson ut,·ecklacles ett 
nii ra samarbete, där den förre bistod med 
genetisk rådgivning. Han hj älpte dessutom 
J3örjc O lsson med internationella kontakter 
sarnr med att finna liirnpliga medarbetare i 
elen nva organ isationen . En pers<rn som 
kom att hetvd a s;i rskil t mycket för SHS:s ve
tenska pliga kredihili tet var byråchefen och 
docen te n Nils Korkm an . Den n e hade en 
ovanligt b red ba kgrund och nfaren he1 (se 
faktan na X). H an hade både varit forskar e i 
husd jursavel p .'\ Lmtbrnksh ögskolan och 
Yerkat sorn avelsledare för två stora niitkrea
tursrascr, först: i Finland som Ayrshireföre n
inge ns direktör och sedan som sekreterare i 
SRB-löreningen. I den senare befaun ingcu 
hade hans positi1·a inst~illn ing ti ll en gemen
sam centralo rgan isation för scrnin- och avels
föreningarna ett a,görande inflytande p å 
tillkomsten av SHS. Korkm;:in ble,· senare 
chef för den nyinrättade byrån för husdjurs
fd gor på Lantbruksstyrclsen och hade där
ige nom c11 nyckclst~illning, när mycket av 
det statliga ansvaret för a,·elsfr:tgorna dele
gerades eller slussades över t ill SHS. 

'\fär man liiser Börje O lssons memoarer 
st{1r det klart att han hade stora ,·isioner fö r 
SHS och för \"ad organisationen kunde och 
borde uträtta . Han sku lle sannolikt ha , ·e la t 
se större resurse r for forsknings- och u11der
sökningsverksamhet , id SI IS. Den ekono-
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111iska tt tn·cklinge11 o ch de krafte r och mor
krafter so111 f,1tt H-rka ledde ti ll en kompro
miss. SHS blc,· uuder den andra h iilf"ten a\" 
1900-ralct lrnsdjurssekt.orns Yiktigaste se r
,·iceorgan. m ed ,·isst utr~·mn1e för egna s tu
di er och forskning. lnolll nötkreamrsan'l11 
h ade o rga11isatio11e11 e tt helt clominnancle 
inflytande. Deu ekonomiska situationen i 

FAKTARCTA X 

Figur 8: 7. SI IS bin, tidigt 
1'11 111ötesj1lot1.för i11IN11a
li1111df r1111'fs1'x/1nlis .~~'1111111 

111111arbelel 1111'f!a11 /fo1)1' 
Olfson orlt /Hofe1.111r Ivar 

.Jnlw11sso11. lii!rf,,11 v irnr 
1ilto11de fm11 11ii111/er: 
h •orj oha11 111111. m•e/5-
f!'damo 11irl .\lilk ,\lr11l!e
li11g lfornd. E11glr1111I.J. 
/:'dwrm/1 orh () "Co1111or 
1111111 prof!'l\()r Ala11 
NoiJ1,rlso11 . J-:rli11b111glt: 
slr7l'tldP frr111 1•iin::,/f'r Nii,je 
()/uo11. 111 3 Jiw1 11ii111/n 
Jnvfessor J.:affe ,\laijolo. 
Fi11/a11rl. diiujin (.11111110-
lilil ) profmor I !amid 
Skjen10/d . . \ 'mge orh bym
rltr(\ 'i/.1 J.:111l111w11. 

slu tct ,11· :1rln.111clradct och intrcssemor<iu
ningarna mellan förctriidarna fö1 d e o li ka 
cijurslagc11 franrni11gacle till sist en uppclel
niug a\' SHS, d ä r ser\'iCe fö r svinproduktio
n e 11 togs ö,-c r a ,· s I a k te ri o rga II is,lli o n e rn a 
och niitkreawrsfrågorna kom att inga i elen 
n ya organ isationen S1-ensk :Vlji">lk. 

Nils Korkman ( 1906-1988) , finländaren, 
som blev ledare för svensk husdjursavel 

Nils Korkman född es I 906 i e n Ian Lbrukar
famiij i Kyrkslä tL, sydväsL o m lle ls i ngfors i 
Finland. EfLer agronomexamen vid l le lsing
fors 11nive rsi1 et 1929 fick han anstä llning 
som konsulen t i den finska ayrsh ire-före n
ingen, där han ve rkade i 17 å r med avbrott 
mr krigs~jänsL 1939-'10 och under f"onsäLt
ni ngskriget för uppdrag vid bl.a. folkförsö1j
ni ngsminisLCrieL Under periode n I 9115-47 
var han clirckLiir för ayrshi rc-l'iire11inge11 . 

l fi2 

Kork.man va r forskningsintresserad och 
tillbri11gade redan 193 1 tre månader som 
hospitant vid l nstirute t för h uscljmsför
ädling på Wiad. År 1946 dispuLCr;de han 
för ag rono mie oc h fors t,·ctenskaplig clo k
torsgracl vid Helsingfors uni,·crsitet på e n 
avha nd lin g 0111 o rsakerna ti ll variatio nen i 
kornas fruktsamhet i några ayrshi re-bcsäu
ningar i sörl ra Finla11d .1 Samma å r inled de 
han e11 intensiv forskn ingspcr iocl vid La nt-
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brukshögskolans insti tution för <1vels- och 
r<1slärn i Uppsala, där han 194 7 blev docent. 
Hans forskning korn bl.a. au ornfarta studier 
över arvets och olika m iljöfaktorers inve r
kan p ~t svinens produktionsegensbper. Eu 
annat område som intresserade honom var 
kornas rnjölkn ingsegenskape1~ t.cx. mjölkens 
utströrnningshas tighet och ar vets inve rkan 
på juve rpropon ioncrna . Han sam<1rbetade i 
dessa unde rsökningar n~i ra med professor 
Iva r .Johansson . Nils Korkman var e n duktig 
och omtyckt lärare, som färd igs1ä llde under
\'isningsmaterial om husc!jursraser och prak
tisk h uscij ursavel i Sver ige och Norden, e tt 
material som a nvändes llera å r eftt>r han 
bmnat inslitutionen. 11 

Vid de n bär liden var doce n ttjänster van
ligen på 6 å r, varefter ingen garn nti gavs för 
fortsaLL anställning. N~ir Korkman varit do
cent i 5 å r sökte ha n en trygga re utkomst 
och blev statskonsulent vid Lantbruksstyrcl
se n. Hans chef, Ivar Johansson , blev för
argad. På sin ålders höst berättade J o h<1ns
son för författaren, atL han ve lat se Kork
man som sin eftertriida re . Han uttryckte sig 
ungefar så här: "Korkman va r fli tig, förstod 
husc\jursavel , va r en god biostatistiker och 
dessutom omdömesgill och viijesLark, men 
han korn in i forskarkarriären ganska se n t 
och lämnade elen för tidigt, så det blev ut
si ktslöst att hoppas på att han kunde bl i min 
eftertriidare ." 

Korkman kom istället att göra lysande in
satser för sve nsk h usc\jursave l på anna t säLL. 
Efter en ko rt pe riod som sr.atskonsulent blev 
han sekre terare i SRB-f'öreningen . Und e r 
sin tid dä r beredde han marke n för bildan
det av Svensk H usdjursskö tse l, SH S. Han 
och ordföranden i föreningen, agronom 
Stig j a nsson i Ryholm , insåg fördelarna med 
ett närmare s<1nurbete mellan ras- och se
minföreningarna. De ställde sig positiva till 
propåer från RSS och Rö1je Olsson om e lt 
sarngående .1

" Detta möj liggjorde bildandel 
av SHS 1959. Då hade Korkman reda n lä m
nat SRB-föreningen för att l 9:'i8 bli byråchef 
för den nyinriittade lrnsqjursbyrån vid Lant
bruksstyrc lsen. Vid d enna tid hade l.<1nt
bruksstyrelsen for tfarande e rt mycket stort 
inflytande p å den praktiska husdjursavcln, 
bl.a. i egenskap av huvudman för h ush{tl l
ningssällskape n och som övervakare av ol ika 

Figur X:1. Ag1:forst.d1: Nils Korlw111n. 

former av produktionskontroll och avels
värdering, t.ex. mjölkboskapskontroll , hingst
premiering, svinstarn kontroll m.m. Staten 
bö1jade emellertid visa e n önskan att över
lämna ansva ret för flera av d essa kostnads
krävande system för husdjursskötselns främ
jande till näri ngen och dess organisatione r. 
Korkrnan som åtnjöt gott anseende bland 
de n praktiska husc\jursavelns företriidare blev 
en nycke lperson i den process, som und er 
en period av 10-15 år ledde Lill , att det fak
tiska ansvaret för h usciju rsaveln kom att över
föras frå n State n till SHS och and ra avels
organisacioner. 

Vid SHS:s tillkomst inrättades e tt Avels
råd, dä1- Korkman blev ordförande. Särskilt 
tillstå nd utverkades av Kungl. Maj:t så att 
Korkman ku nd e uppeh{tlla u ppdragen vid 
sidan av s in ord inarie tjiinst. I Avelsrådet in
gick förtroendevalda bonderep resenlanter 
och tjiinsternän från SHS. Beroen de p å de 
frågor som sku lle diskuteras inkallades spe
cial iste 1- f'rån Lantbrukshögskolan, Veteri
närhögskolan e lle r andra organ isationer► 
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AvelsrådeL drog upp riktlinjer för del fram
tida avelsarbetet och för förändringar av 
kontrollformerna. Korkman var också leda
mot och senare under llera år ordförande i 
Nämnden för avelsviirdering av ~urar (NAT), 
det som tidigare kallades Nämncien för av
kommebedörnning av tjurar. När eLL särskilt 
svinavelsråd behövde inräuas blev han ord
förande även diir. Korkman fick härigenom 
stort inflyLande på utformningen av det 
praktiska avelsarbetet i lande t. 

Börje O lsson, SHS:s dynamiske d irektör, 
och Korkrnan verkar ha haft ett gott person
ligt förhållande och kunde samarbela väl, 
något som hade sLOr betyde lse for SHS:s ut
veckling. Genom sin stora kunnighet och i 
kraft av sill statliga ämbete hade Ko rkman 
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stor auktoritet i svenska avelskretsar. Han 
hade en vänlig framtoning men kunde vara 
skarp i debatten. Ville man argumenLera 
med honom behövde man ha ordentligt "p{t 
föLterna" . Korkman hade också en sLOrt 
internationellt kontaktnäL och var starkt 
engagerad i "The European Association of 
Animal Procluction '' (EAAP) och i den euro
peiska ko rnmi tten för m_jölkavkastnings
kontroll. Han kvarstod i sin befattning som 
byråchef vid Lantbrukss tyrelscn till pensio
neringen och lämnade efter något år även 
sina uppdrag för SHS. IntresseL för husdjurs
avel kvarstod, och så sent som 1987, å ret 
före sin död, skrev han i Skogs- och Lant
bru ksakademiens Tidskrift en översikt över 
svensk nötkreatursavel under e tt sekel.r" ❖ 

Bö1je Olsson (1916-1988), skaparen av 
organisationen Svensk Husdjursskötsel 

Börje Olsson föddes 1916 i Lösan, Blekinge. 
Han b lev lantmästare vid Alnarps lantbruks
inst itut El36 och ägde och brukade däreCter 
en mindre herrgård, H ållsta gård, c irka l 
mil söder om Eskilstuna. När seminvcrksam
heten kom igång, blev han verkställande 
ledamot i Eskilstunaortens Elittjurfö1·ening, 
bildad 1943. Redan namnet gav en antydan 
om att här var någoL vikLigt på gång. 

Bö1je Olsson deltog i de tidiga d iskussio
nerna om att b ilda en sammanslutning för 
de vid den Liden ganska f"å och små sernin
föreningarna. 1945 var RiksorganisaLionen 
Sveriges Seminföreningar, RSS, etL faktum 
och Börje Olsson blev d ess sekreterare och 
ve1·kställande ledamot. De första åtgärder
na blev att utarbeta typstadgar för de nya 
seminföreningar som började bildas i snabb 
följd samt att förhandla fram arbetsformer 
och löner för seminveterinärer. Etl över
skuggande problem var att hålla d räktig
hetsresultaten u ppe och avslöja tjurar med 
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låg fruktsamhet. För att komma tillrätta med 
problemet in leddes ett nära och fönroenclc
fullt samarbete med professor Nils Lagerlöf 
och hans dåvarande assisLen t, och secle,~ 
mera efterträdare, Allan B,:ne. Genom in
föran d e av sperma- och beLäckn ingstester 
för poLentiella sem in(jmar enligt eu schema 
utarbetat av Lagerlöf och Bane, kunde pro
blemen bringas unde r kontroll. 

Bör:je Olsson insåg också tidigt behovet 
atl avkonunebedöma semin~jurarna, så att 
man skulle få tillgång till 0urar med goda 
anlag för mjöl kproduktion. I d etta hänseen
de inleddes Lidigt samarbete med professo
rerna Gert Bonnier, Wiad, och Ivar Johans
son, Uppsala, (se fa ktarutorna V och VlII). 
Tiden fö r en systematisk avkomrncbcdöm
ning bö1jade mogna omkring 1950, och 
1952 bildades Nämnden för avkommebe
dörnning av 0urar (NAT) . Börje Olsson var 
en av påskyndarna, och genom hans försorg 
bekostade RSS inhyrandet av hålkortsmaski-
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ner för analys av siffermateriale1. RSS inr~i t
tacle e n räknecentral på Wiacl , som också 
d atabehandlade up pgif'l e r från seminbo k
föringen. 

Bö1je Olsson var mycket d ynamisk och 
grep ofta mqj ligheterna i flykten. När tid
n ingen Ladugården kom på o bestånd och 
lvarj o hansson väcijacle om hjälp, ställde RSS 
först u pp som gara11t och övertog från 1949 
ansvarer för tidskriften. RSS fi ck härigenom 
ett informatio nsorgan, något som be ryu 
mycket för att föra ut nyheter till lan t.brukar
na och hålla ihop RSS och sedermera SHS. 
Tid kriflen har b}·tt na mn flera gånger och 
heter nu kort och gou Husdjur. 

En sammanslagni ng av ras- och sern in för
eningama var någo t som a lla borde tjäna på 
- tyckte Bö1je Olsson , men långt ifrån a lla 
inom 1·asföreningarn.1 . Efter många diskus
sioner, där RSS:s ordförande r iksdags1nan 
J ohan Ahlsten och Börje Olsson var flitigt i 
elde n , fördes projekle t i hamn. SHS bilda
d es 1959 med huvudkontor och ur.vidgad 
stab i H ål lsta på en gra nnto mt till Olssons 
eget gård stu n. Di t hade redan RSS:s dkne
cenLral och en del andra aktivite ter förl agts. 
Många scällde sig undrande till SHS:s p lace
ring på Bö1j e Olssons hemmaplan. l3öncle r
nas före ningsrörelse ha r ju bru kaL förl ~igga 
sina branschorganisatio ners h1111.1dkont0r 
till Stockholm, även o m man i politiska och 
andra sammanhang talar om clecentra lise
ring och levand e landsbygd. Placeringen i 
Hållsta utföll väl. Kostnaderna för tomunark 
och byggnader blev mycket lägre än vid en 
p lacering i Stockholm och orns~ittningen på 
personal var må ttlig. 

1 ästa stora strategiska u tvidgning av SHS 
var in förl iva nde t av mjölkboskapskonLrol
len. Denna ä r av central betyde lse for mjölk
bönderna eftersom informatio nen härifrån 
utgör grnnden för avkom mebedö mning och 
avelsvärde ring. Anslu tn ingen va r låg och be
hönie u tökas. J 967 övertog SHS ansvaret 
samtid igt som koko n trollen omorganisera
d es. Övertagandet måste ha varit ett vågspe l, 
men Bö1:je Olsson litade på sina medarbeta
res förmåga. Nyckelpe rsonerna var agronom 
Arne Roos och dataspecialisten Karl-Gustav 
~jörk. För att klara av den sLOra datamäng
den inköpte SHS en elektronisk datamaski n 
som fick namnet EM1L (Elektro nMaskin en 

Figur Xl:l. l'l\lLDhr Bii,je Olsson, dire/i/örför RSS 
orh SHS, 1943- 77. 

[ Laclugårdsarbete t). Vågspelet lyckades. En 
modernisering av n~ölkkokontrollen genom
fördes, och så smån ingom korn nära 80% av 
mjölkkorna att ingå i ko ntrollen. SH S blev 
p ionjär fö r mode rn databC'handli 11g inom 
lantbruk.skoopera tionen. Snart bö1jade andra 
lantbruksorganisationer au utnyttja data
cemralen så mycket, att de t blev nödvändigt 
a tt a,·knoppa elen från SHS Lill e tt ~j~Uvstän
digt företag, Lanrhruksdata AB. Bö1je Ols
sons öppen het fö r nyhe ter och initiativkraft 
ledd e d~irför till att tl'å stora före tag inom 
lantbrukskoope rationen kom att lokaliseras 
till hans hem by Hålls ta. 

Expansionen av SH S for t.sa tte u nde r hela 
Bö1jc Olssons tid som direktör. S1-inavels
frågor togs upp på programmet när Svenska 
Svinavelsföreninge11 b lev medlem av SHS. 
Bö1:je Olsso n pe11sioncracles 1977 och hade 
då ,·erkat inom husdjurskooperationen i 34 
å r, först som verkstä llande i en lir.en sernin► 
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FigurXI:2. Kungl. Palriotislw Sällshaf1ets guldmedalj överlämnas till !3ö,je Olsson vid hans avgä ng på SHS 
sliimma 1977 i Eskilstuna. Han omges av Bo Björkmrm, LRF-revisor t.v.; Arne R oas, tillträdande VD vid SHS 
t . h. Omedelbart bakom Bö1je Olsson står Ag,: lir. Gösta. Oswrsson, chef för avdelningen för e/wnomislw progno
ser m.-m., SHS. 

förening och sedan i den allt mer betydelse
fulla husdjursorganisationen, SHS. 1965 blev 
han ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademien och 1975 promoverades han till 
ve terinärmedicine doktor. Han avled 4 maj 
1988. 

I efterhand är det svårt au förstå vad som 
drev Bö1je Olsson framåt och vilka visioner 
han hade. En sak är klar, drivfjädern kan 
knappast ha varit ekonomisk vinning, ty e r
sättningen från husdjursorganisationerna 
var relativt blygsam. Börje Olsson var ny
fiken och intresserad av innovationer och 
deras tillämpningar. Ha n ville orvivelaktigt 
att innovationerna skulle förbättra bönder
nas villkor. Hans entusiasm och önskan att 
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RSS-SHS skulle ta p,1 sig nya uppgifter och 
ökat ansva1· ledde självfallet till konflikter. 
Den klassiska motsättningen mellan centrum 
och periferien kom ofta till uttryck, och Bör
j e Olsson fick utkämpa många duster med 
enskilda seminfören ingar och regionala in
tressen. Konflikten Sydsverige - H ålls ta kan 
tydligt skönjas genom åren. Bö1je Olsson 
gick obruten ur striderna, även om hans 
memoarer ibland andas bilterhet. En obero
ende betraktare måste erkänna att Börje 
O lsson uträttade ett stonrerk, som har få 
motstycken inom lan tbruket i Sverige under 
1900-talet. ❖ 

Källa: bl. a. Olsson, 1990 v 
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PERIODEN EFTER 1950 

KAPITEL 9 

Viktigare forskningsresultat i perioden 
1950-80 och utblickar mot seklets slut 

r ell Lidigare a1sniu ha,· beskriYiLs hur forsk
ningsresurserna inom husdjursgenetiken 
började förstärkas under 1950- och 60-talen, 
en iörst~irkning som kulminerade i och med 
bildandet. a\" SYeriges Lantbruksuniversite L, 
SLU. Dessutom kunde forskningsrnedcl for 
,~irskilda projekt erhållas från .Jord brukets 
Forskningsråd och olika fonder, L.ex . Expon
meclelsfonclen. Forskningen vid lantbruks
och veterin~irl1ögskolorna, liksom senare 1·id 
SLU, var starkt målinriktad mot tillämpning
ar inom jordbruk och husdjursskiitsel. Den 
s.k. forsöksverksamheten ,ar genom förfaLL
ningen ålagd att syssla med fdgor som var av 
betydelse for det praktiskajordbruket. Hus
cijHrsgenetiken och huscijursföräcllingf"n ut
gjorde inget undantag, även om a1clsarbeteL, 
ltrngsiktiga karaktär gjorde att man i hög 
grad korn att syssla med principiella fr:1ge
ställ ningar. 

Även om elen h uscijursgenetiska forsk
ningen ,·ar starkt m ål inriktad , har dela r av 
elen YariL av mycket grundläggande karaktä r. 
Det gäller t.ex. studier inom den kvantitatil'a 
genetiken och cytologin samt inom im nrnno
genetik och biokemisk genetik och icke 
m inst elen forskning i mole kylär genetik, 
som v~ixte fram från mitten ay 1980-talet. 
Helt naturligt ~ignadcs stor kraft ;°n necbn·
ning och heritabiliteL av produ ktions- och 
bruksegenskaper hos oli ka cijurslag samt å t 
sarnband mellan egenskaper, med rn:1lsätt
n ing att ut.arbeta metoder för avelsv~irde
ring, dvs. skattningar aY enskilda dj11rs eller 

gruppers värde for aveln. Omfatta nde stu
dier gjordes också över inverkan av inavel 
och korsning på riju rens prod11kt:i1·itet och 
livskraft.. I det: praktiska avelsarhetet. är de t 
vikt igt all få fram han terbara system , som i 
sig inkluderar a1·clsviirdering och parni11gs
met.oder, och som ger långsiktigt optimalt 
ekonomiskt aYelsframsteg per tidsenhet. 
forskning ö1-cr s:1da11 syste1m11-cl fick allt 
större utrymme under den senare (_järde
clelen a1· 1900-tale L. 

Fiir att hisaren skal l L'.t d istans ti ll de en
skilda forskningsres ultaten och kunna se 
dem i ett större tidsperspektiv. kommer 
framstäl lningen att koncenrreras på arbeten 
g jorda före 1980. Tidsgränsen har dock av 
flera skäl blivit flytande . :\lågra resultat inom 
den rnolckyhira genetiken kommer att be
röras i e tt senare kapite l, d:1 dessa öppnat 
helt nya perspektiv och möjligheter för hus
cljursgenetikeu. Forskning över praktiska av

e lssystem och d eras effekt på produktionen 
behandlas i kapitel I 0-1 2. AvelsarbeLets in-
1erka11 p :1 lantbrukets biodiversite t, dvs. hus
djure ns genetiska resurser, deras bevarande 
och ut1·eckling, kommer i korthet a l l be
riiras i det avslutande kapitlet. 

GRUNDLAGGANDE 
KVANTITATIV GENETIK 
Den förs te förestånd aren för Lantbruks
högskolans Institution för husdjursgcnetik, 
professor Ivar.Johansson , var rnycket a!lge-

1G7 



lägen att öka både b redden och de l ve ten
skapliga d jupet i institutionens verksam het. 
Ett område som han ,ille se belyst var bety
delsen ,I\' och o rsakerna till maternella effek
te r vid korsning me llan olika rase r. Ett annat 
, ·ar selektionsförsök m ed laboratoriecljur, 
där fråges tälln ingar kund e be lysas, som ,·,1r 
av betydelse för elen praktiska h uscij11rsaH.:ln 
men som a\' tids- och kosrnadsskäl ,·ar om~j
liga att stude ra hos b usc~jur. Inom huscij urs
generiken har möss och bananfluga kom mit 
till stor a1wänd ning som mod elld jur i a,,els
expe rirnent. Fo rska rgru ppe r i Edinb urgh 
gjorde frå n 1940-ta let och f'rarn{tt o m fa uan
d e scle kt ionsfö rsök med laho ratoricdjur, 
som ha r betytt mycket för förståe lsen aY 
h anrirati,·a egenskapers 1H.:dänning. lvarjo
ha nsson var skeptisk til l ba uanflugo r som 
rnod e llc~jur. Hau a nsåg dem st{1 för långt 
fd n h usc~jme n . p,; Tnstitnrionen fö r hus
cijursgenetik a m·å nde man sig clärfor a, 
m öss i selt'ktion sexperi menten. l slutet aY 
1940-talet e rhöll institutionen e tt sm [1cijurs
stall och försök med kauiner och möss kun
de påbör:ias. 

Studier rtv 111alernella rjjr4<ter 
Sedan urm innes tider kä n ne r m an ti ll au 
resul r.ate t av korsn ing mel lan besl~iklade 
aner, L.ex. mellan häst och åsna , blir mycket 
ol ika be roende p{1 1·i lken an som ~ir m oder 
resp . fade r. Ko rsn i11gar mellan h{iststo och 
åsne h ings t ger e n mycket ,·ärdefulla re pro
d ukt, e n m ula, än den reciprok,t korsn ingen 
som ger en 1rn t1:1sna. Engelsm~inneu V,'alton 
och Harnrnond beskre1· 1938 eLt mycket 
uppmärksam 111at expe rime nt, där de ko rsar 
d e n mycke t stora hästrase n sh ire m ed sm å 
shetlands-ponnie r. De reciproka korsninga1° 
na fick mycket o lika storlek. AYkomrna n i 
ko rsn ingar där m ode rn ,·ar av shire-ras var 
mycket större vid födseln ä n korsn ingar med 
sh e tla nds-rnor, och e n d el av sLOrle ksskill
nacle n blev bestående h os elen n1xna a\'kom-
111a11. 

Ivar.Joh ansson startade ett ko rsn ingsex
perime nr mellan ka nin raserna be lg iskj~i tte 
och blå wie ne r :1 ena sidan och de n lilla her
melin kanine n å d en andra. I slutet a,· 1940-
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ta let inbjöd s den da nske agronome n Ol e 
Ven ge au del ta i experimentet, för a ll utr eda 
be tyd e lsen a,· d e n m aternella effekten p å 
lödelse, ikL och till\'äxt. och fö r att söka sär
skilja effekte n av elen uterina miljön från 
e, e n tuell t cytoplasmatiskL an · (dvs. arv från 
äggets cywplasma och alltså ej !'rån kromo
somerna) . Betydelsen a,· cytoplasmat.iskt arv 
,ar l'id elen h~ir tiden e ll mycke t omdebatte
rat 01111 :tde. Ven ge angrep problemet på eu 
elegant sätt genom äggtra11s plan tationer, s:1 
att befru ktad e ägg aY o lika genotyper sam
rid igt kunde tillväxa i sam ma och ol ika u te
rina m iljöe r. 1 Ka n iner är \'~il l~impade för 
äggtransp lamation, d{1 de har parningsstyrd 
0\1ilarion . Man kan därför synkronisera mot
Lagarclj urens och äggdonato rernas sex11al
cykler genom att, s,rnn idig t som don a torn 
paras med e n fertil experim e n thane, pa ra 
mottagaren m ed en ste1ilisera cl hane. Et t 
storr antal parn ingar och t ransplantatio ne r 
utfördes, som i allt gay 415 11ngar. Linjen 
med stor kroppsstorlek h ade en mede lYikt 
på 4,10 kg, medan mecleh·ikten hos hen ne
li n]injen ,·a r 1,60 kg. Förutom linjerena cl jur 
p roducerades reciproka korsningar mellan 
li nj e rna . Bef'rnktade ägg ÖYe r forcles fr,111 
den stora linjen ti ll ho nor al' den li lla linjen 
och frå n d e n lil la till d e n stora, sam tidigt 
som reciproka kors11in gsägg ÖYerförcles till 
hono r av de t1-;'\ lin jerna. 

Variatione n i ungarnas föd else,,ikt kunde 
fö r1 ä n tas bero på kromosomalt ar\' (C), 
cvLoplasmatisk t arY (C) och m iljöfaktore r 
som kullstorlek (El) , irnrauterin m iljö (Eu) 
och slum p (Er ) . Totah·ariansen (V,.) kunde 
därfö r d e las up p som föije r: 

Cenom a tt j ärn föra resultaten frå n de o lika 
tvperna a1· ~iggö1·erföri ng ku nde Ven ge Yisa , 
a tt faktorerna kromosomal t arv, kullstorlek 
och inrrau terin miljii hade mycket stark in-
1erkan på lödclse1·ikten , medan cytoplasma
tiskL a rv saknade betydelse. Ungarna följdes 
til l ett års ålder. Effekten av kullstorle ke n 
avtog med åldern . Det ,·ar in te m öjl igt a ll 
visa om det före låg ett: permanent mate r-
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Figw · 9:1. ()/p \ i-11ge verkade vid La11t/m1hs
hiigslwla11 so111Jimlw1.1!11dem11de. dorfl11 orh 
labomtor(1å11 I 946 till I 963 dl! lia11 hin, 
_lnnp ssor i husrljursgml'lii< i Kii/m1ha11111, l.h. 
; id 111ihroslw/Jet höslm 1959 ()/'h /. 11. 1111de1· 
• Il ( /11 sill(( trtlrika äggövP1jori11g({r /HI /t({11i11 i 
,/ute/ Jx1 19../0-!ulet. E11 lma/Jj)krmJI /H1 .1/m1-
·,rn med de bejiulilad,, iiggm är Införd i rigg
, rlr11f'11. f rilo Ivar Dyre11da!d 

ncllt inflyta nde på kropps, ·ikte n. Del fa nns 
n 11ellerticl ingel so111 tydde på, a u ele n s tor
:c'ksskill nad som fa n ns mellan d e reciproka 
i-.O rs 11 inga rn a föro 1·sakad es a,· cywplasma
:i,kt a n ·.~ Venge p resen te rad e d elar av sin 
.mdersiikni ng i en do ktor•ic1,·handl ing ( 1950), 
, >m fö rs, ·a radcs vid d e n Ko ngl. Vete1 imcr-
~ L.anclbo lwjskolc, Köpenhanrn. H an ble,· 

loceut ,·id La n Lbrukshögsko la n i Uppsa la 
cl1 ,crkade där lill bö rjan a, · 1960-Lalet. d{1 

:,an rilllrädde en proless11r i h uscljursgcnetik 
i d Land boh0j skolen (Jig. 9: 1) . 

f:_,,a ntitativa egenslwprrs variation och 
f,,.ss jJåverJwn av dominans 

'>o m tidigare framhåll its u tgörs d e n gene Li s
,_,i ,·ariario ne n (VJ för k, ·,u1titaliva egenska
. •er a\' sum m an av d e n va rians som fö ro r
,.ikas av aclcl iti\t a rv (A ) , samt a\' dom inans 

D) och e pis t.as i (1), dvs. samspe l mella n 
:ener på o li ka loci, alltså 

Hu r elen aclditi,·a ,·aria nsen påverkas a,· in
.1, e l liksom hur den additiva släk tska psko
c-ffi cientcn förändras, utreddes p:1 1920- och 

1930-lalet a,· b ri ttiska och ame rikanska fors
kare. Effekten av dominaus ocb ep istas i ,·ar 
w{1rare att fä ett grepp o m . \ fa ts Lagcn 'all 
a na lyserad e d essa kom plexa frågo r i s in d ok
torsm·ha ncll ing. som p resen te rades på Lan t
b ruksh ögskolan 1963.'1 I Jan konce11 tre racle 
sig p {1 dominanseffekte11s betydelse. Gen om 
Ivar .Jo h anssons ko n taktnät f-ick Lagen-all 
möj lighet att stude ra kvan tila li,· genetik i 
Edi n burgh hos Alan Ro be rtson och i /\mes, 
Iowa, hosJ.L. Lush och elen likait'des be röm
d e sta tisrike rn-genetike rn 0 . Kem ptho rne. I 
sin aYhand ling visad e Lagen·a ll bL1. hur 
släktskapskoerticie llle n på\'crkades a,· d omi
na ns, och hur elen addi tiva och d om inansbe
tingacle , ·,uiau sen foränd racles ,·id im1,·el. i 
h uvudsak i frå nYaro av epistasi. D et finns 
inge n m öj ligh et att h j r gå in på cle la lj cr i 
d essa komplicerade frågor. I .agen-all anvisa
de också metoder fö1· h ur betydelsen a\' domi
nanta gener för o lika han litati, a egenskape r 
k unde testas i fö rsök med laboratoriedj ur . 
E tt pi lo rJö rsök uLförcles med möss, d~ir egen
skaperna kropps,ikt och kullstorlek användes 
som typegcuska pe r. De n för ra representc
racle eu egenskap med re lalivt hög heritabili
le t medan d e n sena re hade låg heritabilitet. 
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l:,xjJeriment med möss 
l den praktiska huscijursskötseln ske<lde se
lektion för ö kad produ ktion ofta i ave ls
bes;iuningar, som har bättre u tfodring och 
skötsel än de bruksbes~ittningar där h uvud
parten av produktionen sker. T idiga resultat 
från Edin burgh-skolan tydde på all selektion 
för ökad kropps tillv~ixt hos möss , ·c1r effek
tivare, om man selekterade p;t ett begr~insat 
näringsplan ;in på e tt högt plan. Detta n ågot 
oväntade resultat fick Korkman att genom
föra ett urYalsförsök med möss, där selektion 
gjord es för ökad ,·ikt vid 40 dagars {dder p{t 
ett högt och ett lågt näringsplan. ' Skillnade n 
mellan näringsplanen var betydligt större än 
i Edinburgh-försö ket. Under försöke ts gfog 
prövade Korkman avkomma till de möss 
som selekterats på ett högt plan på d et låga 
planet, och på liknande vis prövad es djur 
fr.'.rn det låga plane t också på de t höga. Re
sultaten , ·ar annorlunda än i det tidiga Edin
burgh-Jörsöker. Selektionen Yar i Korkmans 
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Figur 9:2. inavelns inverkan pr1 åldrandet hos 111öss. 
Figurm visar de11 sam111a1J/agrla 11iktm hos 1111gama 
Jrrln 111iidm1· vid olika r11drm; dels frän linjn rw in
avlade honor (I) och tf,,/sji-r111 olika gm/1/Jr'r av /iorn,d,, 
h.01101: betecknade X ,,ffr,r 0. Fo'r de inavlade li111erna 
rmgr's inavelsgmden inom /H11P11fr.1. rlldrandet i;1träf 
far båd,, tidigare och lm1fiigare hos de inrmlad!' djnn'n. 
De stcn!wsl inavlade mödmma (I50) produrnruf,, 
lma/1/1ast något efter 4:e lwllm ( f.iljedahl, 1968). 
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försök effektivast om den baserades p~t resul
tat tdn det näringsplan p.'.t vilket: tillväxten 
mättes. Liknande resultat har sedan e rhållits 
i många olika experiment. \fan kan anta att 
ocks,'i i elen praktiska huscljursaveln de t b~ista 
resultatet e rhålles, om ,l\'Cisd juren utväljes 
under prod uktionsförh ållanden som 11 ii ra 
överensst~irnrner med dem, där deras avkom
ma skall producera och ,·erka. 

Under I 96O-talet utförde Lars-Erik Lilje
clahl, d{t p{t inst illltione ns Wiacl-a,·clelning, 
e tt stort försök med möss för all belysa åld
randets biologi och h ur å ldrandeprocessen 
påverkas av ina,·cl. Det ~ir ,·älbe ka nt att in 
avel nedsätter tillväxt, frnktsam het och li,·s
kraft hos både laboratoriedjur och lrnsdjur. 
Kunskapen ,·a r dock mycke t begrä nsad om 
hur själva ålclrandeprocessen p åverkades av 
inavel och samspelet: mellan heterozygoti 
och ålclr,n1de. 

Från t\'å helt olika populationer produce
rades grupper av möss, som var korsnings
produkter eller u tad ade och all tså hade hög 
g1·ad a,· heterozygoti. Dessajiimfördes med 
inavlade g rupper med inavelskoefficien ter 
på 0,25, 0,3] och 0,50. Tillväxt. fru ktsam het 
och mod ersegenskaper samt mortali tet och 
livsticlsproduktion studerades. Hos nn ga 
cljur var skillnaden m ellan de o lika grupper
na (korsningar, utavlade och inavlade) gan
ska liten. Hondjuren följdes t.o.rn. 7:e kttllen 
i eu delexperiment och t.o. rn. 10:e kullen i 
ett annat. Resultaten i de tYå delarna var lik
artade . Ski tinad en mella n de i navlade och 
icke inavlade ökade d ramatiskt med åldern 
genom att både kroppsvikt och fruktsamhet 
a\'tog tidigare h os de inavlade honorna. 
Sam tid igt ökad e dödligheten mera hos de 
inavlade än hos de icke inavlade. Den sam
manlagda vikten a,· de u ngar honorna pro
ducera t vid olika åldrar i de skilda grupper
na visas i figur 9 :2 och ge r e n klar b ild av 
inavelns stigande negativa effekt under ålcl
randet. De ina,·lacle honorna produce rade 
knappast något efter d en 4:e kullen, och de 
starkast inavlade va r allra sämst. Korsningar
na bibehiill sin fruktsamhet och förmåga att 
ta hand o m ungarna så Linge m~itningen 
pågick, cl\'s. i detta fall t.o .m . 7:e kttllen. 

Lilj eda 
-:nktorsa, 
1ä m nts bl 
ch därcf 

1d SLU ( 
·Hati\' ger 
biologi b< 
'.-ulrriär. 

Efter I 

,dektio11s 
rlj u r. Fors 
,lll a rbeta 

_\ ) tiindn 
Professo r 
gällde au 
tio n fdn 
tö r geneti 
hans omf~ 
be tingad, 
,·erkar m 
Johansso1 
5kicklig st 
Han bck 
~rnnclläg 
, tatistik. I 
tiker av fä 
,om und, 
lärare i s 
\\'ah lund 
ningssLat 
clåvarand 
lertid od 
till och rr 

tionsgen< 
vVahluncl 
popnlati< 
ner som~ 
skilda get 
na i hela 
sig enligt 
let ett övt 
populat.i, 
Uppsala; 
Gunna r I 
te ten, mc 
kont.akt. 

Johan : 
a rbetare 



::idc>s på resul
_'. e1 1ilh äxte n 
-ctian e rhållits 
en kan anta a tt 
t' eln det bästa 
;iren utväljes 

::.en ,om nära 
r deras avkom-

..J.f'--[ r ik Lilje
ul-anlcln i ng, 
.. a bclvsa 11Ld
a:iepro cessen 
tx-kan t att in 
nhe1 och livs
-och h usclj ur. 
lt':rränsad om 
::.:.,er kades av 
hece rozygoti 

~er prnduce
ar korsn ings
~"<! hade hög 

~ -örd es med 
_ effic iente r 
;:ruktsamhet 
nalitet och 

• Hos ung a 
t~ grnpper-
1.3., lad e ) gan
m_ , :e kullen 
: J:e kullen i 
lan1a ,·ar lik
~a,-Iacle och 

med å ldern 
:'rukcsam h e t 
ie honorna . 
::1era hos d e 
ic-. Den sam-

nor na pro
Kia grupper
~ar b ild av 

;~ u nder åld
:r0cl uceracle 
.::en . och de 
:i:_ors11i11gar
:0m1äga au 
märn ingen 

t: .-ullen. 

Liljedabl presc11terade resultaten i sin 
d oktors,l\-J-1anclling l 9fi8 .'' Som tidiga re 
niimnts blev han stat,agronom i fjäderfäavel 
och däre fte r professor i hus(\jursforäd li ng 
, id SLU ( 1981-98) med inriktning på h a n
ti ta tiv geneti k. Sitt inrresse för å ldrand e ts 
b iologi be h ö ll han under hela sin forska r
karriär. 

Efter 1970 utfördes end ast sp oradiska 
, e lekriom- och avelsförsök m ed laboratorie
d jm. Forskarna hade fått ökad e mö jligheter 
a u arbeta med hiins och svin . 

.\ '.yländning inom jJojJUlationsgenetiken 
Professor lvarjohansson var pio1~Fir n~ir d et 
gällde att uLnyttja fältmaterial och informa
tio n frå n h usclj ure ns prod 11ktionskon Lroll 
fö r genetisk analvs. Vi har redan disk uterat 
hans omfattande unde rsökningar över miljö
be tingade och genetiska fa ktorer, som p å
, ·er ka r mjöl kkornas avkastn in g . f'wen om 
Joh ansson för sin tid m åste anses ha varit en 
~kicklig statistike r, ,ar han hel t autocl icla kL. 
Han beklagade sig ofta över si n brist p å 
grundläggande kunskap i matem atik och 
s tatistik. H an h öl l nära konta kt med statis
tiker av facke t, t.ex. professor Sten \,Vahlund, 
som under e n tid p å 1940-talet va r specia l
l~irare i s tatistik vid La ntbruksh ögskolan. 
Wahluncl är kanske m est känd som befolk
n ingss tatist iker och som riksd agsman för 
dåvarande bondeförbundet. Han rnr emel
lertid också intresserad a,· genetik och h ar 
till och med få tt ett begrepp inom popula
tionsgenetiken upp kalla t efter sig, d e n s.k. 
Wa hlund-effekten. (Den inne här au om en 
population d e las upp i fl e ra su b populatio
ner som genom sl ump e l.ler p{1 an nat sätt får 
skilda genfrekvenser, s:1 kommer genotyper
na i hela populatio n e n ej län gre att fördela 
sig e nligt Hardy-We inbergs lag; de t blir istäl
le t ett iiverskott p å homozygote r. ) En a nnan 
popula tionsgenetike r och biostatistiker i 
Uppsala av internation e ll klass var p rofessor 
Gunnar Dahlberg vid den medicinska fakul
tete n , med vilken Ivar J ohansson srod i nä ra 
kon takt. 

J ohansson anmodade sina yngre med
arbetare och licentia nder a tt - eller rent av 

fo rdrade au de skulle - deltaga i de kurser i 
srarisrik och matematik, so m e rbjöds biologer 
i Uppsala . En rela tivt god ku nskap i statis tik 
fanns inom Ins titutione n för huscij ursgene
tik, men för au k11nna fö ra utvecklingen 
framåt inom den teoretiska popt1lations
genetiken kr~ivs e n m a te m a t isk begå"ning 
som ~ir la förnnnacl. \!Ian kan säga att institu
tione ns forskare var dukt iga p{1 a tt tillämpa 
traditionell sta tistisk kunskap men knap past 
11:1gra n yskapa re . 

En n ytä ndning inom popt tl a tionstekni
ken p å Lantbruksh ögskolan korn till stånd i 
och med att norrmann en Kn u t Rö nningen 
u u1äm11<les till p ro fessor i husdjursförädling 
197'.Z . H an hade bl.a. studera t vid Corn e ll
u niversi te Le t i USA med professor C.R. I Je n
d e rson som liuvudbrare . H e n d erson var 
l.usb-lä1:junge. Und e r 1950- och l 960-talcn 
utvecklad e h a n ett a n tal me toder och pro
gram för genccisk analys av de stora data
mängder som genom boskapskontrolle n 
fanns tillgäng liga för analys. H an iir kanske 
mest kän d för elen s.k. BLU P-metoden (från 
engelskans Best Linear Unbiasecl Prediction) 
för skartning av bl.a ~jurars ave lsv~i rcle n .1i 
Cenorn d enna teknik ~ir det möjl igt att sam
tid igt utnyttja information fr:U1 o lika källo r, 
t.ex. o lika typer m· sliiktingar för beräkning 
av e n ind i,·ids a,·elsvärde . Rön n inge n kom 
att intresse ra s ig för fl era ornr{iden inom 
husdjursgen e tike n , b l.a. för metode r för 
ska uning av genet iska paramet:rar för a lter
nativa egenskape r, dvs. förekomsL e lle r icke 
förekomst av en viss egenskap, t. ex. e n sjuk
dom e lle r flerföclsel. 7 H an arbetad e också 
med tillämpningar av sele ktionsindexteorin 
p {1 o lika djurslag.8 Rön n in gen å ten·~incle 
1981 till \Jorge för e u professur i husctjms
genetik vid Veterinärh ögskolan i O slo . 

Rönn ingens period i Uppsala sam manföll 
med den kraftiga t1pprnstn ing av lan tbruks
fors kningen där, som skedde vid bildande t 
av SLU. Nya tjänster skapades, och ett anta l 
unga beg:1v11in gar sökte s ig till lrnscij urs
gcne tiken och fick trän ing och uLb ild ning 
under Rön ningen. H a ns n io år i U ppsa la 
fick härigenom en lån gvarig effekt på kom
petensen och intresset för pop ula tionsgene-
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tik inom ins t it11 tio ne n. Hiir skall blott som 
exempel nämnas e rt a\· doktorandarbetena. 
s 0 111 tog upp de n kom plexa frågan hm gen
llödet ocli d ess värde ka n studeras och mä
tas i efte rföljande generationer, som e u re
sultat av selekt.ionen . Öjc Dancll Ut\-ccklade 
i sin clokto rsa\ hancll ing 1980 datorprogram 
for studie, m genfl ödet i o li ka typer a1 m·els
program med s\·i11 sarn t i kmsuingsm·cl med 
köuboskap.!) I sirnuleringsstudier stllderades 
vidare mö jligheten oc h betyd e lsen av a lt i 
sele ktio nsindex inkllldera binomialt förde
lade egenskaper t.ex. fle rfödse l tillsammans 
med kontinue rligt fördelade produktions
egenskape r. Öje Danell (L 1944) ble\· 1994 
professor i re nskötsel 1id SLU me d p lace
ring \·id Institutionen föi huscijursgene tik. 

Vi ~lterkommer till flera populatiousgene
tiska studier i samba nd med de tilbmpade 
forskn in gsfalt som be handlas i senare av
sni tt . 

CYTOGENETISKA STUDIER 
Hos lantbrukets \·äxter bleY studier av kro
mosom tal och kromosom morfologi ( cyw
gencri k) tidigt ett fruktban furskningsfälL. 
Liknande studie r på husdjur Yisade sig myck
et S\'~trcm:· ,Ht genomföra. 1\:ötkreau,rens kro
mosomanta l kunde faststiillas förs t 1928, då 

n l\l\ 4b A/1 no no 
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01'\ no C\Q 00 nn l\ i 
7 8 9 10 11 12 

"" 
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Figur 9:3. E11 liro111osombild, s.lt. ltrny,gmm jiA11 ,,11 
tjur med I /29-r111011/(//im . /)mena ln-011wso111e11 i de 
båda /1ul!'11 I orh. 29 sa/mas. f stiillet.fi1111s en oparud 
ltro111oso111, so111 /Jr,slår av de båda sa111111a11fogade l:ro-
1noso111er11a 1 och 29, ned,,,.,1 i hilrlPII (C: uslavsson. 
1969). 
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Lyske n Kral linger visade alt d e ras diploida 
kromosom tal var 60. När cellodlingstekniken 
u tnTklats, bö1:jade den cytogene Li ska fo rsk
ninge n på h usdjur ta fart. Som cellmaterial 
a ,w~incle man 1·,U1l ige n lymfocvter, som fäs 
från ett \·,rnligt blodprm·. 

Forskare på Veterin~irh ögskola n i Swck
h o lm kom t icl igr igång med cytogeHetiska 
swclier, försL på ImtiLUtio ne n fö r obsretri k 
och gyn ekologi. där Odd Kn uc\sen \'ar iniria
rinagaren , och från 1960 i h1m1dsak p{1 Insti
tu tionen for avclsbiologi och h uscijurshygien. 
lngenur Gusta1·sson och C. Rockborn gjor
de 1964 den intressan ta iakuagelsen. au 1issa 
nötkreatur hade ett a\YikaHde krom osom tal, 
nämligen 59 iställeL för fäl. 1

'
1 Custa\'sson gjor

de därefte r o m fattande undersökni ngar av 

nö tkreaturens krouwsomer och orsake rna 
till antalsa\Yikelserna, liksom deras effekt. på 
fruktsamhet och prod11kti\·i tet. Könskromo
somerna X och Y kunde ge nom sin storl ek 
och fo rm och fördelning m e llan kö nen läu 
ide ntifie ras. rvled clå\·arande teknik {1tskild e 
sig f)\·riga kromosom e r i h11\·11dsa k ge nom 
sin storlek, där den stö rsta ga1s ide n t itets
siffra n I och ele n minsta siffran '.:!9. Sarn rliga 
autosorncr \ar tclocentr iska, ch·s. kromoso
m en hade e ndast e n arm och centromeren 
sa 11 i ena änden . Gustavsson kunde 1·isa a tt 
de an ikande krornosomanLalen föro rsaka
cles m· e n sammansmältning av centrom erer
na hos de n största (nr l ) och de11 minsta (n r 
29) kromosom e n Lill e n e nda sr.or kromo
so m ( kallad 1 / 29) m ed t\'å arma r. Ett lite t 
antal dj ur med endast :J8 kromosomer ide n
tifie rades och dessa hade translokationen 1/ 
29 i dubbel uppsättning ( tig. 9:3) . 

K.ro111oso111 tra11slo katio nen iak u ogs e n
das t inom SRR-rasen och ej i SLB och SKB. 
I e tt stickprm på 1 173 SRR-cljur \' isad e sig 
14% ,·ara heterozygota for t ranslo katio ne n , 
medan 0,?,4% \'ar homozygoLa . De t a nst1gs 
sa nn o lik t a tt I / '.!~) krornosornen hade t ill
förts SRR genom RSB-kornponc11tcn i rasen. 
Vid parningar m ellan djur med en 1/ 29 kro
moso m och normala cijur b lev fördelningen 
I : l mellan normal avkomma och d ju r med 
krnmosoma1, ·ike lsen. Transloka tionen på
\'erkacle in te spermabilden och spermier nas 
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livskraft. Sernintjurar m ed och utan 1/ 29 
hade i sLOn sett sam ma fruktsamhet. Döttrar 
e fter tjurar med translokatio ne n visade 
e rnellcrtid kla rt higre fruktsamhet ä n efte r 
normala tjurar. Effekte n \'ar s~irski lt påtaglig 
hos döurar till tjurar som var homozygora 
fö r l / 29. Fruktsamheten beräknad sorn ''pro
cemen 56 dagars icke-o rn löp11ing" ,·ar 66% 
hos dött.rar till normala tjurar mot 57% hos 
döttrar från rjurar h o mozygota för translo
katio neu. Det var ,dltså fr{tga om e n i detta 
samm anha ng stor och ekonomiskt kännbar 
dfekt. Resultaten förde till en systernatisk 
krornosonnestning a,· potentiella semin~jurar 
och utslagning a\' de m som ,·isad e sig \'ara 
bärarea\' rranslokationen. Custa\'sson pre
senterade resultaten ,w sin undersökning i 
e n dokto rsavhandling 1969. 11 H an blc\' do
ce n t och var und er må nga {1r t.f. labo ra tor 
och t.L professor, sanll utnämndes 1989 till 
p rofessor i husdjurens cytogenetik , ·id SLU. 

Transloka tion e n I / 2\.J har visat sig före
komma i mtu1ga o lika nötkreatursraser i 
, kilcla de la r a,· \'ärlden. L iknande krolllo
sornförändringar har sen are påvisats hos 
flera o lika husdjursarLer.11 De Ye rkar ,ara sär
, kilt \'an liga hos S\'in. O m kring 1970 bö1:jade 
nva tekniker för färgning av kromosomer all 
ut,·ec klas, som gav typiska banclrnönstcr, 
1·ilka gjorde det möjligt att särskiUa i önigr 
liksto ra kromosomer. Gusr.avsson och mecl
a rberare studerade kromosomerna hos gal
ta r. som genorng:1ende producerat m ·,lllligt 
, må kullar. De t ,·isade sig då , al.l fl era a,· 
dessa ,·ar bärarea\' olika reciproka Lransloka
tione r, något som tydl igen ledde till 11edsall. 
fruktsamhet. Reciproka translo kat io ne r är 
e r.r resultat a,· broLL i t\'å olika kromosomer 
med påfölja nde u tbyte och före11i11g. Va1j e 
e nskild sådan är 1111ik beträffande morfologi 
och beteende vid meiosen (d en celldeln ing 
~om lede r fram till bildandet av könsceller). 
Effekten p:1 fruktsamheten kan chirförockså 
,·ariera mella n o lika typer av translokatio n . 
En dela,· d em kan sannolikt hå lla sig k,·,u 
många generationer i en populatio n, äve11 
o m der sker selek tio n mot nedsat t fruktsam
het, rnedan andra kromosomfel kan ha upp· 
st:m spontant hos eu av djurets för;ilclra r. 

De n minskad e kullstorle ken förorsa kas a, · 
a tt e n del av könscellerna hos djur med en 
translokation bl ir obalanserade, dvs. de har 
for m ycket eller fö r litet kromosomm aterial 
av e tt visst slag, något som förorsakar tid ig 
foste rdöd. Användanclel av gal tar med trans
lokation kan ge upphov till stora för! uster, 
innan de uppt;icks. 

Gusta\'ssons forskning h ar rönt sto rt inter
na tionellt. intresse med besöka\' m:mga gäst
forskare på Lltuna som IöUcl. De n cytogene
tiska grnppen på institutionen har , arit liten 
m ed cirka tre svenskar. me11 den bruka.de 
11nder hela ]980- och 1990-talen d essu tom 
inrymma minst lika m,1r1ga gäs ta nde u t
bnningar. Frå n slutet av 1980-talct har nya 
effekti,·a m etod er för kromosomiden tifie
ring ku nnat tas i b ruk. Dessa a1wänder Dl\A
segrncnt från a ndra arter, t. ex. m us el l~r 
m{inniska , ,·ilke t gör de t möjl ig t au påvisa 
kromosomhomologier m ellan arter. De ua 
sp;innancle fält kommer all beröras i ett av 
de senare kapitlen. 

STUDIER AV BLODGRUPPER 
OCH PROTEINVARIANTER 
I ett tidigare a,·snill nämndes att e tt m indre 
blodgruppslaboratorium hade inr~ittats på 
Institutionen for h usc\jmsgenetik i mitten 
på 1950-talct. O rsaken va r att ma n behövde 
en s;ike r metod för au lösa fall av oklar här
stamn ing, fdmst hos nötkreatur, nägot som 
bö1jade bli er.t problem i och me d se111in
a, e lns snabba rnbred n ing . Rlodgnipps
unclersiikningar på nötkreatur och ett antal 
andra c\j urarter had e påbö rjats i slutet p å 
19?.0-talct vid vVisconsin-u niYersitetet i USA 
1111der ledning m· professor :vt.R. lnvin . Den
ne m yn tade begrep pet i111111unoge11el ii< för 
genetisk forskni ng som bygger på immuno
logisk teknik. 

Förekoms te n a\· en viss bloclgrnpp kan 
synliggöras med hFilp av s.k. antigen-an ti 
kroppsreaktio11er (fig. \.J:4) . Hän·id reagerar 
antigen e r (ytstrukturer på de röda blod
kropparna) mecl antikroppar i specifika tesL
sera . Reaktion e rna manifes te ras på olika 
sätt, t.ex. genom agglu tination (sam man-
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Figur 9:4. /Jfodgruppst,,stema uar 1111dN 1950- orh 
60-talen tidsödande; hä111ofrs-/'l'ahtio11ema studerades 
i s111å Jno111-ii1: Ma11nP11 J1å /1ild1,n iirjos1jSe/fr,i (1\g11J 
1975 ). På f 970-tafr,f /Jij1jr1dr Jhxiglm/1/allor orl, 1111-

lo111r,lislm jJiJ1Plltr att a11vä11das. varige11om rmgens
dtgr111gr'11 lllillsfwd,,s sa 111/ idigt so111 /estlwparitele11 
1r1å11gd11bliladts. Foton Jrå11 rn 1960 1np. 1995. 

klumpning) m· de röda blodkropparna, e lle r 
geno m h~imolys d :t blodkroppar na sö11der
sprängs. FramsLäll ningen m· specifika testse
ra ( reage ns) ä1· en ,iktig men tidsöd a nde 
proced11r, solll vi inte ska g,\ in på h ä r. O m-

kring 1950 hade bL t. ame1 ikanen Clycle 
Storlllont beskri,·ir en femtiota l blodgrupps
faktorer som bestämdes aY gener på minst 8 
skilda loci. En bloclgruppsfaktor d efin ic>ra
cles som eu antigen eller en del a,· e u a n Li
gen som reage rar m ed ett specifikt an ti
se ru m. FakLOre r som kontrolleras av gene r 
p,1 eLL och samma locus sägs tillhöra samma 
blodgruppssystem, t.ex. A-systernet. Eu del 
av d essa S)Stem vis;icle sig ,·ara mycket ko m
plexa och i1ll'ymma etl ston ant,t! allcler, 
\'i lka gav upphc>1 til l anLigene r som känne
tec knades ,tv blocka,· olika faktorer. Del s.k. 
B-systcmet hos nii tkreafll r \'ar sannolikt det 
mest komplexa genetisk;i sys te m som Yicl 
d e nn a tid (olllkring 1950) beskrivits hos 
11:1got diiggdjur.U (;cnorn siu komplexitet 
skulle B-syste meL \'isa sig mycket anYåndbart 
för populatio nsgenetiska studier. 

;\rf'tlig ,aria tion i o lika blod protein e r 
började p,hisas på I \)40-talct med hj iilp av 
e lektrofores. Metoden g r unda r sig på a rt 
olik;i proLcim ,1ria11 tn har olika elektrisk 
laddning. ).fa11 kan därför i c11 lös11iug a,· 
olika ~iggYiLe{im ne n separe ra d essa f'r~tn 
vc1ranclra gcnorn att utsätta lösningen för eu 
elcku-isktspän ningsfalr. 1 mitt.e n på 1950-talet 
,,isade Oli,·er Srnithics vid Tornnto-universi te
tct i Kanada, att en iörbiittrad separa tion 
kunde erhål las o m elektrof'oresen u tfördes i 
en sLärkelsegeL varigenom proteinmolekyle,~ 
na separer,1clcs efter b,'\cle laddning och sw,~ 
lek. 1 1 l nforanclet a\' gelelektroforesen ledd e 
ti ll en snabb mwrkling a,· den biokem iska 
genf'tike n . RloclgruppslaboratorieL på Lant
brn kshögskolan bö1jade ti I lämpa elen nya 
tekniken redan FE)9 (lig. 9:5). I biirja11 ko 11-
ce mre racle laboratoriet sitt. a rbeLe på niit
kreatur, m en ,·e rksamheten utl'iclgades så 
små ningom ti ll att omf'ana studier p;t h~ist, 
sYin , hund och eu amal andra cij11rslag. Både 
itntnun ogene tiska metoder och clektrofores 
ko m til l arni'in clnin g . Ru Lin mässiga under
sökningar fö r lösande av o kla ra hä rstam
ni ngar hos nötkreatur p[tbörjades 195:i och 
hos h äst 1967. Vid sidan av sen'iceverks,tll!
heten har o m fatwncle fo rskn ing bedrivi ts 
fö r el it belysa o lika prnktiska och teo retiska 
fd tgestiill11i11gar iuorn husdj ursgen e tike n . 
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Figur 9:5. 'fist jiir gl'/1P/ islw sr,111111/yj;N hos 
!111 lflj1n: "/:/,_ Bo (~r,/wp ( 1931- 1990) giirldarl 
fiir gl'ir41•h!mfow, m , niitkrmlwsrru111. Grth11P 
,•r1n •11 shiddig 111PlodutvwldarP; w1dt r/lna r1r
tio11dl'!1 lwm mr111ga rm lullls b11.Jfrrtlös11111gm 
11rh tlrktm(ore.m'ff/J/ till stora 11 vii11dni11g i11ft1° 
nr1tio11dlt. Ovan rcsultrrtel m, 01 pfr,fltmjim,s 
1n111 visar .11' x olilm gl'11etislia tvjJer ar, sem111-
t rrr11s.fr•ni11 fl os 11iil. 

Påvisande av nya blodgr11/JjJssy.1tem och 
pmteinvarianler 
'\ötkreaturens blodgrupper var ganska ,·iil 
k.artl,tgda, nä r bloclg rnppslaboraroric t på 
l.anrbrnkshiigskolall bii1jade siu verksam het. 
.\lan uL\ ecklade kopio r aY re fe rensreagens, 
so m erhållits fr;'m vVisconsin , och kunde diir
e f"te r ko nct'nt rera sig ptt olika tilliimpningar. 
L·nder a rbe te ts gång kunde ett nytt blod
grnppssysLem (M) beskri,·as samt en för~ind
ri11g inoJll U-syste1ncL, som ,,a r av sådan na t11r 
a tt. de n sannoli kt kommit till sLåncl geno m 
Ö\erkorsni ng m ella n r~irt kopplad e gener 
,11arare ~i n genom rnuwLio n. 1

'· · Sena re har lik
n:rncle öve rko rsningar p:1visats i flera o lika 
laboratorie r, sä rskilt. i Ho lland, Fra11krike 
och Kalifornie n , ni\gm som le u Lill uppfan
n ingen att det komplexa 8 -syste111ct består 
a,· e tt kluster a,· mycke t tält kopplade gener, 
som med ett mode rnt språ kbruk skulle kallas 
hapl<>typer. 

l d e clektroforctiska unde rsöknin garna 
introducerade Bo Gah11c 111od ifikatione r av 
den ursprung liga teknike n , som ledde till 
kla ra separationer ,w o lika proteinfraktio
ner. Han beskrc,· b l.a . e LL nyu gensystem 

m t'd två co-dom inern11de alleler, som ga\ 
p o lnnorfis m i nö t.kre aturens post-albu mi
ner. Hos häst på,isade Gahne en an ta l tidi
gare ickt' beskrivna gcnsystetu, sorn gay po]y
rnorfisn1 i scrumalbum in e r, p realbumine r 
och plasmaesteras. Han fra mlade sina resul
Lal i en dokw rsavhand ling 1967. 1

' ; 

1 periode n d Ler 1964 utförde Ka j Sand
berg i11 g,"ic11cle studie r av h;'isLens blodgrup
per och prote in polyrnorfisrn, vilka också 
sa mma n fauacles i en clokt.orsadrnHclling 
( l 979 ) . 17 I Ia n beskrt>v bl.a . ge11etisk poly
morfism i fl era e rythrocytenzym . Vidare 
fram st.ällcle han ett batteri testscra för stu
dier m häsLens bloclgn1pper och beskrev ett 
a11tal Hya blodgruppsfaktorer samt ut.Yeckla
de k1111skapen om blodgruppssystem D och 
Q. Uppsala-labora toriet h lt>Y h~irigenom ett 
av d e laborator ier i ,·iirlden som ku nde ul
fö ra den rnesL fullsLänd iga a na lysen aY hjs
tens b lodgrupper och prntei1wariante r. 

Kopplingssludier 
Vid miuen a\· 1970-ta le t började resultat 
framkomma h os flera a rte r inklusi \·e mjn
niskan om koppling me lla n loci som kont-
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rollerad e blodgrupper och protei11va ria11tcr. 
Sand berg beskrev i sin cloktorsavhanct ling 
koppling me llan K-blo d grn p pssystemet och 
del locus som kontrollerar polymo r fism i 
proLeinet 6-PGD hos häsl. Ö verkorsn ings
proce11ten ,·ar 24%. Detta var san11olikt det 
fö rsta exemp let på ko p p ling me llan auto
somala gene r, som beskrivits hos häsL. Sand
berg ochj uneja beskre" yuerligare en gene
tisk koppling hos hiist, näm ligen mellan 
gensyste men för a lbum in och Ge polymorf-~ 
ism. Ge är beteckningen för de t protein som 
i blodplasman b inde r D-vitam in . 1" Koppli ng
en var m ycket tät med en överkorsning pi\ 
endast 0,9%. E11 liknan de koppling hade ti
digare beskrivits hos människa . Koppling 
mellan loci som bestämmer variation i sam
ma egenskaper hos flera olika cij uraner iir 
mycket intressant och tyder på homologie r 
mdla11 o lika djurarter o ch bevarande m· 
he la kromosomsegment u nder e1o luLionen . 
Denna fråga kom att utYecklas närmare i en 
doktorsavhand ling ( 198:)) av Le if An d ers
son, base rad på ell anL,li arbeLen på häs L, 
u Lförcla i sa marbete med bl.a. K,tj Sandberg 
och Kumarju ncja .19 Eu mycket srorr mate
ria l som ackumulerats genom service,·erk
sarnheten omfattande :)4 269 fu llständiga 
fami ljer (h ings t, sto, avkomma) kom till an
vändning. \!långa h ingsLfamiijer hade mer 
;in 100 fu llständiga rnoder-a,·kornrnepar. L pp
gilter förelåg också om bl.a. farg och t:eck
n i ng hos djuren . 

I Anderssons a, handling kun de de tre 
auLOsornala kopplingsgrupper hos häst som 
red an på,,isats ve rifi e ras och u ts iclgas, och 
e n ny iden Lifierades . F.u slående exem pel på 
konservering av koppli11gsm önster u tgjo r
d es a,· koppli ngen mell an generna for Cc
proLeinet och a lbum in , som fö ruLOm hos 
män niska och h~ist också g~illde höns. Resul
taLen Lyder på att generna beYaraLs kopplad e 
under en m ycket lå ng tid, eftersom fåglar 
och cläggclj m ski ldes 11nder ernl11 t.ione n för 
cirka :)()0 millioner å r sedan . SLudierna \"isa
de att fl era fa rggen er, t.ex. generna för fux, 
skirn li ng och brokig h et (tobiauo), kumlc 
hiinföras Li ll sam ma koppli ngsgrupp som 
Al-Ge, och a tt delar a1· denna grupp också är 

176 

homolog med koppli11gsgru pper hos mus, 
kanin och rår.ta. Ett annat. intressant. resultat 
rnr au överkorsn ingsprocenten mellan kopp
lade loci var beLyclligL högre hos sLon än h os 
hi ngsLar. Eftersom hings tfamiijerna var stora , 
kunde det också Yisas att det förelåg hetero
genitet mellan h ingsta r i fråga o m benägen
heLen för överkorsning, något som kan vara 
,·iktigt att beakta ,·id e,-cntud l framtida an
,·iindning a\' ma rkörgener som ett hjälp
medel i selektionen. An derssons doktorsav
handli ng 11 t.gjord e ett vikrigr bidrag til l den 
in ternaLion ella d iskussionen om genhomo
logier mellan arter och konsen 'ering av hela 
gensegrnen t. Den mgjo rcle också en in körs
port till fördjupade studier, niir D:'-!A-tckui
ken ,äl kommit att bli en elda,· institutio-
11c11s forskn ing . 

Smnband mPLlan markörgt>nfr och 
produktionsegenshajJfr 
Som tidigare näm nts föreslog C ert Bonnier 
redan 1927 att man inom huscljursförädl ing
en borde leta efter vad ha11 kallade "iudika
torsegenskaper" , eller gener med ,ilkas h jälp 
man skulle kunna förutsäga cij urens fram Lida 
produktionsförrn:1ga. lnom fjäderfaa,·dn i 
USA sökte man LidigL amäncla blodgrupper 
som markörer i aYdn, men resul taten ble,· 
motstridiga. Samband rndh111 en markör, 
t.ex. en bloclgruppsgen , och en produktions
egenskap ka n i princi p uppkomma p å två 
olika säll, dels genom pleiotro/Ji, cl~t markör
genen ocks:1 har en d irekt effekt p,°1 egen
skapeu, ocl1 dels genom lwf,jJ/ing 111clla11 c11 
markörge n och eu locus med gener som 
påYerkar elen egenskap man vill bedriva u r
val for. E\'entuella samband kommer oftast 
också at t p,h·erkas av m iljöeffekte r. :vlö jlig
heten att påYisa samband är därför störst för 
egenskaper med hiig heritabilitet: e lle r for 
såda na som uppkommer hos recessiva ho
mozygoter, som t.ex . många defekter. 

Vid en konferens för blodgruppsforskarc 
i MiOtnchen 1959 fram lades rapporter frå n 
laboratorier i Göttingen, Köpenhamn och 
Uppsala över sam band mellan blodgrupper 
och mjölkprod uktio n hos nötkreatur. Lpp
liigger var likartat i de tre oberoende under-
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sökningarna.2° För a rt min ime ra sLörande 
~ener.iska effekter och miijöeffe kter gjordes 
jämfö re lser me llan cijur med och utan e11 
\ iss bloclgruppsgen inom hah·syskongrupper. 
Effekterna a\' blodgr upper \'ar små. I elen 
ryska och danska undersökningen förelåg 
dock en klan negaLi\ i1werkan aY blodgrupp 
\ I på rnjölkmii11gden, och i de d anska och 
,\·enska undersökningarna \'ar de t starka 
, am band mellan \ issa B-allelcr och mjölkens 
fc LLhalL. lntressa11t Yar atr. sam mc1 R-a llel 
(haplo typ) hade det starkaste sarn ba11det 
med feubaltcn i båda materiale n . I en stor 
u ppfolj11ings11ndersökning på material från 
de danska kvigprövningsstatio11erm1 av :\ci
man n-S0r·ensen och Robe rtson be kräfLades 
resultale11."1 Ma11 k11nde ocks;'\ visa all blod
~rupperna \'ar a nsvariga för omkring 7% a,· 
den tot:ala aclditi\'a genetiska ,ariationen i 
mjölkens fetLhalL. Därav drog ma11 slt1 tsat
, en , a tt det icke är realistiskt a u försöka an
\·(inda dem som marköre r i det praktiska 
aYelsurvaleL ALL samband Ö\'cr h tt\'ud k11nde 
på,isas mella11 kvantitativa egenskaper och 
markörer \·ar emellenicl inLressalll ur allm~in 
, \·npunkL Resultaten tydde på atr antalet 
~ener som har ett väsen Llig t inflytande p;t 
mjölkens fe tthalt ä r relativt lir.e t. 

Jlrtrkdr-.1elehtion blir en praktisk realitet 
Genom o mfattande undersökningar av blod
~ntpper och protcinpolymorfismer hos s\·in 
a\· friimst dansken Erik And resen och ame
ribt11e11 Benjamin Rasm usen hade under 
1970-taleL en kopplingsgrupp ku11nat på
\isas, som ornfattacle två b loclg ruppssysLem, 
H och S, och tv:'.\ loci som ga\ polymorfisrn i 
isozymerna fosfohexosisorneras (Phi ) och fi
fosfoglukonat dehyclrogenas (Pgd ) ."" Dessa 
fo rskare hade också visat, att de11 gen som 
förorsakade stor stressbinsligheL hos svin, 
s.k. PSS (f'rån engelskans porcine stress sy11-
clrum) , ingick i kopplingsgruppen . PSS hos 
lc\·a11de gr isar kan upptäckas genom a u. lå ta 
dem inandas e n g iven dos av bedön1ings
medlet halotan. Defekta grisar får d ;t kramp
anfall lik11a11de dem hos PSS-grisar unde r 
stress. PSS har \·isaLs bero på homol)'goLi for 
e n recessi\· gen , H a l", (se faktaruta X II). 

Slaktkroppar från PSS-g risar visar dessutom 
o fta kvali teLsfeleL PSE, som känneteck11as a\· 
blekt, sladdrig t, \ ~itskeavgi,,mde fläsk (PSE, 
från engelskans palc, soft, cxudari,·e) . 

Gahnes forskargrupp ku nde genom två
d imensionell e lektrofores påvisa ett gensys
Lem med tv~t co-dominanta allcle r, som gav 
polymorfism i plasmaproteineL posLalbumin 
(1'0-2). Det nya gensystemet visade sig ock
så \ a ra t~itt kopplat til I den koppli ngsgrupp 
som_jus tomtalat, .21 De n sanno lika ordnings
föijden mella n generna \·ar l'hi , H al, S, I-1 , 
PO-2, l'gd och kopplin gsgruppen va1 om
kring I O cenLimorgan (1 cc11tirnorgan mot
s, arar en ö\·erkorsning mellan två kopplade 
gener på 1%) . 

StressynclromeL leder till stora förlu ster 
genom ö kad dödlighet under transporter, 
minskad fruktsamhet hos suggorna samt 
ö kad förekomst av PSE-fläsk. \1er än 50% a\· 
slaktsvinen i många populatiouer i Europa 
var bärarea\' Hal"-geue11 i slutet av 1970-Lalet. 
På olika hftl l i Europa och uSA bö1jade man 
chirfiir tesLa framtida avelsdj ur genom s.k. 
ha loLhantesL l\kd denna rnetod ku nde man 
emellertid e ndast uppLäcka homozygoter11a 
Hal"/ Hal" men icke heterozygoterna HaJN/ 
Hal", som liksom homozygoterna H al"/ HaF' 
nt r helt no rmala . Möjligheterna att elimi
nera stressyndromet var a llts:1 begränsade. 
Gah11e och medarbeta re börjad e dä.rför 
1983 ,mv~inda de med 1-Ial-locus Lält koppla
de generna i Phi , PO-2 och Pgcl-systemen for 
an i kornbinaLion med ltalothantest: avslö ja 
bärare a\' clefektgenen.2 1 Det \'ar fråga orn 
ett av d e all ra fö rsta försöken att i praktisk 
huscijursa\'el utnyqja markörer som ett l~jälp
meclel i selcktionen (se faktaruta XII ) . !los 
de t\•;1 vanl igast före kommande S\'enska svin
raserna beräknades 10- 15% vara stressbins
liga, dYs. freh ensen av Hal" Yar o mkring 30-
40%. 

Ett samarbete inled des mell an Sveriges 
Slakteriförbund, som lltförcle halo tha n les
terna, och Tnsti LLt tionen för huscijursföräd
ling, som bestäm de typerna iuom de tre 
elcktr oforetiska systemen Phi, Pgd och P0-
2 samt ett anral andra system fo r au kontro l
lera härstamningen . TesLprngrarnrnet bö1ja-
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de under 1982 och ledde snabbt till en dras
tisk minskning av fö rekomsten av PSS ocb 
PSE. 

En kanadensisk forskargrupp~' kunde visa 
att stresskänsl igh ete11 ltos svin berodde på 
en enkel defekt i eu p rotein, som reglerar 
cellens kalciummetabolism. Aminosyran ar
ginin hos normala djur hade hos defekta 
individer ersaus av cystein i en ,·iss position 
i det aktuella proteinel. De a nga,· också skill-

F AKTA.RUTA XII 

naden i DNA-sekvens mellan de båda gene
rna. Utgående h~irifr:111 kunde Leif Anders
son på Tnslit.utionen för husdjursförädling 
utveck.la e tt Dl\"A-tesl med vilket Hal"-genen 
kunde u p p täckas direkt, utan den ganska 
komplicerade kopplingsanalysen . Efte r någ
ra års D)JA.-tester h ade Hal"-gcnen praktiskt 
tage t eliminerats från d en svenska svinaveln 
(se också faktaruta Xlll) . 

Markörbetjänat urval (MAS), ett exempel från 
svensk svinavel 

Människan har länge sökt efter egenskaper, 
främst cxtcriöra särdrag e lle r andra yttre 
tecken , hos huscijuren , som förhoppningsvis 
skulle kunna ge en indikation på djurens 
framtidafrukL,amhet och produktivitet. Man 
har t.ex. hos kor sökt efter s.k. mjölktecken, 
men resultatet har va rit klent. Genom på
visandet av ett stort antal blodpolymortismer 
(blodgrupper och proteinvarianter) tick man 
tillgång till potentiella markörgener. Ut
vecklingen av DNA-tekniken har slutligen 
lett till påvisandet av ett nästan obegränsat 
anLal potentiella markörer. Markörbe~jänat 
urval, s.k. MAS, efter en gelskans Marker 
A5sisted Selection, ha r sedan slutet av 1990-
talet blivit ett mycket "hett" område i diskus
sionen om framtida selcktionsmetoder i hus
djursavcln. Det finns redan ett antal exempel 
där MAS-tekniken tillämpats med framgång 
i praktisk avel. Ett av de t.icligaste korn till 
användning i svensk svinavel i arbetet. fö r att 

komma till rätta mecl det utbredda syndro
met for stresskänsl ighet, s.k. PSS (efter eng
e lskans Porcine Stress Syndromc) . Bekämp
ningen av PSS inrymme r flera principiellt 
viktiga dctaUer. 

Ett genetiskt samband mellan en markör 
och en kvantitativ egenskap kan uppkomma 
på två olika sätt. Den gen som bestämmer 
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Figur XII:1. Jvlöjliga genetislw orsaker till samba11d 
mfllan en ma.rköigm, I. ex. en blodgrujJ/J ell.er en 
DNA-ma.rhör och produl!lionsegenskapn EU locus 
som har en stark effekt fH1 m kva11titativ egenskcifJ 
bruhm //allas (f YL ( eng. Qua.ntilative Tmit Locus). 

markören kan direkt påverka den kvantita
tiva egenskapen . Vi har då s.k. jJfeiotropi (fig. 
XII:l) . Påverkan på den kvantitativa egen
skape n kan vara stark e ller svag;ju större del 
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av variationen som kon trolleras av genen 
med p leiotropisk effekt, desto s törre är möj
ligheterna för MAS-se lektion. Den andra 
möjligheten är att sambandet beror p å /w/1/J
ling mellan e n markörgen och ett locus som 
påverkar den kvami tativa egenskapen , eu 
s.k. QTL (eng. QuantitativeTraitLocus). 

Nu till stressyndromet h os svin! Under 
1960-talet b lev förekomsr.en av blekt, sladd
rigt vätskeavgivande fläsk, s.k. PSE-fläsk (efter 
engelskans Pale, Soft, Exudative), ett ökan
de problem för svinaveln i Eurnpa och USA 
Samtidigt ökade förekomsten av plötslig död 
hos grisar under stress, t.ex. vid transport till 
slakterierna. Vid stress fick vissa grisar för
höjd kroppstemperatur och 1-tjänrytm, något 
som kunde åtföljas av kramper och dödsfall. 
Det stod tidigt klart att PSE och PSS var ge
netiskt betingade och san nolikt stod i sam
band med varandra. En grupp holländska 
forskare kunde 1969 visa, a tt symptom lik
nande PSS uppstod hos vissa grisar d å de 
bringades att ina ndas e n viss dos av bedöv
ningsmedle t halotan. De t var d e halotan
känsliga grisarna som var känsliga för stress 
och utvecklade PSS. Halotankänslighet ned
ä rvdes i stort sett som e n recessiv egenskap.' 
Den ansvariga genen betecknades Hal" och 
normalgenen H al:-,;. H omozygoterna Ha l"/ 
Hal" va r alltså halotankänsliga. De potentiel
la PSS-grisarna kunde 11u avslqjas ge11om au 
de u t5attcs för en bestämd dos halotan. He
terozygoterna HaF'/Hal" kunde emellertid 
e j sitrskiljas från de normala homozygoterna. 

Genen för stresskänslighet h ade i slutet 
på 1970-talet nå tt förvånansvä rt höga !Orck
venser i många e uropeiska svinpopu lationer; 
upp rno t 0,5. Webb och medarbetare sam
manfattade ett antal studier över produktivi
teten h os halotankänsliga och h alotantåliga 
grisar, som visade att fruktsam he t, livskraft 
och fläskkvalitet var klart sämre h os de halo
tan känsliga grisarna." Dessa hade istället 
klart högre köttprocent. i slaktkropparna. 
Förekomsten av dödsfall u nder transport till 
slakteri var hög bos de halotankänsliga 
q juren. I en holländsk undersökning dog 
3,35% av de halot.ankänsliga sogrisarna un
der transporte n till slakte riet, medan döds
fallen hos normalgrisarna endast var 0,32% . 

Parallell t med s tudierna av halotankäns
lighet hos gris pågick undersökningar av 

Figur XTI:2. Demonstration av halotanlest fiir au 
avslöja grisar som. är lwrnozygota H al"/Hal:'. Djur 
fJå 8-10 veckors ålder får inandas li alola.ngas. 
Normala djur insomnar lugnt medan de halotan
kiinsliga visar //ramf;.1y111ptom varvid /estet avb,yts 
(Simonsson och medarb., l 990). 

svinen s blodgrupper och pro te invarian t.e r i 
flera ol ika länder. En kopplingsgrupp om
fattande två proteinsystem (Pgd och Phi) 
och två bloclgruppssystem (H och S) had e 
identifiera ts. Rasmusen och Christian i USA 
och j örgensen och medarbetare i Danmark 
kunde 1976 visa att H al-locus också ingick i 
kopplingsgrup pen . 111 En svensk-dansk fors
kargrupp rapporterad e a tt. ytterl igare ett pro
teinsystem, PO2, ingick i kopplin gsgruppen 
och att ordninge n på kromosomen var Phi
Hal-S-H-PO2-Pgd.1v Gah ne och medarbe
tare kunde dessutom visa, att det genom at~ 
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testa fö1- de tre proteinerna Phi, PO2 och 
Pgd och använda resultaL från halotantester, 
i allmänhet var möjligt att avslöja vi lka avels
djur som var bärare av defektgenen Ha]n_v 

Den plåga som de stresskänsl iga grisarna 
utsattes för under transport och konsumen
ternas klagomål på fläskkvaliteten ledde Lill 
att Slakteriförbundet och Lambruksuniversi
tetets InstituLion för husdjmsf'örädling 1983 
inledde ett samarbete för au komma till rät
ta med problemen. Slakteriförbundet stod 
for halotantesterna, och professor Gahne 
och medarbetare på SLU utförde blodtes
terna. Gången i det hela var att Slakteriför
bundet först halotantestade avelssvin och 
deras kullar i avelsbesättningarna. Var gal
ten eller suggan halotankänsliga, visste man 
att alla djur i alla kullar efter dem var bärare 
av defektgenen. Inga av dessa fick därför 
användas i avel. Om inte föräldrarna reage
rade men minst en av grisarna i kullen var 
halotanpositiv, undersöktes samtliga cijur i 
kullen för proteinsystemen Phi, PO2 och 
Pgd. Eftersom de halotanpositiva cijuren har 
defektgenen i dubbel uppsättn ing mås te de 
ha fått en sådan gen från båda föräldran1a. 
Med hjälp av protein- och halotantesterna 
kunde man i regel avgöra, i vilken kopplings
fas halotan- och proteingenen förelåg. Det 
blev möjligt att från proteimypen förutsäga, 
vilka avkommor till en galt med halotan
genen i enkel uppsättning som kunde för
väntas sakna e ller bära defektgenen. Sanno
lika bärare slogs ut från vidare avel. Viss 
överkorsn ing mellan halotanlocus och pro
teinsystemen förekornrne1-, men det beräk
nades vara möjligt a tt särski lja bärare från 
icke bärare av defektanlaget hos 90% av 
avkomman.'~ Genom att Lillämpa metoden 
kunde man snabbt sänka fö1·ekomsten av 
defektgenen och därmed ocks{1 minska PSS
PSE-problemet. 

Svinens PSS-syndrom tilldrog sig stort in
ternationellt intresse. Liknande känslighet 
mot bedövningsmedel, som tas genom in
andning, förekom hos människa och ledde 
vid den här tiden till ett stort antal dödsfall 
å rligen. En kanadensisk forskargrupp kun
de 199] visa, att. defekten hos svin berodde 
på en förändring i en aminosyra i det pro
tein som kon trollerar transport av kalcium
joner i cellerna."11 De kunde också redovisa 
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den DNA-sekvens som förorsakade defek
ten. Utifrån denna information utarbetades 
e tt D NA-tes t m ed vilke t bärarna av genen 
Hal" direkt kunde identifieras. Teste t bö1ja
de tillämpas 1992 på Institutionen för hus
djursgenetik, då frekvensen av H al"-genen 
redan bringats till en låg n ivå. Efter några 
års DNA-test.ande kunde arbetet upphöra. 
Defektgenen var e liminerad från avelsbe
sättningarna i Sverige. 

Man kan ställa sig den beråttigade frågan 
hur det kunde komma sig a u en defekt.gen 
som Hal" kunde få så stor u tbredning i eurn
peisk svinavel som den fick under 1970-
talet. Förklaringe n var att homozygoterna 
H al"/ Hal" hade ökad köttighet. Resulta ten 
frå n svenska undersökningar59 sammanfat
tas nedan: 

HafN/ HafN HaJN/ Hal" Hal"/ Hal" 
Köuproccn t 58,7 60,1 62,2 
Köttfärg 22,~) 24,l 27,2 
Droppförlust :-1,2 5,0 6,1 

Av sammanställningen framgår au kött.pro
centen var markant högre h os de stresskäns
liga grisarna, med an köufärgen var blekare 
(högt refraktionsindex anger ljus färg) och 
vätskeförlusten större. Heterozygoterna låg 
emellan de två homozygota klasserna. Kon
centrationen på köt.tigheten i urvalet hade 
uppenbarligen lett till en samtidig selektion 
för defek t.genen Hal". Ett urval för mörkröd 
köttfärg skulle ha kunnat hålla utvecklingen 
tillbaka, något s0111 framgår av dansk erfar
enhet. Efte1·som Danmark har stor fläskex
port bö1:jade man tid igt notera sJaktkrop
parnas köttfärg, och galtar med avkomma 
med blekt fläsk fick negativ avelsvärclering. 
Problemet med PSS och PSE blev därför 
aldrig så stort där som i övriga Västeuropa. I 
många lände r, inklusive Sverige, innefattar 
nu avelsvä1-deringen såväl köttfärg som kött
procent. 

Exemplet med PSS-PSE visar att ensidig 
selektion för viss egenskap, i d etta fa ll kött
procent, kan få negativ effekt på livskraft och 
andra egenskaper genom en höjning av fre
kvensen av gener med pleiotropisk effekt. 
Det är nödvändigt att ha en allsidig värde
ring. Exemplet visar också att nä1- ett prob
lem uppkommer, kan det angripas från flera 
olika utgångspunkter. Information som sam-
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lats in 0111 cijurens biologi av vetenskapl ig 
nyfikenh e t, exempelvis förekomst av prote
invarianter och deras koppling med varand
ra, kan rå oanad tillämpning. Vidare - när 
ett allvarligT problem uppkommer, kan rele
vant information inhämtas från många hå ll 
och tillämpas i p raktiska handlingsprogram. 
Om som i det aktuel la fal let ett sj ukdoms
syndrom e ller e n defekt i h11v11dsak beror på 
en enda recessiv gen, är MAS-selektion base
rad på en DNA-markör en mycket effektiv 
metod rör att begränsa defektens utbred
n ing. 

Tidssekvensen för PSS-PSE-problemets 
uppkomst och lösande i Sverige kan sam
manfattas som föij er: 

Pojmlationsstudier och sliihtskajJ rndlan 
raser 
Fram till gcnombrouet för D~A-teknike n 
utgjorde studier av blodgrupper och pro
te imarianter elen kanske ,·ikrigaste kä llan till 
information orn genetisk su·uktur ino m rase r 
och släktskap mellan dem . Blodgrupper ko rn 
tidigt till a1wändn ing som markörer inom 
antropologicn. I\~ir det gälle r husdjur finns 
nu riklig informatio n, särskil t i d e industria
liserade lände rna, men i ökande grad ocksii 
i u-länderna. När 11ötkreatursraserjärnfors 
finne r man ofta stora skillnader i genfrek-
1·ense r för olika gensystem mellan raser. Jäm
för 111an bara e tt fåtal raser inom e 11 begr~in
,at område , verkar frekvens, ·ar ia tionen ,·ara 
g;anska slumpmässig. Derta är ej lcin ·i'1uande, 
eftersom de flesta rase rs gen pooler genom
gatt stora förän d ringar under rasbildn ings
processen på grund a, inavel och selektion. 
Studerar man cfaremot gruppe r a1· raser kan 
ma11 s~irskilja sys tema tiska skillnade r i gen
frekvensen, som återspeglar folkomllytt
ni nga r o ch inverkan av politiska statsbild-
11inga.r.~1i 

Skillnaden mellan de svenska nötkrea-
111rsraserna ~ir stora. SRB-rase n ä r intressant 
på så sätt att den under 1950-talet, d,·s. före 
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den starka inkorsningen av fins k Ayrshi re 
och norsk N IZF-boskap , var ovanl ig t ho mo
gen. An tale r B-alleler (haplotypc r med m o
der nt språkbruk) och graden av liornozygo ti 
ino m B-locus är en ganska god indikation på 
variationen inom en ras. I stickprov på cirka 
I 000 djur brukar antalet B-alleler uppgå ti ll 
50 e ller me r, medan i SRB an talet endast var 
27 och hom w:ygoLigraden omkring 0,20 mo t 
normalt 0,10- 0 ,15.~7 Den stora homogeni
teten bero r antagligen p;t all SRB-rasen i 
hurnclsak går ti llbaka till RSB-djur, och att 
den rasen byggd es upp kring en Ena] tjurar. 

Bland de studier av nötkreaturs- och h~ist
raser där d e t svenska blodgruppslaborato
riet deltagit skall vi här endast diskutera en 
samnordisk stud ie av de n isländska nötbo
skape n , som är av p rincipiel lt intresse av två 
o lika skäl. Tsländsk boskap har varit isolerad 
frå n importer utifd n sed a n den n ordiska 
kolonisationen (la ndnamstiden), dvs. under 
mer än 1 000 {ir.~' Det är därför intressant a tt 
se vad som händer med variatio nen under så 
lång isole ring . Ett annat skäl, som gjorde a tt 
elen isländska samarbetspartn ern var särskilt 
angelägen om a lt få en u ndersökning till 
stå nd, var att undersökn ingar av islänningar
nas biodryper p{1 1950-talet visade på e n stör0 
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re likhet med befolkningen i Skottland och 
på Irland än med norrmännen . Den engel
ske antropologe n \iloura n t hade påpekat a ll 

resultaten tydde på, att antingen hade 1muo
rit.eten av islänningarna kommit fdn de brit
tiska öarna och e ndast ele n hä rskande grup
pe n frå n "lorge eller också skilde sig dagens 
norrniän från d em som koloniserat Island. 

Ett stickprov p[1 cirka 1 000 nötkreatur från 
olika delar a\' Island unde rsöktes i Norge 
och Sverige. Som v;intat var antalet B-alleler 
ganska litet, 20 stycken , och homozygoti
g rac!en var 0, l 2. En jämförelse m ed andra 
nord- och \·ästeuropeiska rase r visade, att 
in te mindre ;in 17 av de isländska 8-alleler
na också hade påvisats hos norska lantraser, 
medan endast 2 elle r möjligen 4 fanns hos 
röd dansk boskap. Isländsk och friesisk låg
landsboskap hade 6 gemensamma allele r 
och detsamma gällde rö r tysk simmental
boskap och SRB. S,·en sk kullig boskap, som 
p{tn:rkats starkt av den norska sidiga trön
de rboskapen , de lade 9 8 -alleler m ed de is
ländska nötkreaturen. Överensst~im melsen 
mellan de norska lantraserna och ele n is
ländska boskapen , ·ar så stor, att resultaten 
visade på ett gemensamt ursprung. Re fe re
rande till de tidigare antropologiska un de r
sökningarna drog Braend och medarbetare 
den slutsatsen, att oberoende av ,·a ri frå n is
l~inningarna härstammade så tydde blod
gruppsresultaten i l'a1je fa ll på att deras bo
skap kommit frå n Norge.2

~ 

Serviceverksamheten 
Som redan framhållits startades blodgrupps
laboratoriet ertersom det. rörelåg e rt b('.'ho,· 
aY att ko ntro llera härs tamningarna inom 
husdj ursaYel11. De gener som bestämm e r 
blodgrupper och proteinpolymorfisme r kan 
kombineras p :1 ett m ycket stort a ntal s~itt. 
Sannolikheten för au två incl iYider har exakt 
samma blodtyp är därför mycket liten, och 
blir mindre ju fler systern som ing:1r i testet. 
Blodt-ypen kan därför anönclas lör att styrka 
identiteten. Denna typ av identi te tskontroll 
är s;irskilt viktig hos cijm, som h ar stort värde 
t.ex. travh;is ta r. Vidare kan bloclegenskap-
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e rna a nvändas för föräldraskapskontroll. 
Man amäncler sig då m' den s.k. uteslu tnings
principen, som inneb~ir a tt om en blodgrupp 
förekommer hos en individ så måste den fin
nas hos e nde ra a,· ell e r båda fö räldra rna. 
Om så inte ä r fallet ~ir den uppgivna här
stamningen felaktig . Inom vissa system , s;ir
skilt proteingrupperna, ka n ind ividens geno
typ ofta direkt a,-läsas från testresultatet. Här 
kan man därför åtminstone i vissa fall bevisa, 
att ett r~jur är uteslutet som far e ll er mor, 
oberoende a,· den andra för;ilclerns typ. San
nolikheten för att kunna påvisa oriktiga här
stamningar beror på variationen i de olika 
systemen och antale t systern som ingår i tes
te n. \iled d et antal system som a nvändes i 
de t svenska laboratoriet, var sannolikheten 
au kunna avslöja en oriktig härstamning, 
om individen och båda dess för~ildrar testats, 
omkriug 95% for både h~ist och nötkrearnr. 
I mitten på 1990-ta le t bö1jacle de t traditio
nella testet kompletteras med DNA-testet. 

Sedan 195!) har i p rincip alla unga semin
tjurar och deras föräldrar blodgrupperats. I 
sl lit.el av 1900-ta let började också köttras
tjmar undersökas. Hos häst har behovet: varit 
större . Under 1950-talct förekom ett antal 
upprn;irksarnmade fall av misstänkt avels
fusk. Skrupelfria uppfödare misstänktes för 
att i lönndom ha betäckt nords,enska travar
ston med varmblodiga travarhingstar för att 
erhålla ''nordsvenskar" med b;iure travarför
m{1ga. För a tt omöjliggöra denna typ av fusk 
~ir blocltypning och förälclraskapskontro ll 
obligatoriska för starnboksföring av s{1v;i1 
Yannblocliga som no rclsYenska travare samt 
av htllblocl och arabh äs ta r. Djur frå n ett 
antal a ndra raser blir också föremål för test. 
Årligen tvpas m ellan :"5 000 och 9 000 hästar. 

I tidigare avsnitt be rördes de n omfattan
de fo1skni11g som bedrivits kring husc"iju t-cJJs 
immunogenetik och proteinpolymorfism . 
Ett nära samspel har hela tiden zigt rum 
mellan sen-iceverksamheteJJ och forskning
e n. Se rviceverksam he ten har givit mate rial 
för populations- och kopplingsstud ier, medan 
forskningen bar lett till m etodutveckling 
och påYisandet av nya genetiska system. 
Anst;illda assistenter har kunua t bedriva 
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fo rskning i anslutning ti ll rutinarbetet. [ 
periode n 1958-198'.1 färd igställdes 6 doktors
a\·handl i ngar. Leif And e rssons avhandl ing, 
som red an berörts, och Ku marJ une jas arbe
te över proteinpolym o rfism h os e rt fknal 
h usclj u rsarter ( 198 l )2'.' utgjorde avslu tni ng
e n på e n period m ed in riktning i huvudsak 
på imrn u nogen etik och p roteinpolyrnor
fism . År 1984 fic k Leif Andersson i uppdrag 
att söka bygga upp fo rskarkom petens vid 
Ins titu tionen för husdj ursförädling och sjuk
domsgen etik på 0 1\:A-genetikens om råde . 
Härefter h ar tyn gdpunkten gradvis kommi t 
all förskjutas mot forskning som bygger på 
D:NA-stu cl ier. Mera d iirom i ett senare av
snitt . 

~JUKDOMSGENETIK 

Fruktsamhet och fruktsamhets
störningar 
Som tidigare fra mhå ll its koncentrerades 
den gen e tiska forskn ingen vid Veterin iir
högskolans institu tion för avelsbio logi och 
huscijurshygicn i pe riode n före 1950 p~t sjuk
clomsgenetik, särskilt på nedärvningen av 
reproduktionssjukclomar och ncclsaLL fnt kt
samhet. Denna fo rskni ugstrad ition fo rtsau e 
under 1950-tale l. Det hade vid den här tiden 
blivit uppen bart, a u e ndokrin a störn ingar 
1·ar en vanlig o rsak ti ll fruktsarnhetsstörn ing
ar. Problem om rådet blev fö remål för om
fattan de fo1·skning vid institutionen för ob
sLe trik och gynekologi. \lorrmanne n Gan n 
hade exempelvis för sin clokcorsal"!1an d ling 
\'id insti tutione n u tfört omfau ande klin iska 
oc h histologiska studier a\" cystösa 01·a r icr 
hos kor. Fö rekomst av cystor minskade frukt
samhe ten kraftigt. och kunde ge nymfomani 
(å te rko m mande brunster med kon a inrer
vall) eller frånvaro av brunst. De Lagerlöf 
utbildad e semi nvete rinä rerna följde u pp 
nyhe terna fr:111 ins titutione n . Alla kor i vissa 
seminforeningar blev förem ål fö r omfattan
d e kon troll m· sexualfunktion erna . I sam
band med d riiktigh etskontroller d iagnos ti
cerades föreko msten av äggstockscystor och 
cldekter å tgärdades. 

Bengt Ile n ricson utnyttjad e rör sin dok
to rsavhandling (1956) material frå n d iagn os 
a1 cystiisa ovarie r i tl"å sem iuföre ningar i 
Södermanland.~0 Materiale t omfa ttade om
kring 10 000 SRB-kor i besätmingar a nslut
na till såväl semin- som n~jölkkokontrollen . 
J3esäuningarna hade följ ts un der e n I 0-tirs
periocl. l med el tal va r fre kvensen av cystösa 
ovarier 18,9 procent i den ena sem införe n
ingen och 16,2 i den a11d ra och medelåldern 
på korna var omkring 4 å r. Aldern hade ett 
sta rkt inflyLand e på fö rekomsten av sj uk
domen . Hos kvigorna var risken för sjukdom 
o mkr. 0,03 för a tt stiga ti ll cirka 0, l vid 7 års 
ålde r. Sommarbetet had e en mycket positiv 
effekt så att sjukdomsfrekve nse n i juli- sep
te m ber endast var en br{ikclel av vad den var 
under vintern . Döttrar till kor som haft d e
fek te n h ad e klart högre frekven s av sju k
d omen än dö ttrar till no rm ala kor, och vissa 
tjurar gav dii ttrar med högre frekvens än 
a ndra. H eritabili teten för sjukdomen ka n 
frå n He nricsons da ta skallas till omkring 
0 , 15. H a n föredrog emelle rtid au betrakta 
defekten som en kval ita t iv egenskap, be
stämd av en recessiv gen med ofu llständig 
pe ne trans. Då e ndast d jur m ed "säker d iag
nos'' användes för beräkningarna, kom han 
fram t.i ll att dcfektgenen hade en frekvens av 
0,7 sarn L att pene transen (för hornoLygoter
na aa) varierade med kornas ålder. Vid 2 års 
:iJd e r var p e netra nsen en dast någon pro
cent, me n hos 5 å r gamla kur up pgick elen 
til l 20%. Hu ruvida man skall använd a e n 
hypotes om mon ogenl arv e ller föru tsätta 
polygen t arv och a nviind;i h eritabilite tens 
beräkn ing ~ir naturlig tvis en ö ppen fråga . 
Klart ä r e m e llertid att defekten var under 
är l"tlig ko ntroll . Det var vida re tyd lig t att 
rnjölkavkastningens storlek hade betydelse. 
Kor 111ecl h ög rnjölkavkastning utvecklade 
oftare defekte n . He nricsons unde rsiikning 
visar elen stora anl'ändba rheten av materia l 
frän sern inverksamheten för studier av n ed
ärvn ingen av sj ukdomar och fruktsamhet. l 
detta hä nseende var Ilenricson s sw die den 
första i sitt slag. Hittills hade seminmaLerialen 
e ndast utnyt0ars rö r uudersökningar av pro
cluktionsegenskaper som n-uölka\"kastuing . 
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U1Jder H euricso11s ledn ing l!Lfordes yue r
ligctrc ett antal undersökningar av sjukdoms
genctisk karakr.~ir på fk ra dj urslag. Han bör
jade dessutom inLressera sig för cytogenetik. 
Då H e n ricson lämnade avdelninge n fö r en 
befat tning vid Lantbruksstyre lsen, fick han 
som vikarie Ingemar GuSLa\'SSOll rnrs huvud
intresse , ar cytogenetik . Intresset för sjuk
domsgenetik Ö\·erflyuades til l I.an Lbruks
högskolans insö tmion för h usdjursför~iclling . 
Den dawriserade seminbokföringe n och 
n ö Lboskapskoutrolle n J:irnnade material till 
flera av un dersökningarna. Mycket av arbe
tet kom att fokuseras på frnktsam h et och 
störningar i sam band m ed födslarna , s. k. 
perinatala problem. 

C nder 1960- och 70-talen rörorsakacle 
kalvningssv~trigheter (s.k. dysr.okia) och döcl
föclslar stora förluster årl igen i rnjölkbo
skapsa\·eln, s~irskil t: inom SI .B-rascn . Proble
met bö1jade undersökas u1· sjukdo msgenetisk 
synpunkt i Nede rbnderna o mkring 1960.'" 
I Sverige blev frågan aku t, när man i ett srort 
korsn ingsförsök melhtn köttras1_j11rar och 
mjölkraskor fick en stark ökn ing av kalvnings
svårighete r, särskilt. hos kvigor korsade m ed 
Charolais.''" Vi å terkommer h~i rti ll i avsn ittet 
om korsningsavel. 

J an Ph ilipsson studerade i e n stor unde r
sökning genetiska och icke-ge netiska orsa
ker till clystokia och clödfödsd bos de svens
ka mjölkraserna. Resultaten publicerades i 
en dok torsad 1andling 197!i.3" Kah-ningarna 
registrerades i ett antal se m in- o ch mjölk
ko u trollcrad e besättningar och delades in i 
Lre o lika grupper: lätta kalrn ingar (i ngen 
hjälp forclraclcs), normala (h jälp från högst 
en person) och sYå ra (hjälp av veterin~ir el
le r mi nst två personer). :\1aterialet omf-:1.u.a
cle o rn kr. 7 000 kvigor och 1 400 kor av SLB
ras, omkr. I 100 SRB-kvigor uppdelade i e n 
grupp fr:111 Sk:u1c-Hallancl och e n från Korr
lancl samt n~ira 800 SKE-kvigor. Det förelåg 
mycket stor,t skillnader mellan rase r na (se 
tabell 9 : 1), sanir for SLR mellan kvigor och 
kor. Det fa nns också skillnade1 mellan SRB
kvigor i elen nordliga och elen sydliga grup
pen, vilka san noli kt fö rorsakades av ski llna
der i u tJod ringen, som gjorde kalvarna i den 
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Tabell 9: I. Fö reko mst av kalvningssvårighe ter och 
dö d föds lar hos svensk mjölk boskap 

SL.13-h ·ig·or 
SI.B-kor 

SRl\-kl·igo r 
Siid,·a S1·. 

No rra S1·. 
SKB 

r\n 1>il 

cijllr 

föl44-
I ,1'./-1 

(-)83 

-1 38 
77,1 

S\·f1ra 
kal\"11 ingar 

l :'i.7 
-1.8 

10. 0, 

3.8 
11.8 

A.rillo: l'hilij,.1so11 1976b. /(lbl'il 3 

Dö d- Ka h--

lö d slar. 1·ikt. 
'fri kg· 

!i.:, ?,9.9 

2.3 4-3,0 

'.).9 'l'i.O 
2.5 28.1 
~).2 2-1.0 

syd liga gruppen tyngre. Den höga frekven
sen av kalvningssvårigheter och clödfödslar 
hos SLR- och SKE-kvigor , ·ar alarmerande. 
De l fanns stora ski llnader såväl mellan fäder 
till kalrnn 1a som mellan mor fäder be träffan
de förekomst a\· kalvningssvåriglie ter hos 
higor i a lla rasgrupperna. För diidfödslar 
var skillnaderna mellan såväl lad e,· som 
morfäder signi rikanta hos SRB- och SKB
kvigo r men ej hos SLB. Det ~ir nödvändigt 
al L skilja p:1 deu direkta effekten, dvs. ski ll na
den mellan fäde r, som å te rspeglar irnerkan 
aY kalvens genotyp , och rnorfareffekten e ller 
ele n maLen1ella inverkan, som beror på 
rniiclrarna, t.ex. a1vets inverkan p[t m oderns 
bäckenform och storlek. H e ritabilite ten för 
kalvningssvårighe ter hos kvigor beräknades 
till orn kr. 0, 1 både sorn d iJTkt och sorn ma
terne ll effekt. Fö1 clöclfödscl var h eritabilite
ten lägre (omkr. O,o:n i båda hern ;irkelser
na . Medel talen för födelses\·årigheter hos 
kalvar efter olika fäder \arier aclc kraftigt, 
t.ex . från 2 Lill 26% hos SLB, n~ir m inst 80 
kah n ingar ku ude registreras pe r iju r. Mor
fadcrrnede ltalen varierade rnclla n 4 och 
~l % . Variatio nen \·ar a llts{1 stor iiven o m 
heritabiliteterna \·ar relativt låga . Philipsson 
p{tpekade au det därför fanns goda möjlig
hete r all förbättra situationen be tr;ilfande 
s:1v;il kalvningssdrigheter som förekomsten 
a\· dödfoclslar. Men för opörnal framgång be
hönle m an selektera på h:tde fädernas och 
mor fädernas resulta t efter avkornmebedöm
ning. l'h ilipssons avhandli ng fick berättigad 
ttppmärksamh et och ledde till att den gene
tiska kommissionen inom elen Europeiska 
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Fcdcratiouen för H usd jm sskötsel (EAAP ) 
tillsa tte e n arbetsgrupp med Philipsson som 
ledare, for att u tarbeta rikllinje r fo r h11 r p ro
ble me n me d kaln1ingssvårigheter och död
födslar i nö rkrearursavcln borde angripas. 

Gruppen utarbe tad e reko mme ndationer 
fö r natio n ella program.'1·1 Såvä l kalYn ings
S\årigheter som diidfodslar bör registre ras i 
~elll in- och kokon trolle n . Fiir avcls\·ärde
ringen av tjurar bör e ndast kalvn ingsrcsultat 
frå n kvigo r u tnyttjas, eftersom h e ri1abilire
te11 baserad p å kalvni ngar !'rån kor är ext
re nn låg. T jurarna bö r bedömas båd e som 
fäder ( direkL effekt) och som morfiider (ma
re rne ll effekt) , l Sverige och i må nga andra 
lände r ingår n u kalvningssvårig heter och 
fö re komst a \· död födslar som cu i1uegreracl 
eld aY a\ elsvä rderingen av tjura r. 

Oliha j i·u,ktsamhetsmätl och deras 
användbarhet i aveln 
Genom a tt kom bi n era in fo rmation fr{rn 

rnjölkboskapskoutrollen och semi nbokf'ör
ingen kan man fä fram olika m:m på cljurens 
fru ktsam he l. Sådana mån anvä ndes und er 
1970-talct i rn:tnga studie r på sk ilda hå ll i 
\är lde n rör a tt be r~ikna he ritabilite ten och 
o lika miljöfaktorers i1w erkan, De n finl iind
ske professo rn Kalle Maijala gjorde 1978 en 
omfattand e liue rau1rgeno m gå ng av om
rådet. '1:' De miljöfaktorer som hade srörsr in
,·e rkan på fruktsamh eten i sern in data \·a r 
besä ttn ingar och å rstid , m e n fa ktore r som 
kornas kalvningsn111nmer och sem instat ion 
\·ar också a\' be tydelse. J-Ie ri rabili te te n 1;°1g 
\'anl igen om kring ] - :J%. Eftersom he ri tabi
liteten \ a r så låg var in rresset lite t för a ll 
påverka fruktsam bete n genom a, el. Le n nart 
J ansso n tog sikte p:1 ele n senare frågan i sin 
doktorsavhandling 1980.30 Han an\'~incle e LL 
sto rt materia l fr:111 tre serninfo re ningar i 
Sk{111e, Väste rgötla nd och Siidennan lancl, 
omfaua nde 57 000 kvigo r och 55 000 ko r av 
SRB- oc h SLB-ras. Han a nvände sig a, I 0 
o lika m {1tt på frukLsarn heten, b l.a , p rocen t 
icke-omlöpning inom 56 dagar efter insemi
nation , a ntalet insern iuation er pe r dräktig
he t, antalet in semin atione r i betäc kn ings
perioden och in tervaller m ellan kalvningar. 

H eritabili te te rna var låga, m ellan 0,001 till 
(),024; d et h ögsta värd et erhölls for an tale t 
inseminariouer p er beLäckningsperiocl. Va
ria tio nen var emellertid sLOr, och rrots d e 
låga heri tabilit:ete rna uppgick de n genetiska 
standarclav\'ikelsen till 8- 10% ut tryckt som 
va ria tion skoefficien t. Fr uktsamhete n hos 
kvigor och ko r kan antas vara nära genetiskt 
relaterade , och det borde där fö r vara möj
lig t att basera urvale t på fruktsamhete n hos 
kvigor och rljur som kalvat en gång. lnfonna
tion om deras fä ders index för fruktsamhe t 
kan då fin nas tillg~inglig, in nan avelsvärd ena 
fi>r nuölka\'kastning förel igger. Hygglig s~ike1° 
h e t: e rhålles fo r ett fruktsam hets i nclex som 
baseras på 150-200 cliittrar. Stud ier av sam
bande t mella n mj ölkavkastning och frukt
samhet tydde p:1 en viss genet isk antagonism 
me llan fru krsamh e tsrnått och mj iilkavkasr
n ing. Enlig t .Jansson fortj ~in ar ele n hon liga 
frukLsamheLen ö kad uppmärksamhet på 
g ru nd av dess stora inverkan på mj ölkpro
clukt.ione ns e konom i. Fruktsamh etsmåu in
går n umera i d e avelsindex som ligger till 
g rund for urvalet a\· tj u rar i sem inverksam
h eLe n (se e tt senare kapitel ) , 

Infektionssjukdomar 
Den stora importen av avelscljur p:t 1800-rnlct 
ledclt' till införande t av fl era sdra cUursju k
dom ar av \ ilka de viktigaste var nö tkreaturs
tu berkulos och smi usam kastning, brurellos. 
Tuberkuloseu fick en snabb spridning under 
slute t av 1800-tale t, då opastöriserad sku m
mjöl k d istribue rades från mej eriern a till 
baka Lill gårdarna som kalvföda. Systematisk 
bekäm pn ing av sjukdomen inled des redan 
fö re fö rs ta världskriget. År 1925 in förd es 
pastö risering av all rnejer im ji>lk, som skulle 
a nvä ndas som kreatursföda, o ch 19'.)4 in
fördes statsbidrag för nedslaktning ,ff smitta
de c~jn r. Sr.ora bchimpningsprogram genom
fördes bLa. med h jälp av den s.k. Luberkulin
metoclen, med vilken en gång smittade dj ur 
kan identifieras , År 1958 kunde hela Sverige 
fö rklaras fritt från n ö tkreatursrube rkulos. 

Nötkreatu rssj ukdomen smitlscnn kastning 
var m ycket förlustbringand e, särskil t unde r 
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1900-talets första årtionden. Efter p:1,isandeL 
a,· en immunologisk meLod för identifiering 
av smitrade besättningar genom ttndersök
ning av samlingsmjölk från besäuninga rna 
vid m ejerierna kunde sj ukdomen under 
1940- och 1950-talen snabbt bringas under 
konrroll och ~ir nu uLroLad. Både nötkrea
turswberkulosen och brucellosen kunde 
angripa människan och utgjorde därför elt 
st.ort folkhälsoproblem . Med erfarenheten 
från de lyckade bekärnpningsprogrammen 
mot dessa två sjukdomar ~ir det naturligL all 
man i biir:jan av 1950-taleL hoppades att kun
na bekämpa också andra huscijurssjukclomar 
genom en kombination av immunologiska 
och hygieniska metoder. Den aetiologiska 
bakgrunden till flera cijursjukdomar, t..ex. 
respiratoriska lidanden som lunginflainrn a
tion och nyssjuka hos s,·in e llerjuverinflam
mation (masti L) hos kor, ä r emellertid kom
plicerad. De t har visat sig svån att rå bukt 
med dem genom antibiotikabehandling och 
hygieniska åtgärder, något som lett till ett 
växande intresse att studera, o m mouaglig
heten har en ärl'tlig bakgrund och om man 
alltstt skulle kunna "avla" mot dem. 

Re.1jJiratorislw sjukdomar hos svin 
En Lidig unde rsökning av arvets even tuella 
inflyLande på förekomst av lunginflamma
tion hos svin utfördes av Dieter Osterhoff på 
La ntbrukshögskolans I nstitution for hus
cijursgenet:ik reda11 19:'i6, som en m indre del 
av en doktorsavhandling om svinens pro
duktionsegenskaper.'17 Lungorna från g ris
a rmt Yid sYinstamkon Lrollstationerna , id 
Åstorp och Hallsberg blev under perioden 
J 944-1953 föremål för undersökningar på 
Vete rinärmedicinska ans tal ten . Totalt stude
rades 5460 lungor och samtliga undersöktes 
a,· e n enda person, elen på sin tid viilkäncle 
specialisten på SYinsjukdomar VMD Olle 
Swahn. Sjukdornsforändringarna i lungorna 
klassificerades på en skala från O till 5 po~ing, 
där O betydde inga tecken på lunginflamma
Lion och 5 kraftiga ~jukliga förändringar. FJ 
mindre än 27% av g risarna hack sjukliga 
för~indringar k lassade som 3 eller högre. 
Sju kdomsfrehensen var alltså hög. I e tt 
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material grisar som slagiLs ut före avslutal 
Lilh·~ixtprov \'ar frekvensen lungsjukdom 
61 %. TillväxLen \'ar ,·idare negativt korre le
ra cl med graden av lungförändringar. Det 
förelåg signifikama skillnader mellan de Lvå 
raserna i g raden av lungförändringar: lan l
ras 1,63 i medelpoäng mot 1,84 för york
shire. En varia nsa nalys av e tt material som 
omfattade prövningsgrisar från 340 galtar 
med två el ler flera kullar visade att variansen 
mellan galtar var statistiskt s~iker. Heritabil i
teten för graden av lungförändring var 0,06. 
ResulLa ten tyder alltså p:1 att lunginflamma
r.io11 iir i viss u Lsträckning ärf'tligt betingad. 
Detta var troligen den första undersökning
en i världen över heritabiliteten för resistens 
mot infektionssjukdom hos svin. Osterhoff, 
som var tysk, framlade sin avhandling vid sitt 
moderuniversitet i Ciessen J 956. Hela arbe
LeL hade dock u tförts i Uppsa la. Professor 
Ivar Johansson hade, under sina sista 10 år 
som institutionsförestånclare, a lltid någon 
Lysk anställd för att h jiilpa till med översiitt
ningar och hans omfattande tyskspråkiga 
korrcspoudens. OsLerhoff var en av dessa. 
lian f'ann sig väl till r~itta och passade på till
fället att forska. Han arbetade också på blod
gruppslaboratoriet. Kort efter disputationen 
emigrerade han Lill Sydafrika, där han bl.a. 
satte upp ett laboraLorium för irnrnunogen
e tik och b iokemisk geneLi k. Han blev så 
småningom professor i husdjursproduktion 
(zootechnics) vid Pretoria-universiteLeLs ve
terinärrneclicinska fakul tet i Onderstepoon. 

Undersökningar över lunginflammaLion 
och nyssj nka (atrofisk rhinil) bedrevs under 
1960- och 70-Lalen på många håll i världen; 
bl.a. p:1 c1:1varande Vete rinärhögskolan och 
på Institutionen för husdjursföräclli ng och 
sjukclomsgenetik, SLU. Björklund och Hen
ricsou observerade i likhet med Osterhoff, 
att förekomst.en och svårigheLsgraclen av 
lungfor~indri11gM hos grisar !'rån prövnings
sLaLionerna \'ar större hos yorkshire iin hos 
Ian Lrasen _:is Före komsten av aLrofisk rhinit 
\'ar dock sLörre hos elen senare rasen . Bäck
ström och medarbetare beräknad e i en 
undersökning heritabiliteLen för svårighets
graden av atrofisk rhinit till 0 ,13.39 En om-
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fa llande studie a\· nedärvn ingen av respira
toriska lid anden och de ras samban d med 
, ,·inens p rodu ktionsegenskaper utfö rdes av 
Lundehe im med modern statistisk met:od ik:H' 
\ la te r ia leL omfauade 13 500 pos t: mo rtem 
undersökningar a\ dj ur från svin stam kont
rollen. U ppgifte r fan ns ocks[1 tillgängl iga 
ÖYer akuta ~jukdomsutbro tt. På sam ma säll 
,om i tidigare undersökningar var frekvensen 
a\· lungför~ind ringar h ögre hos yorkshire än 
hos lantras, medan det ornv~inda gällde för 
atrofisk rhinit. Även i delta m aterial var frek
\ ensen av lu nginfl ammation hög, totalt 23%. 
Lt1ngförän dringan1a hade ett klan negativt 
,am band med den uppmätta dagliga tillväx
-en under fö rsöksperioden. He ritab iliteten, 
, 1m beräknades enligt m eroder för a l Lerna
·:1 a egenskaper (d vs. ant ingen fr isk eller 
,·uk). uppgick till 0, 12 för lunginflarnmation 
,ch 0,16 for a trofisk rhinit. De t fan ns in ga 

-1!:{n ifi kama genetiska korre la t ioner m ellan 
:->rekomsten av de st11derade sjukdomarna 
1ch s\·inens p roduktionsegenska pe r. Sam
banden ,·ar sådana att u rval fö r ökad LiUväxt, 
o m denna hade någon effekt alls på sj11k
do 111arna , n;irrn asL skulle minska fö rekom
<Le n m dem. L undeheims u ppsats kom sena
~<=' a n ing;.1 i hans doktorsavhandling (( 1986), 
, :•~ fö ruLOm tidigare disku terade ~jukdomar 

;__, ,i. tog upp osteochonclros (benlidanden 
h ledbes\'är) hos svin .~1 T ill skillnad från 

,e resp iratoriska sj ukclornarna före låg ett 
ngrnnsamt genetiskt samband mellan oste
ochonclros och bens,·agh eter å ena sidan 
och ti lh·äxt under p rövningsperioden :1 den 
and ra. Urval tör bög tilkixt skulle alltså ten
clera all påverka rörelseförmågan negativt. 
Lundehe im menade därför a tt 11{1gon form 
al' informa Lion om osteochonclros och ben
svaghet borde ingå i a,·e lsindexet för ui-val a1· 

galta r. 

]uvrrinjlammalion (mastit) hos kor 
'v1ed införandet av maskin mjölkningen u n
der 1940-talet b levjuverinflammation hos 
korna ett ö ka nde problem. l e tt fö rsök att 
ko m ma til l räua m ed rnasti terna igångsaues 
i bö1j an på 1950-tale t ett program fö rj uver
hä lsm·[lrd . På lä nsnivå ans,·arade hushåll-

n ingssällskapens veteri nä re r tör de kliniska 
undersökningarna. Deltagande besättningar 
besöktes två gånger om året av den ansvari
ge veterinären. Information inh~imtades o m 
dju re n och inspektion och palpe ri ng av j uv
ren u tförd es. Mjölkprov uLLogs för tes t av 
c:elltal och bak terier på regio n ala laborato
rier. Sj u ka cij ur blev föremål för behand li ng 
sam Lid igt som r:1c1 gavs beträffande skötsel av 
cijurcn och mjölkn ingsmaskinerna. 

Mate rial från 47 bcs~ittn ingar insamlat i 
perioden 1954-59 b lev förem ål för en epide
miologisk studie av Rendel och Sundberg:~ 
Totalt ingick 1 433 kor och kvigor av SRB-ras 
i un d ersökn ingen . Frekvensen av kl inisk 
masti t var hög; bland första kalvare uppgick 
den ti.11 15% och hos kor i 4:e och 5:e laktatio
ne n låg den mellan 3'.Z och 38%. Liknan de 
åldersinflytande hade beskrivits i flera utl~ind
ska undersökn ingar. Av de kor som kunde 
fo ijas under fem laktatio ner hade endast 30% 
klarat sig utan klinisk mas ti L. Sj ukdomen var 
associe rad med m ånga olika bakterie typer. 
Den sLarkt smittsamma bakter ien Stx. agaJak
tiae saknade i stort sett beLyclelse och de 
enstaka ~jukdomsfall den förorsakade kun
de läu behan dlas med antibiotika. I 2/ 3 av 
d e infekterad e juverljärdedelarna konsta
terades stafylococker av o lika slag, ,·ilka är 
svåra a tL kontrollera med t raditionell anti
b io tikabe hand ling . 

Arvet ha r uppenbarligen en viss betydel
se för res istansen mot m astit. Tidiga studier 
i Ame rika tydde på relativt hög h eritabil itet . 
r elen S\Tnska stlldie n be räknades h eritabili
tetcn til l om kr. 0,20 baserad p,'t regressione n 
av dö tt rarnas hälsostatlls på deras mödrars 
sta tus. 1 de bes~iun ingar som var semina n
slutna observerades stora skillnader mellan 
clouergrupper från olika tju rar. J grupper 
fr,'tn 21 t jurar m ed m inst 10 döttra r 1·ard era 
,·arierade rnastiLfrehensen under förs ta lak
tationen mellan O och 40 %. 

Äl'en o m man i bö1jan p:1 1960-talet var 
ganska klar över att a rvet hade betydelse för 
kornas motst~indskraft mol mas Li t, var det ej 
\·id denna tid möj ligt all bedriva ett effektivt 
un-al för ökad resistens hel t enkelt där lö r a tt 
tillräcklig inform ation om djuren saknades. 
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lnom SJ IS-organisationen Yar man v~il rned
\'Ctcn om rnasLiLproblemets betydelse och 
biirjade 1966 bygga upp en service for djur
hälsodrcl undcr\TyfD H. Funkes ledning. I 
Skaraborgs lii11 började man på 1970-LaleL 
organisera en systematisk registre ring aY o li
ka nötkreaturssjukdomar, ht1st>rad på \·e reri
närernas bclia11c!lingsprowkoll. Vid SI IS 
dawrise rades sedan materialet och kom bi
nerades med h:irstamningsinforrnation fr:lll 
nijiilkboskapskontroll en. Eu liknande pro
gram hade reda n kommit ig:ing i Norge.Jan 
I'hil ipsson och medarbe Lare gjorde en in
gående a nalys av Skaraborgs-materialet som 
omfaLLade försLa lakLationsuppgif'ter från 
8 700 SRB- och 3 200 SLB-kor efter 50 resp. 
'.14 semi ntjurar. •:• Registret oinfattade förut
orn_j 11versjllkdomar od:.sä uppgifte r om kvar
bliven efterhö rd , rnjiilkfeher, ketos, kliiv
och benlidanclen samL en samlingspou för 
alla sjukdomar. Eftersom det var fråga 0111 

uppgifter från första lakLaLionen \·ar frekven
sen av de o lika sju kdo in arna låg. vi lket för 
"antingen-eller"-ege nskaper a1 1 tomatiskt: 
lecier til l låga he riLabili LeLer. För SRB-mate
ri ale t, som inrymde d e t största antalet d jur, 
var skillnaden i mastitförekornsL mellan dot
Lergrupper från olika tjurar sta tistiskt s~iker 
och hcritabiliteLen omkring 0,04. Heritahili
teten är alltstt låg, men om informaLion från 
l:J0-200 döurar foreligger kan en relativt 
s~iker 3\ clsvärdering ske för mast i tresistens 
och vara tillgänglig, sarntidigL som ~jurarna 
avelsvärderas för procluktionsegenskaper 
under förs ta laktationen. S01n en följd aY 
denna och andra studier har in formaLionen 
från sjukdoms registreringarna inkorpore
ra ts i den samlade bedömningen av tjurarnas 
avelsvärden. 

Mastitcrna har på grnnd av sin ekonomis
ka betydelse tilldragit sig fortsatt intresse på 
SLU. Den LOtala kost.nadc n genom minskad 
produktion och veterin~irarvoden m.m. för 
va1je drabbad ko ber;iknades 1985 uppgå ti ll 
2 2 10 kr.'' Förhöjda värden på antalet celler 
i mjölken hos ti ll synes friska kor ä r o fta ett 
tecken på subklinisk rnastil. F.manuelson 
( 1987) studerade i sin doktorsavhandli n g 
sam bandet mellan cell tal och rnas tit sam L 
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ge,wtiska och icke-gt> n etiska o rsaker Lill 
m asLi t och \aria Lione n i mjölkens cell tal.''' 
Den genetiska korre latio nen mella n masrit 
och cell tal \·ar 0,6, n:1got som Lyd e r på a tt 
m val för lågt cell tal kan a1wänclas för atL öka 
masLitresistensen. F.manuelson visade också 
att de11 genetiska korre latione n m ellan 
mjiilkavkastningen och mastit eller cell ta l var 
ogynnsam och i storleksordningen O,~-Fort

s,ltl selektion för ökad rnjölkavkasu1ing utan 
ett: samtidigt beaktande av tjurarnas avels
\·ärclen för rnastiL e ll er cellLal skulle a lltså 
leda till e n minskni ng a\· kornas resistens 
mot sjukdomen. 

Intresset for den genetiska resistensen 
mot infeklions~jukdoma r har också stim11lc
rat till mera teoreliska sLudie r av infek
tionssjukdomarnas biologi Yid Institutionen 
lör h usdjurslör~idling och sjukdomsgenctik. 
Inger Edfo rs-Lil_ja st11cleracle immunförsva
rets genetik hos gris och grn p pen46 kring 
Leif Andersson har med DNA-teknik stu
cleraL elen geneLisk;;i sLruku1 ren hos det kom
plexa MHC-systemet, som hos de högre 
dj11ren har e n ön~rorduanclc roll i deras 
irnrnunsystern . (Se eLL sen;;i re aYsnitt). 

FORTSATTA TVILLING-.. .. 
FORSOK 

UjJjifödningsintensitetens inverkan jJå 
mjölkavl!astningen 
Inkorpore ringen av Institutet fiir h usdjurs
föräd ling i Lrntbrukshögsko lan och dess 
lnstittn ion för h11sr~j11rsgcne tik innebar ing
en slÖrre för;indrino- vad beträffar tYillirw-c:, c:, 

försöken p:1 v\liacl. De fonsaue i ston sett 
som fö ruL enligt de riktliujer som dragits 
upp uuder ledning av institutets tidigare 
förestå ndare, professor Bonnier. Som be
skri\'its i ett tidigare a\·sn iLL var man s;irskilt 
intresserad av uppfödningsinlensitetens in
verkan på higornas kroppsproportio ner 
och framtida mjö lkavkasmiug. Ett fknal tvil
lingförsök igångsaues från slu tet a\ ] 940-
Lalet till mitten aY 60-talet för arr be lysa deu
na b iologiskt mycket komplicerade fräga. 

Figur 9:6 . . fo/Of!, 
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Brän n~ing och Linclhist har på ett förtFinst
fullt sätt analyserat och sammanfatLat cl<" rap
porte r som publicerats om försöken.47 

T ett (örsiik cle lacles sexton enägg iga t\·il
lingpa r aY SRB-ras i fyra liksrora g ru pper. 
Den e na tvi llingen i \·a1:jt> par e rhöll utfod
ring en ligt rå<lande standardnorm, medan 
de f)Ta ÖHiga tYill ingarna i respektiYe grup
per fick 60, 80 , ] 20 och 140 procent av nor
mal utfodri ngen upp Lill 2:', rn~maders åkler. 
Foderstaterna \'ar u r k\·a li tati\' svnpunkl Yäl
balanserade fö r alla grupperna. Dj uren på 
140-procentnidn Ö\'erutfo d rades så stai-kt, 

a tt d e ej kunde fön~ira allt det foder de e r
bjöd s. De ras \Trkliga konsumtion stan nade 
cfarfor \'id 124 procent. Vid 2:-i m ånaders 
å lde r vägde de normalu tfod rad e d juren i 
genomsnitt 4'.)2 kg, medan grupperna på föl

och 140-procellln ivån vägde 329 respekti\'e 
462 kg. U ncler det första hah·åre t fö re låg ett 
i det n ärmaste rätlin igt samband mellan de n 
dagliga tillviixten och n äri ngsplauet. ÄYen 
uncler elen andra halvårsperioclen \'isade de 
starkas t utfödrade djuren den störsra ti l!Yäx
ten. Redan \·id ett [irs å lder hade e mellertid 
en \';iscnllig de l a\· tilh·äxtkapaciteten u tnytt-
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_jats hos d e starkL utfodrade djuren. Under 
det andra lcn1aclsåre t visad e därför den 
normalutfodrade gruppen srörre daglig till
växr. De svagast utfodrade djuren nådde 
icke full t samma ti llväxthastighet som de 
normalutfodrade unde r någon period av de 
rvå fö rsta levnadsåren. J fi gur 9:6 visas e r.t 
represen tatin t\'illingpar från ,·ar och en a\' 

de tyra försöksgrnppe rna vid en å lder på 22-
24 rn:mader. llos de S\'agt utfodrade djuren 
är huntd och framparti förbållande,is bä tt
re utvecklade än ko rset: och h ri>s rdjupet. 
Djure n har chirför ännu ej erh ållit de pro
ponioner, som ä r typiska för tv:1 :1r garn la 
k,·igor av SRB-ras. De srarkas t u rJoclrade 
djuren har därenwt redan e rhåll it stort 
b röstcljup och \'älutvecklade kors. 

Efte r 2?i må naders :dder utfodrades för
sökstvi lli ngarna ef'r.e r exakt samma norm 
som de ras sta nda rdutfodrade tvillingsystrar. 
Den ski llnad , som fanns inom d e enäggiga 
paren , u~jämnades därefter a ll tm era. De svagt 
uppfödda cijuren upp nådde s;\lund a båd e 
sr.orlek och kroppsproportioner, som myck
et nära överensst~imde med förhållandet hos 
d e ras respekLi\'e normalutfodrade tvilling
svstra r. Avsl11tningsvis biir kanske än en gång 
fram h:11las, att fodersLa Le rna fo r a lla fö rsöks
grupperna var allsidigt sammansaua. De t var 
a lltså endasr fråga o m en kva11titati,· Ö\'e r
respekti, ·e underutfodring. En samtidig b rist 
p:1 s[l\·äl kalorier som på nödvändiga vitami
ner och m ine ra l;imnen leder nämligen läu 
till besLående h:imning a\' d jurens kroppsuL
veckling. 

I e tt senare försök slopad es inLe nsiteten 
140 procent, eftersom djuren ej förmådde 
;ira så mycket, och istället insarres e n g rupp 
so m erhöl l 40% a,· normen . Den na utfod
ringsnivå ble\' eme lle rtid för IJg och måste 
höjas rör a tt djuren överhun1d skull e visa 
b runst. Inkalvningsålde rn planerades i båda 
försöken bli omkring 27 månader. När dju
ren kalvat 11tfödrades de enligt en standard 
norm för underhåll och mjölkavkasrning 
u ran exr.ra fod crtilld elning fö r tilh·äxt. I 
båda försöken visade ir~jölkavkastn ingen en. 
förvånande mönster. De under up1wäxLen 
svagt utfodrade cijure n hade genomgående 
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Tabell 9:2. l'vljölkavkastning i medeltal per dag , kg, hos 
tvillingarna i två förs()ksserier 111ed olika int.ensi teter 

men lika kalvningsåldrar 

Uppfö dnings
intensi te t i 
procent a,· norm. 

r\\·kasLning per dag, kg 

(;0 

80 

100 
1 '.!0 
1'.!-1 

Försök nr 11 1' 

13,8 
12,6 

11,7 

11,2 

10,8 

11 laktation 1-2; i , laktation 1. --l 
Ä.iilla: 13rä1111ii11g o/'h Li11dq,,i,1. I 9 78 

15,0 
12,8 
12.,, 

IU 

högre mjölkavkasu1 ing (se tahell 9:~) . Efter
som d e svagt utfodrade cUuren fonsatte att 
,•;ixa mer efter första kal\'11ingen än de starkt 
utfodrade, var den totala effektiviLetsökning
e n med fallande 11pplödningsintensitet stör
re än ,·ad siffrorna i tabellen antyder. Resul
tate11 gm· naturligt,·is upphov ti ll d iskussion 
och en \"iss skepsis b land a,·elsmän. V~tr d e 
normer för uppfö dning av mjölkkor som till
liirnpades i S\'erige och m ånga andra länder 
ogynnsamma för mjölkavkastningen? Resul
taten ledde i , ,a1je fa ll till en sänkn ing m· 

utfodr ingsnonnerna. 
EnligtBrännängoch Lindkvist e rhölls lik

nande resul ta t också i eu a ntal m lä ndska 
undersö kn ingar, utan att 11:1gon biologisk 
ff>rklari ng kunde ges. En hypotes \'ar att de 
starkL u tfod rade djuren hade nått en biolo
gisk Ut\'eckling 1id fo rsla kaln1ingen som 
Ö\'ersteg den optimala, och atL starkt utfod
rad(' djur därför bo rde tillå tas kalva tidigare. 
För au föUa upp d enna möjlighet sta rtades 
en. tvillingförsiik på Wiad med o lika uppföd
ningsin r.e nsire r.er fra m till första insernine
ri ng, m en där vi klen "id fö rsta kalvningen 
skul le \·ara ungefär d ensamma. J försöket 
ingick 60 enäggiga par, d e fl esta av SRB-ras. 
Alla djure n fick t:.o .m. 16:c lcvnadsveckan fri 
tillgång på fode r sam t lika mängd rnjölk
e rsättning . Därefter fick e tt djur i varj e par 
ad libi tum utfod ring fram till första insemi
nationen (i medel tal 11,5 månaders å lder), 
medan dess t\'ill ing fick antingen 50, 60 e ller 
67% a,· ad lib.-Li ll delningen . Dessutom in-

.::' 1... t\'a , tte rli 
- ·c,. I den fö1 
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h1 heef~ULf< 
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_. '.ib.-tillde ln 
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; lib iturn-g1 
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,'.1l<:'llSitet 111_ 

.. :der. 
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den negati,·, 
nmg,in len si 
.!,. Hög inte 
r\e,~utom le· 
:1ingar. Det 
:,1 lag inte ns 
utfodringer 



!z:aJ per dag, kg, hos 
å o lika inten sitcter 

_ per cL,g. kg 

I :i .O 
12.8 
12.5 
IJ.,J 
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!sick två ytterligare grupper med hög inten
, iteL l elen första fick kon trolltvi llingen ad 
lib.-utfodring och den andra rvillingen s.k. 
baby beef~utfod1ing (mycket kraftfoder) . I 
den andra gruppen fick båda djuren i paren 
,id lib .-tilldelning men det ena fick kalva in 
,eu are, d,·s. vid ungefär sam ma ålder som 
djuren på !':iO-67% niYån. Efler första in se
m inationen erhöll a lla djuren i försöket ad 
lib.-utfodring, och n~ir de kal\"at stanclarcl ut
fodrades de efter vikt och rnjölkaYkastning. 

Medeliildern vid första kalvningen för 
g rupperna p:1 50-67% nidn , a r 803 dagar 
och lör acl l ibit.um-gruppen med sen kah·-
11ing 797 daga r. Ad libitum-gruppen som 
inse111inera15 tidigt hade en inkahningsrilder 
på 654 dagar, och nästan exakt samma kah·
n ingsMder gällde för "baby hecf'-grnppen. 
På samma szi tt som i tidigare beskri\"na för
sök med olika intensitet men lika kahnings
åldcr m·tog mjölkaYkastningen m ed ökande 
utfodringsintensitet. Under f'örs ta lakrat.io
ne11 gav d e djur som Gltt 50-67% utfodring 
fram till fö rs ta inseminerillgen i medeltal 
-193 kg mer mjiilk än de n tidigt inkalvande 
ad libit11rn-gruppen och 615 kg rncr än d e 
senr i11 kalvancle ad libitum-mfodrade djuren. 
Gruppen med "baby beef'-utfoclr ing hade 
elen lägsta avkastningen . Gruppen med ::iO-
67% u tfodr ing Yar bä.st även under senare 
laktatione r. En ekonomisk utvärdering visa
de, au intensiteten 50-67% fram till första 
inseminationen ga, det bästa utbytet, bäcle 
räknat fram till en viss å ld e r och under lika 
an tal laktationer. Med e u par t1ndantag ,·eri
fierar u tländska undersökningar slutsatser
na från W iads-fiirsöken , n~imligen att de 
cUur som haft e n relativt låg uppfödn ings
intensi tet mjölkar bäst, oaYsetl inkalvnings
ålcle r. 

Från en omfattande litteraturgenomgång 
drar Briinnäng och Lindkvist slu tsatsen, att 
elen negativa e ffekten ay den starka uppföd
ningsimensit.et.en grundläggs tidigt: i d jurens 
li\". Hög intensitet och tid ig inkalvning har 
dessutom lett till ökad frekvens av sYåra kalv
ningar. Det tycks vara särskilt viktigt att h ål
la låg intensitet !öre pube rr.etell. Den starka 
u tfodringen a nras bl.a . leda till en utveck-

liug a, · fettceller i juvenävnaden, något som 
kan få en negativ inve rkan på den framtida 
rnjiilkavkastningen. Enligt Brännäng och 
Lindkvist föreligger ett såväl biologiskt som 
ekonomiskt opr.imum för en utfoclringsin
tcnsitet upp till fö rsta betäckningen som 
m<ns,·arar 50- 67% av ad libitum utfodring 
och en :tider vid första kalvningen av 24--26 
m ånader. 

Mjölkningsinterv allet orh arbetstiden i 
ladugården, tvillingjör:~öh löser jJroblem, 
I e tt tidigare avsnitt berättade vi att: man på 
4O-talel med li_j~1lp av tvillingförsök på Wiad 
kunde visa au middagsmjölkningen kunde 
slopas utan större avkastningsminskning. På 
de flesta gårdar strävade man fortfarande 
pä 195O-talet efter att h a orn m öjl igt lika 
rnjölkningsintervall dvs. 12 timmar mellan 
kvälls- och morgonmjölkn ingen och samma 
intenall unde r dagen . Detta innebar a u 
m o rgonmjölkningen ofta bii1jade omkring 
klockan 4_:'l'- !':i .'"'. Med ökande krav från den 
a nst~il lcla a rbetskrafte n om rimliga arbe ts
tider blev det angeläget. att undersöka om 
man inte kunde _j ämka lite på rnjölknings
inter\'allen så att a,·ståndet mellan kv~ills- och 
morgonmjölkningen ökade. 

Ett försök med J 8 enäggiga txi lli 11gpar 
och en grupp identiska trillingsystrar igån g
saues p å v\iiad, där djuien splittrades mellan 
tre ol ika mjölkningsintervall enl igt föijan de : 

Intervall Morgon, kl Kväll, kl 
12- 12 tim 5 10_5 10 1711)- 17 10 

9- 15 goo_83" 1 700_ 17:111 

8-16 8""- fflO 16°0-1 fr'" 

Salllrnan lagt undersöktes 56 lak tationer 
under 1 834jämförbara veckor. Mjölkm~ing
den och innehållet av fett och protein skilde 
sig emlasl obetydligt me llan komrollsystrar
na m ed 12+ 12 timmars mjölkningsintervall 
och försökssystrarna med 15 timmars natt
och !:) timma rs daginterYall. Skillnaden ble,· 
något större (3, 1 % ) mellan kontrollgru p
pen och gruppen med intervallen 8-16 tim
mar. Vljölkavkastn ingens storlek hos d e o li
ka paren tycktes inte ha n{tgon betydelse för 
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hur de tole rerade e u fö rändrat intervall. 
Däre mot ,·isade sig vissa par Yara mer käns
liga än andra rör en fö1)indring av mjölk
ningsin ter\'allen ri-;111 12- 12 tirnmar. Detta 
icke li11e~ira sam sp e l m e llan tvill ingpar och 
mjö lkningssystern va r högsign ifi kant i d en 
dela,· experimentet, där nauimervalle t var 
lfi timmar. 

I Ia n sson oc h m edarbetare drog sl utsat
sen a tt d e t ri1111s goda m ö jligh e te r a t t öka 
na tti11 ten·alleL för mjölkningarna till 1 !', rim
mar. 1~ En del c\jur skulle sannolikt- oberoen
de av a,·kasLningsn iYån - vara m e ra känsliga 
för e n för~indring av rnjöl kningsinten·allet. 
Det skulle emellertid v<1ra fu ll t möjligt att 
anpassa rasen t ill ett u r arb e tssynpunkt 
lämpligt imen·all genom un·al. 

Und e rsökning<1 rn <1 av effekten av rnjölk
ningssystemet fortsaues m ed ett experiment , 
d ;ir e n t,·illi ng i åtta enäggiga r,·ill in gpar 

e n dast mjölkades c>n gå 11g per d ygn. '" D e 
som mjölkades td gå n ger hade dag- och 
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nattin te rvall p å 8,5 resp . 15,5 tim ma r. I 
medeltal minskade mjöl kavkastningen för 
de c~jur som m jö lkades b <1ra e n g;in g m ed 
50% unde r första och 40% under an d r a 
laktati o nen . Mjölkens sarnmansä ll n ing p:1-
ve rkades endast obetyd ligt av rnjölkning s
syste m e L. På samm a s~itt som i cler för ra expe
rimentet med ol ika d ag- ocb natLintervall 
fiireläg e t t liögsignifikant samsp e l mella n 
tvill ingpar och mjiilkningssysre met med e n 
eller td rnjölkningar per d ygn . Samspelet 
g:illcle såviil a,·kast11ing som mjölkens sam-
111 ansättn ing. Dju r med låg gene tisk kapaci
te t. for mj ii lkm·kastn ing r c>agerade s tarkas t 
mol C:" ng ;'.'mgsmjiilkni11g. 

Mjii lk ningsförsöken på vViad följdes m e d 
stort intresse av enski ld a lantbru kare och a,· 
Lanrarhetsgivarföreniogen . Resulta ten ga,· 
stöd åt dem som ville förbäura arh etsfö rl1:1I1-
<1ndena i ladug:1rden ge!lo rn en fö rlängning 
a\· inte rvallet m e lla n k\·ä lls- och morgon
mjölkningarna. 

Artur Hansson ( 1909-1970), 
husdjursgenetiker med god insikt i praktisk 
husdjursavel 

av Eskil Brännäng och Lan-Erik L iljeclahl 

Artur Hansson föddes den 16 oktober 1909 
i Bodcds, 1-Iå ksvik, i d åvarande södra Älvs
borgs län. Föräldrarna var lantbrukare . Han 
pföö1jade sin la ntbruksutbildn ing vid Stora 
Segerstacls lantmannaskola 1926/ 27 och 
fortsatLe efter kursens slut so m lantbruks
e lev där till årets slu t. U nder de följande 
å re n arbetade h an p[t föräldragå rden och 
som kontrollassistent i h e mlänet. Hösten 
1933 kom han in på H vilans sp ccialgymna-

sium och avlade studentexamen \'[tre n 1935. 
Med sina goda betyg och sin gedign a prak
tik blev han antagen ti ll Lan tbrukshög
skolans husdju rslinje hösten 1935. H an tog 
agrono mexamen 1038 och avlade 1945 agro
nomie licentiatexamen i ämnena avels- och 
rasli-i.ra och hu sdjuren s anatomi och fysiolo
gi samt disp11te rade fö r agronomie dokto rs
grad 1947 på en avhandling om m inkens 
fortplantn in gstysio logi. 
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Hansson gänstgjorde som assistent vid 
Institutionen för ave ls- och raslära 1938-42 
och därefter som laborator vid dåvarande 
Institutet för husdjursförädling på v\liad 
fram till 1949. Sedan institutet 1950 done
rats till staten och införlivats med Lant
brukshögskolan, blev han laborator vid In
stitutionen för husdjmsgenet.ik och före
sLåndare för verksamheten på '"' iad. Under 
perioden 1958-62 var han t.f. professor och 
utnämndes hösten 1962 till professor i hus
cij ursförädling. Denna befattning innehade 
han till sin bortgång elen 11 1mu 1970. 

Den första större publikationen Causes of 
variation in ini{k and butterfat yield of dai-ry 
rows (tillsammans med Ivar.Johansson) kom 
1940.1

" Den är ett. pionjär-arbete i vilket 
Ronald A. Fishers variansanalys fö r fö rsta 
gången Lillämpades i svensk husdjursforsk
ning. De statistiska analyserna omfattade en 
rad fixa effekt.er på kornas avkas tning såsom 
åldern vid kalvn ing, kalvningsimervallets 
och sinperioclens längd, kalvningssäsong 
och bcsätLning. Man kunde visa att. avkasL
n ingen under de förs ta 300 dagarna efte r 
kalvningen var bästa måttet på kornas gene
tiska kapacitet för mjölkprnduktion. 

Hansson försvarade 1947 sin dokwrs
avhandling Tlte pltysiology of ref1mduction in 
mink with sfJecia{ reference to delayed imj1/anta
tio11." Detta klassiska arbete påbö1jacles i 
Uppsala och slutfördes på vViad, parallellL 
med arbetet att driva de Lvillingförsök vida
re, som Gert Bonnier startat. I avhandlingen 
kunde han påvisa en rad anatomiskt och fy
siologiskt intressanta och dittills okända för
hållanden. Främst kan nämnas de som hän
förde sig till minkens unika parningssyste rn, 
fol liklarnas tillväxt, den samo1·dnade ovula
rionen mellan de b{1cla ovarierna samt den 
förcln'~jda irnplantationen av embryona och 
dess orsaker. Hans rekommendationer fö r 
minkens parning korn att bl i standard såväl i 
Europa som i Amerika. 

Sin sLÖrsta insats inom den experimentel
la hustjjursgenetiken gjorde Hansson till
sammans med Gen Bonn ier och senare til l
sammans med sina yngre medarbetare i tvil
lingstud ierna. Redan på 1940-Lalet. presente
rades resu ltat., som gjorde at.r den första di
agnosmetodiken av tvillingarna kunde för
bättras. Nya rnorforlogiska egenskaper och 

XIII: I. Professor Artur Hansso11. Må/11izig jJå SLUs 
lnst . .for husdjursgenetik, foto Birgilla Ahman. 

kännetecken inkluderades i d iagnossche
mat. Fasta rutiner un·ecklades och infördes 
på 1940-talet för kol1Lroll av Lilldclat och för
brukat foder, för dess kem iska sammansått
ning och för registrering av t illväx t och 
mjölkavkastn ing. Alla som arbetat på Wiad 
rninns dessa detal jerade rutiner, som i stora 
drag tillämpats i stationsförsöken långt efte r 
Wiacls-eran. H ansson förstod nöc!Yändighe
te11 av strikta försöksmåssiga principer för 
att uppnå säkra resultat. 

I tvill ingstudierna tog man tidigt upp frå
gan om arvets och u ppfödningsintensiLet
ens betydelse för kvigornas mveckling och 
kornas mjölkavkastning. De första resul ta
t.en publicerades 1946. Unde1· Hanssons led
ning försatte försöken och byggdes ut. I 
uppsatsen The i11teraäio11 of h.ereclity rmd 
intrmsity oj rearing with regarcl lo growth and 
milh yield, 1967 (tillsammans med Bränn~ing 
och Liljedahl) publicerades resu ltaten från 
dessa studier."' De visade atr genotypen och 
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uppfödningsintensiteten hade ett starkt in
flytande på kvigornas kroppslHveckling men 
att. det.ta successivt avtog, när skillnaden i 
näringstillförsel m ellan dem minskade un
der dräktighete n och till slut nästan helt. upp
hörde efter kalvningen. De båda tvillingarna 
konvergerade mot samma fullvuxna kropps
storlek. Detta var ett prin cipiell t vikLigt re
sultat, som visade på genotypens drivkraft, 
att inom vissa g1-änser leda individen mot ett 
visst slu tmål oberoende av vilken näringstill
försel den fått under sin uppväxt. 

Det mest uppseendeväckande resultatet 
var dock, att näringstill förse ln till kvigorna 
gav en bestående effekt på deras framt.ida 
mjölkproduktion. Effekten blev större och 
större j u fl e r gånger de kalvat. Den i paret 
svagast uppfödda tvillingen blev mer och 
m er överlägsen sin starkare uppfödd a tvil
lingsyster med en avsevärt hiigre livstidsav
kastn ing som föijd. Det var dock en negativ 
korrela tion mellan denna effekt och parets 
avkastni ngsnivå, dvs. lågt avkastande par re
agerade mer positivt försänkt uppfödn ings
intensitet än högt avkastande pa r, vilket 
kunde förklaras rned l~jälp av de para llella 
studierna av kvigornas ämnesomsättning. 
Resultat av motsvarande innebörd erhölls 
vid försök med olika intervall mellan mjölk
ningarna. Den påfrestning, som ett förlängt 
intervall mellan mjölkningarna innebar, 
hade större effekL på lågt än på högt avkas
tande par. xu 

I mitten på 1930-talet kom utvecklingen 
av de tekniska och biologiska förutsättning
arna för semi naveln i gång på Wiact. De 
första semineringarna i fä ltet påböi:jades i 
grannskapet. Ut-vecklingen gick snabbt, se
rninfö1-eninga1- bildades under 1940-tale t 
över hela landet och Riksorganisationen Sve
riges Seminföreningar (RSS) etablerades. 
Hansson tog aktiv del i avelsclelxitten. Denna 
var intensiv, mycke t därför alt de etablerade 
avelsbesättningarna såg e tt hot i seminaveln. 
Han hade 1949 gjon sig ti ll talesman lör 
"d e n fria avelns princip" (ci terat av H elge 
Ryde) och kritiserade de starnboksregler, 
som lade hinder i vägen för att urnyt~ja al lt 
värdefullt avelsmaterial. Han varnade vid 
många tillfälien för en koncentration av 
aveln, som kunde leda till inavel ("renavels
depression ") och framhöll fördelarna m er! 

korsningsavel. r en populärvetenskaplig arti
kel beskriver han betydelsen av djupfrys
ningen av sperma för o rganisation och lo
gis tik i seminaveln men framförallt för en 
effektivare organ isation i avclsarb etet. xrn 

Gert Bonnier och Ivar Johansson hade 
båda tidigt fram hållit avkommegranskning 
av avelstjurarna som e tt viktigt mede l för 
avelsframsteg och understrukit seminavelns 
betydelse härvidlag. Med seminverksam
hetens ö kni ng samlades mer och mer data 
lämpliga för detta. Tiden för en systematisk 
granskning av semintjurarna började bli 
mogen. Runt å rsskiftet 1950/ 51 beslutade 
RSS att ekonomiskt stöqja och till Wiad för
lägga en avdelning kallad "Seminföreningar
nas avelsut1-edn ingar", som under 1951 bör
jade sin verksam het. Detta ini tiativ gjorde 
att Nämnden för avkommebedömning av 
~jurar (NAT) bildades 1952. Därmed ställdes 
avkommegranskningen unde r Lan tbruks
styrelsens kontroll och blev officiell. Hans
son lick ansvar for metodutvecklingen (till
sammans med Nils Korkman och Helge 
Ryde och med Troed Di.i ri ng som statistik
er) .XI\' 

De första 1-esultaten publicerades i Ladu
gården och därefter i NAT:s meddelande n i 
början på 1950-talet. Basen i bedömni ngar
na var första laktatione ns 305 dagar med det 
viktiga tillägget att avkastn ingen för kvigor 
som gått u t under laktatio ne n korrigerades 
upp till 305 dagar. Tjurens värde uttrycktes 
som kvigornas avkastning i procent av mot
svarande b esäuningsmecleltal (R-talet) . Någ
ra korrektioner för fi xa e ffekter förekom 
inte från bö1jan. Man kan dock konsta tera 
att Hansson genom arbete t från 1940 (se 
ovan) väl visste vilka korrektioner som mås
te införas, och a rbetet med att ta [ram aktu
e lla sådana kom snart igån g. Under l 955 
publicerades nya värden för uppräkning av 
de avbrutna laktationerna samt fak torer för 
ålderskorrigering av kvigornas avkastning. 
Man införde också en ko rrigering för besätt
ningsnivån och uttryck te resultatet som ele n 
besättningskorrigerade avkastningen för 
tj tt rdottergruppen i procem av samtliga 
förstakalvares avkastning (F-talet, som alltså 
varierade runt 100) . Avkommeundersök
n ingarna fick stor betydelse. Omkastningar 
skedde. Detta innebar bl.a. att tjurarna från 
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de gamla avelsbesättningarna långt ifrån all
tid höll måttet, och att ~urar från nya besätt
n ingar fick möjlighet att visa vad deras av
kommegrupper kunde prestera. De t fick 
den viktiga följ den att avelsbase n bredda
des. Metodiken fö1·bättrades undan för un
dan, och från mitten av 1950-talet kunde 
man påvisa ett å rligt genetiskL framsLeg i 
mjölkavkastningen på ca en procent. 

Fo rtlöpande rapporter över resultat för 
enskilda ~jurar samt populärvetenskapliga 
aniklar om verksamheten gavs ut. Hansson 
p11blicerarle 1961 (tillsammans med Troecl 
Du,-ing) uppsatsen Re!ia/Jility oj heifer recmds 
in jJrogeny /esting De visade att det inte fan ns 
något betydande samspel mellan genotyp 
(yurdottergrupp) och laktationsnu rnmer 
samt att heritabiliteten var högst för första 
laktationen och verifierade därmed, att de 
första 305 dagarna av laktation en ger det 
säkraste måttet på kvigornas avkastning. 

Hanssons intresse för korsningsavel kvar
srod. Flera planer för f'örsök med nötkrea
tu1~ svin och tJäderfä u tarbetades redan på 
1950-talet och mindre pilotrörsök påbör-

jades. Större korsningsförsök med nötkrea
tur och svin genomfördes senare, vilke t är 
beskrivet på andra srällen i rlenna publika
tion. Hansson i11 troducerade undertecknad 
Brännäng till swdier av kastrationseffekten 
på tjurkalvar. I rle försöken ingick stud ier av 
!akt.kroppens sammansättn ing och kvalitet, 

li ksom senare i korsningsförsöken. Flera an
dra studier som gällde slaktkroppskvalitet, 
kom igång under 1960-talet och fullföijdes 
fö rst efte r hans bortgång. Han introducera
de undenecknad Liljedahl dels till studier 
ar inavelns och korsningsavclns inve rkan på 
d jurens f'rnktsamhet och livskraft under 

Effekten av kastrering av tjurar 
på tillväxt, kroppsproportioner 
och slaktkvalite t 
L·uder 1950-ta let bö1jacle intresset öka för 
nötköttsproduktion i Sverige sam tidigt som 
kraYen på god köttkvalitet tilltog hos konsu
menterna. Kön från stuta r, dvs. unga kastrat, 
har högre fetthalt och är clärfor saftigare, 

deras reproduktiva livstid, och dels till de 
avelsförsök med fjäderfä som blev möjliga 
genom upprustningen inom detta område, 
och som senare ledde till utvecklingen av 
den Svenska hönan . 

Hansson var en uppskattad föreläsare 
och ofta anl itad föredragshållare. Han var 
också en fl itig författare av populärveten
skapliga artiklar i skilda ämnen inom hus
djursskötseln. Hans intresse spände över 
vida områden inom husdjursskötseln, och 
otaliga var de ideer till imressanta försök, 
som han framkastade. Han hade cijup bio
logisk insikt och en gud abenådad fantasi, 
intuition och humor. Ett typiskt exempel på 
hans ofta skarpa och sarkastiska kritik av för
hållanden, som han ansåg vara felaktiga, är 
föijande : När Instiurtet för huscljursföräcl
ling donerades till staten minskades verk
samheten till att endast omfatta nötkreatur 
och får, mot att tirligare också ha omfattat 
svin och fjäderfä. J ordbruksmin istern kalla
de detta för upprustning. Hansson ko m
menterar elt inlägg i Ladugården och ut
trycker förhoppn ingen att "upprustningen" 
inte fortsäuer så långt att ave lsfo,·skningens 
resurser helt utplånas.X\' Som slutomdöme 
s~iger han att detta tyder på att Lysenkos 
ande svävar i J ordbruksdepartementets lo
kaler. Livet ut skulle han kämpa för ökade 
resurser till husrljursforskningen. Vid ett in
fonnationsmöte på Kungl. Skogs- och Lan t
bruksakademien 1959 om J ordbruket och 
Forskningen analyserar han behovet av forsk
ning inom hela animalieproduktionen -
inte minst sett mot elen dominerande rol l 
denna hade för inkomsterna i lantbruket.X''' 
En betydande upprustning kom senare till 
stånd, men han fick in te uppleva den. ♦:♦ 

medan tj11rarna vaxer snabbare och ger 
högre uLbyLe per f'oderenhet. De flesta kvig
kalvar måste anvjndas för rekrytering . Del 
b lev allr.så aktuellt att st~illa fdgan om pro
duktionen av nötkött a\· god kvalitet skulle 
baserns på tjurar e ller stutar. Ute i E11ropa, 
s~irskilt i Tyskland, , ·ar del van ligt att a n\'än
da tjurar, medan produktionen i Englan d 
baserades p[1 stutar. 
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Ett ornfauande kastreringsförsök igångsat
tes p å vViacl under Eskil .Brännängs ledn ing 
1956. I ett fö1sök med 14 enäggiga t:\~llingar 
(delförsök 1) kastrerades det ena cUuret i ,·ar
je par vid I , (i eller 12 månadcr.:,o Utfodring
en inom n illingpar \'ar exakt densamma. 
A lla djur utfodrades 1ned e n foclerblancl
ning som ,·arierade m ed :t1dern , medan rill
g{111gen Lill hö ,·ar närmast fri. Slakten sked
de \'id 2:"i m å naders {tide r. I eu annat försök 
(del Il ) med 10 e näggiga t,illingp,11· skedde 
kastrationen \'id 2 månaders :ticlcr.~'0 Tjurar 
och swtar slaktades sedan vid samma ,·ikt, ca 
4-00 kg. Foclerko11sunnionen kontroller;-ides 
noga i båda försöken, och slaktkropparna 
ble1· förem{tl för mycket ingående stud ier. 
Den ena kroppshah an deta!jstyckades enligt 
det mönster som ti llämpades i h andeln , 
medan den a ndra halvan a1wändes för de
taljstudier a,· n111sklcr, ben , ferrv{ivnad och 
senor. Vidare unde rsöktes energiinnehålleL 
i fett och m11sklcr. Huvuclres11l tatc11 i de t\','i 
försiiken var likartade . 

Tidpunkten för kastreringen hade ingen 
betydelse för daglig Lillväxt och kroppspro
porrioner, \'arför stuta1·na kan behandlas 
som en grnpp. I det riirsta försöket hade 
yurarna nått en le1·ande ,·ikt på 4-92 kg ,·id 25 
månade r, medan stutarna i genomsn itt 1·{ig
de 453 kg. Den dagliga rilkixtcn ,ar 631 g 
resp. 578 g. Slaku1 tbytet 1·ar något högre 
(52%) hos yurar än hos slutar (!'iO.6% ) i 
delförsök I, 111en i det andra försöket ,·ar 
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slaktmbytet i stort sett lika. De \'i ktigasLe 
skillnad erna mellan tjurar och stutar låg i 
kroppsproportionerna och i fettansätrning
e 11. Den frärnre kroppshalvan \'ar betydligt 
kraftigare ut, ecklad hos yurarna och utgjor
de i m edeltal 52,8% a,· slaklkroppens vikt. 
medan den hos stutarna t1ppgick till 50,7%. 
dvs. elen frärnre och bakre kroppshalvan var 
nästan lika tunga hos stutarna. Viinrndsför
deln ingen i den främre och bakre kropps
Qiircledelen , som en andel av hela slaktkrop
pen, \'ar som följer: 

Främre Bakre 
l)ärdcdelen fjärdedelen 

Tjurar Stutar Tjurar Stntar 

Muskler % '.1(H 30,8 33,4 :-n .2 
Fell % ?, ,8 8,9 4,8 7. [) 

Ben % 9.8 ~}.8 7.9 7.9 

\lluskehm·ecklingen 1·ar alltså betydligt kraf
tigare hos 1j11rarna än hos stutarna i f'ram
dclc!l. I bakdelen förelåg ingen skillnad i 
detLa a\'seende. Fettans~ittningen ,·ar betyd
ligt starkare lios slutarna ~in hos tjmarna i 
båda kroppshal\'orna (se fig. 9 :7). 

/ 

I försök 11 fick den ena hälften a\' paren 
ad libitum-11tf'oclring, medan den andra u t
fodrades rncra restrikti,·t. 1 ad libitu111-grup
pen hade stut,1rna 6,tl% mindre muskler och 
7,1 % mera fen: i slaktkroppen jn tjurarna. 
och 111otS\'arande siffror för de restriktil't 
uppfödda , ·ar 3,,1 och 2,3 I"CSpekti\'e . l båda 

Figur 9:7. Bild r111 snitt-
/ ytan mellan 10:e och 11:t 

revbt' lll'i ji-dn el/ miiggigl 
lvillingjJ((I; /. v. i11lahl rjur 
och l.h .. 1/ul. :\'o/em dm 
kmjiiga p11ansiitl11i11ge11 
!tosslulen (R1ii1111än,1f 
1966). 
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försöken innehöll så Yäl fettet som m uskler
na mera energi lios stutarna. Fodcr:ngången 
uttryckt som antalet foderenhete r (Le .) per 
kg levande vikt Yar be tydligt högre hos snHar
na än hos tjurarna (5,99 fe. resp. 5,44 i för
sök I) . De t åtgick alltså mera fockrene rgi att 
p roducera e t t kg stu tkii tt iin mots\·arande 
mängd hos tjurarna . 

.Å. andra sida n är stu tarn a mera fogliga 
och hittare att föda upp ~in tj u ra rna. Stuta r 
kan utan s\"å rig het gå på bete unde r t\-å sä
songer. Förutom Yärclcfull information till 
cij muppfödarna bidrog f-örsiiksresnltaten till 
au den klassificering som låg till grund for 
beralningen aY slaktkroppar kom att giiras 
0 111 . 

Dissekeringen av elen e n;i slakLkropps
h c1 l\'an från ff>rsökscij uren gav int1 essant och 
m · inform a tion o rn hur kastreringeu på
Yc rkar olika kroppsdelar och muskle r. Den 
, tö rsta effekte n a,· kastrationen ko m till uL
tr:·ck i övergå ngen mellan hals- ocl1 b röst
rcgionerna. Nack- och halsmuskeln M . sjJlt-
11 ius reduce rades siirskilt star kt genom ka
st rc1tio nen . Kc1strationseffekLen uttrycktes 
,orn \·ikt i proce n t a\ tj urv;irder och fö r M . 
1JJ/e11i11s \'ar kastrationseffekten i båda fö r
,ö ken 0111kri11g - 50%. Flera andra nrnsklt>r 
kring man ken recl11cerades m ed 30-40 %. 
r,:astra tionseffekLe n ,ar mycket rnincli·e för 

musk lerna kring korset och b;ickener. I för-

Figur 9:8. Be11m i nedrP 
deln1 av balibenet Jrå11 
liw t,nade och ohwtremde 
01iiggiga 11ötlnea/111stvil
li11gar av ha11kö11. Kaslm
·1r,111'11 har sfl1,11 v id I, 6 
rnp . 12 månade,: l v a!JP 
par är den okastrerad1' 
IJ 11rtvillingc11 till viins/e1: 
.\"olna all '1Nu'11 iir IJl)'dlf/ 

längre hos lwslralm -
I Rriinniing, I 977 ). 

siik Il , ct:ir d jure n sla ktades ,·id samma vikt., 
\'ar kastrat:ionsellekten för korsets m nskle r 
cirka minus 5- 7%. rvra nkhö jden \'ar sig n i
fikan t större bos stutarna beroende i huvud
sak på a tt de nedre benen i extrerniteterua 
ökad e i 1;ingd hos stutarna i _jämfore lse med 
rjurarn<l (se tig. 9:8). Särskil t falangbenen 
var längre hos stu tan1a, och den positiva 
kastrationseffekten \'ar störst hos stuta r kast
rerade före puberte te n. Kastreringen ledde 
således till den kraftigaste reduktionen i till
växt i skulde rregionen , och därifrå n avtog 
effekten såväl framåt som bakåt och nedåt 
for att i extremitet.ernas ned re d el ha byus 
mot ö kad ti lh·äxt hos stutarna . 

Brännäng sammanfattade sina resultat i 
en doktorsavhan d ling, som presenterades 
1971."1 H a n var då redan statsagronom i 
hmdjmsförädli ng (köu och ,n_jölkproduk
tio n) . Brännängs a\ handlingsarbete inledde 
en period, där produktkvalitet biirjade kom
ma alltmer i f·ökus inom de n lrnscljursgene
Liska forskn ings- och försöks\·erksarnbe teu i 
Sverige. Erfarenheterna fr,h1 hans omfattan
de styckn ings- och d issektionsarbete, som 
u tfördes vid Stockholms slakthus låg också 
till grund for önskem ~tl om egna lokaler för 
slaktkroppsstuclier. Som redan nämnts er
hölls sådana lo kaler i sam band m ed inr;i t
ta11det av S\'eriges La nthr11 ksuni\·ersit.et. 
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Tvillingförsök för att mäta 
arvets andel av totalvaria tionen 
I publika tio n er frå n tvillingförsök u nder 
1940-tale t visade Ronnier och medarbetare 
att arvet hade en mycket sLOr inve rkan p å 
såv~il kroppssLOrlek som mjölkavkastning . 
\ifan menade all den andel av totalvarian
sen, som förorsakades av skill nader mellan 
en~iggiga par, utgjorde ett må tL på a rvets in
verkan på egenskaperna i fråga. Varia ns
andelen mellan par uppg ick t ill omkring 
0,8-0,9, medan de h e ritabilite ter som skat
ta ts från fåltdata i många lände r, ff> r mjölk
avkastn ing brnkade uppgå till omkring 0,25 
och för kroppsstorlek till cirka 0,5 . Professor 
Ivar .Jo hansson och må nga andra huscijurs
genetiker menade, a tt de s.k. "tvillingherita
bilite te rna" grovt överskauade a rvets inver
kan. Om icke borde u rvalet för hög mjölk
avkastni ng eller för k roppsstorlek leda t ill 
mycket snabbare resultat, än vad som var 
fallet i praktiken. Då heritabilitetsbegreppet 
ä r av central betydelse fö r urvalsteorin och 
d e metoder for selektion som bör v~il jas, på
börjades unde r perioden 1955- 1965 fl e ra 
försök med en~iggiga och tvåäggiga nötkre
aturs tvillingar uppfödda i falt for att utreda 
fråga n n~irmare, bl.a. i Skottland, Nya Zee
land, USA och Sverige. Det var från början 
uppenbart all variansen mellan enäggiga 
tvillingpar, föruLOm den additiva genetiska 
variansen (V), också inrymde varians föror
sakad av icke-additivt arv (V) samt samspel 
mellan arv och miljö (VHE) . \fan kunde 
dock e j forväma sig att dessa var iations
orsaker hade s:1 stor betydelse, au de kunde 
förklara hela diskrepansen m ellan fält- och 
tvi 11 i ngheritabiliteler. 

Ivar.Johansson tog in itiati\'et till ett. falt
försök i två steg i Sverige; dels undersöktes 
tvillingar av SRB-ras i vanliga besättningar i 
:VIellansverige samtidigt som par av obesläk
tade cijur sr.uderacles inom samrna besä tt
n ingar, och dels inköptes enäggiga (MZ) 
och tvåäggiga (DZ) tvillingpar och placera
des i enskilda besättningar som represente
rade medel höga och höga avkast.n ingsnivå
e r. En del av pa re n splittrades mellan besätt-
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ningar p:1 olika a1·kas tningsnivå.:,~ 5
" s :1väl 

kroppsutveckling som produktion av mjölk 
och smör fett undersöktes. Här skall en das t 
elen del som rör m jölkavkastningen behand
las för att bel ysa de principiella frågeställ
n ing;.i,rna. I undersökn ingen av tvi ll ing;.i,r 
spridda över Mellansverige avsh1tade 23 MZ
par och 27 0 DZ-pa r å tminstone första lak
tationen. I samma besättningar bildades så 
vitt möjl ig t par av obesläktade cljur som kalvat 
ino m en månad från 1·a ranclra samt obesbk
tacle icke-samtidiga par. Intra-par korrelatio
ner beräknades fö r mjölkavkastning och 
fettproce nt for de ol ika paren dels p å d e 
verkliga avkastningssiffrorna och dels på 
a1·kastning II ttryckt som a\l\'ikelse från d e t 
samtid iga besättningmedeltalct. Föijancle re
s11lt:a1. e rhö lls, n ~ir beräkningarna grundades 
på avvikelser från besättningsrnedeltalc t: 

Samtidiga ]akta- Intra-par korrelationer 
t io ner ino111 An lal Mjölk- Fett-
besättningar par avkastning procent 

\'17.-par ~2 0 ,878 0 .8-H 

DZ-par 16:' O,SG3 0,449 

Obesläktade par 117 o.n9 0,072 

Brist på samtid ighct 
inom par 
DZ-par 18 0.291 0, 189 
ObesEikt,ide par 
kalniing ."ian 1111a år 1089 0.000 0,000 

Sammanstäl lningen m·an visar klart att sarn
tidighetcn hade en mycket stor inve rkan på 
korrelationer na för mjölkavkastning.,-.~ Hos 
de samtidiga, tvåäggiga paren var in tra-par 
korrelationen dubbelt så hög son1 h os de 
icke samtidiga. Hos de obesläk tade men 
samtidiga paren förelåg e n intra-par ko rre
lation på 0,23. H os MZ-paren var korrelatio
nen 0,88, a lltså av sa m ma storleksordning 
som i tvillingförsöken på Wiacl och p:1 andra 
håll. Uppenbart är att sarnticligheLen bid ra
git till de h öga korrelationerna, men ele n 
ger icke h ela förklaringen. 

I den andra delen av försöke t 11 tp lacera
des 6!'i MZ och 16 DZ par i lyra besättningar 
på en hög avkasmingsnivå och i fyra på en 
mellannivå . Ilälften av 'fvfZ-paren d elades 
mellan besäuningar p:1 o lika nivå. 37 MZ-par 

och 11 DZ 
nen . Andel 
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par tving: 
clräktighe 



il !"ni, ·å .:l'.?.:1:1 Så\'~il 
• -rlukt io n av m jölk 

Här s ka ll endasl 
...._, ;.ni11ge 11 b ehand-
1 ;piella frågeställ
-~en av lv ill ingar 

n: a\ , lu wd e 23 MZ
r,, ro 11c första la k

ming-ar bildades s:1 
rle d jur som kalvat 

tndrn , amt obesläk
nu-a-par korrelatio
P '. a\·kas rni11g och 

paren d els på d e 
· rna o c h d e ls p å 
.-.,,ikcl,e fd111 del 

e :.a.leL. fö ljande re
m-:arna g ru ndades 
mz,medell a let: 

>-par korrelationer 
~1jölk- Fett-

:.n kastning procent 

.... .-;" 0 ,8·11 
.. ~63 0,4-19 
:?:!~I 0,07'.! 

.: !Il 0.189 

. HOit 0.000 

1 ,1, .1r klart a u sam-
- , cor inverka n p:1 
\ ka,rning."~ Hos 

;>-i-re n \ ·;ir intra-par 
... hi,g- ,om h os d e 

be-däkrad e men 
11::"ll int ra-par ko rre
ucn Yar korre la tio
•- , tor le kso rcln i ng 
• 1.1d och på a uclra 
mucli~h e ten bidra
ionerna . m en den 

r r, ö ke l utp lacera
.• l'ra bcs~ittuingar 
., K h i IYra på e n 

~IZ-pare n d elades 
1 ni\·[1. 37 MZ-par 

o ch 11 DZ-par fullbordade f"örst.a la kwtio
nen. Andele n av variansen m e llan och inom 
t\ill ing par för nuö lka,·kas tningen 11ttryckl 
,om awikelsen frå n bcsättningsmedelta let 
blev som lö\jer: 

Varians- MZ-par MZ-par OZ-par 
andel. % 16 he la 18 delade 11 hela 

!llcllall par 86.7 28 .~ r,2, . .:, 
in o111 par 1:0 71.8 -1 7,:, 

Liksom i 0 e ra tidigare undersökningar fö r
o rsakade skillnader m e llan hela MZ-pa r 
nära 90% av \'aria Liouen i mjölka\·kastning
c n, m e n för de d elade p a ren berodde 1·aria-
1ion e n i h ög grad p å skillnade r mellan bc
,ärmingar så att varian and e len m e llan d e 
delade \!J.Z-pareu e ndast blev 28%, e n siffra 
,om mycket nära anslute r sig till de heritabi
lite re r som vanl ige n e rhå lles fö r mjö lkavkast
n ing i fältmaterial.5:

1 Resu ltatet anshne r s ig 
nära till resulta t som erhå lli ts i andra under
~öknin gar. Det är tydligt att man ej kan skal
la h e ritabilitete r rr:rn forsök enbart m ed 
enäggiga n·illingar. Likheten mellan enägg
iga ni ll ingar i samma par föror ·akas dehis a\' 
a tt d e möte r mi ljö in fl ytelser a,· ol ika slag 
,amtidigL. Vidare förorsakar e\·. icke-lincän 
. a mspcl m e llan a rv och miljö en rnria 11s 
( \ \ 

11 
__ ) som ko mme r att ingå i \·arian sc n m e l

lan MZ-par. I den \'e nska und e rsökn ingen 
uppgick V

11
r_ till o mkr ing 30% aY \·arianscn 

f"iir rnjölka\'kastningen. 
Storle ken på d e t icke-lineära samsp elet 

m e llan ar\' och miljö pm-crka r give 1vis tvil
li ngmetodens e ffekti\'itet för s tudier m· o lika 
beh a ndlinga rs i11\'erka11 p a till\'~ixt och 
mjölka\·kas tning . Ar samsp e le t stort 1m1ste 
man öka anLale t MZ-pa r för art få säkra resu l
tat. De t största p roble m e t med t\'illing mcto
den är dock a tt om en t\'illing a\·lider elle r 
måste utgå m andra skäl s~1 är h ela paret för
lorat. I de t referei-ad e fä ltförsiikel a\·.Joh ans
son o ch Rend e l utg ick m· o lika skäl 48% a\' 
\ JZ-paren. i\Yen \'id expe riment p:1 försök -
s tatio n e r bru kar ,l\·gången a,· par \'a ra stor . 
Brännäng o ch Li11clk\-is t nämner att 11 a\· 60 
par t\·ingades utgå p å g rund a\" ute b li\'e n 
d räktig het i e tta\' de senare uppfodningsför-

sö ken på vViad. De l är därför viktigt a lt rese ,~ 
\·e ra e n äggsl\'illingarna for fö rsök som ej kau 
u tföras m ed billigare fö rsöksmaterial. Til l
gängligb e rc n på t\·illing mate ria l kan e m e l
lertid iikas gen o m t ill ~i rnpnin g av mod ern 
repro duktionstekn ik. Vid ele n danska hus
cijursl'örsöksansral len i Fo11lum bii1:jade man 
1111de r 1980-talel am·ända sig cl\' embryotck
n i k för atl producera enäggiga t\·illingar. 
Befruklacle ägg delades i t\·:1 och överför d es 
till lämpliga m ortagan· . 

STORA KORS IJNGSFÖRSÖK 
MED NOTKREATUR OCH 
SVI 
Som redan 11ämnts vi lle konsum e n terna i 
S\·erige fr,1n 1950-talet ha mera kö u i koste n , 
o ch samtidigt sleg kra1·e11 p å god kvalite t. 

Ian önskade ett magrare och mörare kött. 
Den stigande e frerfrågan p å g riskött ledd e 
till e n kraftig expansio n av S\'inskö tseln. 
.\1e llan 19:'i0 och 1975 steg prod11ktionen a\· 
fläsk i Sve rige frf111 omkring 24 kg per in
\'å nare o ch å r ti ll 34 kg. Det \ ·ar s\'åra re alt 
ö ka köttproduktionen frå n nölkreatm. Spe
c ia liserad laktdjursuppfödning hade e n 
b lygsam omfattning Yid periodens hii1j an . 
A\· d e kah-ar som ej behö1·d es fö r rekrytering 
slak la cles hun1dparten som späclka h·a r. På 
1950-talet började en diskussion komma 
igån g m e llan fö reLrädare för lantbruksko 
o pe ra lion e n och lanthruksfor kare o m hur 
mau skulle ku n na u rnyttja p~id kaharna , 
e lle r kah-reser\'en som m an uu-ryckte sig, för 
e n lönsam produktion a\· nötköu a\' god h a
lite t. Inom svinaveln var man m edveten om 
beh ovet an producera åY~il mera som mag
rare fläsk. Denna medve te n het ledde til l 
påbö1jandet a\· e tt a nta l korsning fö rsök 
m ed 11ötkreatur och sviu, fö r alt fä !"ram me r 
och bänre kött sam t utvidgad forsk11i ng ii\·er 
faktorer som på\'e rkade kiillets h a litel. 
Unde r 19fi0-tale t utfördes e n genomg:mg a\· 
de klassificeringssys tem som till~im pad es vid 
slakte rie rna , m ed inriktning på a tt förändra 
syste m e n så alt de Sli mule rade till prod uk
lion av god kvali tet. 
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Vid fö rsö kssL,Hio ne n på Wiad fa n ns en 
tradi tion fö r studier av kiitthalite t. Vi har 
redan berörr HallqvisLs o m fattande stud ier 
av slaktkropparnas sammansättning b os de 
fö rsökssvin som lötts up p på v\iiacl , och 
Brän n ä ngs kastraLio nsforsök m ed tju rtvil
li ngai-. Del var därför na turligt a tt elen utYicl
gacle forskn ingen 0 111 köuprodu ktion och 
kötthalitct förlades till \•Viad. 

Korsningsjörsöh m.ecl nötkreatur 
Ett ston f'örsök. som syftade till ;i tL u nder
söka h ur man kunde ö ka produktionen av 
halitetskött från van liga nuölkkobes~ittn ing
ar, startades i bö1jan m· l 960-tale t. Tanken 
var a tt man borde kunna få fram mu· och 
bättre kö tt om man insem ine rade SRR
higor med sperma från köttraser eller fråu 
kombinerade raser med b~ittre till\'äx t och 
kötthali te t ~in SRB. Försö ke t p lanerades i 
sam råd rne11 an Sveriges Sla kteri fo rbund , 
SH S och lnstiwtionen fo r huscij urs löräcl
ling. Agronom Bengt Lindhe fick ansv;J. re t 
au. leda försöket. Vid d e n här riden fa nns 
redan e n o mfa ttande li tteratur som beskre,· 
resu ltat från korsn ingsförsök med nöLkrea
tur i Europa och uSA. Föru tom b{ittre slakt
k roppar kunde korsni ngarna genom h ete
ros fö rvänt.as h ;J. b iittre Ji,·skrart och högre 
till växthastigh et. 

För a u fä fram e tt rep resenta ti, ·L fö rsöks
material insem inerades kvigor i \'anliga SRB
besärt:ningar spridda över södra Mellan sve
rige. Sperma från y11 rar av raserna SLB, Röd 
Dansk, Aberdeen A.ngus, Hercford och Cha
rolais anvä ndes tillsammans med SKJ3-yura r. 
Avkomman från de senare yänacle som ren
rasigt j ä mförelsemate ria l. Sammanlagt in
köptes 937 kalvar för fö rsöket.:;., H unid
panen placerades i 14 privata besättni ngar 
som födde upp omkring 5 h ig- och 5 tj itr
kalvar va rdera frå n □era olika gene tiska 
gruppe r. l två besättningar tillämpades baby 
beef~uppfödning (stark utfodringsintensitet 
med mycket kraftfode r) och i de ö,-riga be
sättningarna anviin cle man e tt ,·id elen här 
tide n van lig t sysre rn med två betesperio cler. 
För a u få en uppfat tnin g o m foderornsätt
ni ngsförmågan och slaktkropparnas sam-
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n1ans~i ttning inköp tes lJ 7 ~jurkahar till vViacl 
för noggrannare kon troll. Ungefär hä lften 
a, dessa tjurka]yar kastrerades. Uppfödning
en så\'äl p ~i Wiad som i de p r i,ata lörsö ks
besät tn ingarna sked de i :'.'tr svisa g rupper. 
Kah·arn a var ,·id m o ttagand et i genomsn itt 
18 dagar, och insam landet skedde under en 
period a,· e n och en halv rn:'.'lllad . Slakten 
skedd e så snart ett djur ,·id d en månatliga 
bedö m ningen klassats som slaktmoget, dvs. 
d juret ansågs ha nåt t f'tt stadi um då det skul
le ha m e llan ] 0- 20% fc ll i slak tkroppe n . 
Efter slakt rransponerades alla slaklkroppar 
t ill a llm~inna slakth uset i Stockh ollll, d;1r de 
bedömdes a,· personal från Wiad. 

Försöket visade mycket swra skill nad er 
mellan rasgrupperna. Charolais-korsn ingar
na hade elen bästa foderonwan cl lingcn , om
kring 10% biittre ä n fö r SRB. Slaktkroppar
na från Charolais-grnppeu hade ocks;i den 
starkaste muskelansä lln ingen . :V[uskel:be n
knHen, <h s. ,ikten muskler d ividerad med 
totala be1w iktcn, var 4,7 mot 4,3 fö r ren 
SRB. And ele n ,·ärdefu]la muskler skilde 
dock förvånansvä rt lite mellan de olika grup
perna . Fördelninge n a\' kemiskt fett varic
racle däremot mycket mella n rasgr upperna. 
H ereford och Charolais hade en mindre 
andel feu i kroppshålorna kring njurar och 
tarmar än SRR och de t,·å and ra kombinera
de raser na. Förekomsten aY svåra kalvniugar 
och döcllödslar ökade niista11 dramatiskt , id 
korsning med Charnlais, medan Aberd een 
r\ngus gav mycket lätta kalvn ingar ( tabell 
9:3) . 

l,"ndersiikn i11garna fick i tkra h änseen
den stor beLydelse för den lörtsau a svenska 
n ötkreatursa, eln . P~1\'isand e t av den stora 
yariationen i ka lvn ingssvå1-ighe te r m ella n 
o lika raskom bi nationer sr.imulerad e, som 
redan n~imnts,Jan Phil ipsson till h ans o m
fattand e st.Lldier a,· kalvn ingsförlopper hos 
syensk mjölkboskap, och på,erkade där i
genom det avelsarbe te, som n u utföres for 
att få lä tLa kalvniugar och !{1g fre kvens av 
kalvdöcl. Lin dhes resu ltat ,·isade kla n , att 
ä,·en o m Charolais gav de bästa slaklkroppa ,~ 
na och c~jur med mycket gott foclerumytyan
de, så var de t o lämpligt att använda Charo-

Tabell 9 : 
med SRl 

\ mal d , 
Ka\\"1 1i11 t 
Dödfod; 
Diidföcl; 
111,·dbl 

1.:iil/0: L 

lais-yu 
g rnnd 
proble 
synpnt 
alh·arl 
Heref, 
köura: 
kors ni 
,isad e 
ele n SI 
l 960-t 
SRB fi 
bid ro~ 
dande 

Ber 
n ings1 
ling.··).-} 

brn ksl 
fö r d e 
,·erkac 
röror 

Eu 
Boska 
ne rini 
J e rsey 
rolais 
Ekma 
SOlll f 

läggn 
beskr 
ingid 
korsn 
bög fr 
Ej mi 
var cl , 
bcdö1 



urlak ar till \!Viad 
~-nge far hälfLen 
' -. l ·ppfodn ing-
pri\ata försöks

..I, ,-i,a gruppe r. 
::er i ge uo11Jsnitt 
,_ edd r under en 
manad . Slakten 
den månatliga 

-:aktmogeL, dvs. 
-,1m cL'l cler skul-
• ,!aktkroppen . 
~ ,lakrkroppar 

'.·l10lm, där de 
\ 1ad. 
•· :.1 ,killnacler 
~ --korsninga1c 
=cllingen , om
, ~1aktkroppar0 

:.,.de också den 
·~- .\luskcl:ben
dnidn ad m ed 
. ~ -l .3 för ren 
nu, kler ski lde 
~ de olika grup-
- ;,kt fe tt varie
rasgrupperr1a. 

rlc e n mindre 
:n2; 1tjurar och 
ln kombinera
:.i .. rn kah·ningar 
drama Liskr \id 
dan .-\berdecn 
ninga r (rabell 

':era hä useen
~"'aua svenska 
· a,· ele n srora 
:.::eter mellan 
_:erade, som 
. dl! haus om
:-rloppet hos 
-crkade d~i ri
:u utföres för 
:: fr r k\·e11s av 
~de klart, at:t 
,laktkroppa1c 
cleru myrtjan
"incla Charo-

Tabell 9:3. Frekvens av kalvningssvårigheter, dödfödslar och kalvdöd under uppfödningen i korsningsförsijke t 
med SRB-kvigor 

\n tal d r'.iktighctcr 
h...dn1i1 1gss\·!1righc:1er 7<-, 

Döclföclsel % 
f)[,df"iidsel p lus le,·,u1de [iidcla 

med blvni11)-\sS\·:1righcLer % 

f.:ii/111: I ,i 11rl/1i . I 96811 

SRB 

218 
8,7 

2.~ 

9.2 

SI .B 

267 
13. 1 
:rn 

135 

la is-tjurar vid inserninering av SIIB-h igor p {1 

Q,"ntnd av elen höga frehensen a\· kaln1ings
probkrn. Hereforc!-korsningarna \·ar ur kött
-;n1punkt relat:in bra utan au ge upphm· till 
allvarlig ökn ing av kalvningssYårigheter. 
l le refo rd b leY därför en rcl ati\'t popul~ir 
kö uras under 1970- och 80-talen, båc!e lör 
korsning och för dikoproduktion . Fö1·söket 
\·isade oc kså au korsning 1nellau SRJ3 och 
den SLB-typ , som ,·ar fö rhärskande under 
1960-talc t , gav kalvar som var överlägsna 
SRR för köttproduktion. I detta li~insee11dc 
bidrog korsningsf'örsöket till atl öka amän
clandet av SLB-sperma i SRB-besättningarna. 

Bengt Liuclhc presenrerade 111ldersök
n ingsresultate n I 9G9 i e n doktorsavhand
li ng:·"; Han utnämndes till docent Yid Lant
brukshögskolan och var under en tid ledare 
för elen genetiska avdelningen på SJ-IS. I Jan 
\·c rkade d~iref"ter nnder många år som chef 
rör organ isationen S\·ensk Avel i Skara. 

fu korsningsförsök med S\·ensk Kullig 
Boskctp (SK.B) som mode rdjur och insemi
neringar med sperm a från SKJ3, SRl3, SLB, 
Jersey, Abenleen A11gus, 1-leref'ord och Cha
ro lais genomfiirdes i norra Sverige a1· Inge r 
f kman-Bjäresten och presenterades också 
,o m en cloktorsavha ndli ng ( 1976) ."' Upp
läggningen rnr likartad den i det nyss 
beskrivna försö ke t med SRR. Allt som allt 
ing ick 67 1 kalvni ngar i försöket. Charolais
korsn ingen förorsa kade också här mycket 
hög frekvens av kalvningssvårigheter (] b%) . 
Ej mindre än 5% av dessa korsningskalvar 
\·a r clöd födcla . SlakLen skedde när cij uren 
bedömts slaktrnogna efter vissa bestämda 

Frulerns rrl'i 

Röd Aberdeen 
1),111,k ,\11 0-us 

" 
He reford Charolais To tal 

13 1 2 18 2°,7 16 1 12'iS 
19 9 4, I 12,8 17 ,'i 11. 7 
:l,8 1,8 3.1 4 ,7 3.-t 

14.3 -Ui l'l.(i 18 ,8 

kri terie r. Slaktkropparna från charolais-kors
ningar \ ägde 30% mer än renrasig SKB. Aven 
SLB-korsningarna läm nade relatil'l stora 
slakrkroppar (23% tyngre än ren SKB) . 
M11skel :benhote n ,·ar högst hos charolais
korsningarna, föijda av Aberdee n Angus. 
Alla raserna utornjcrsey gav upphm· till bf.itt
re slaktkroppar ä n ren SKB. 

Liksom i SRB-försöket \·ar det omöjligt att 
rekommendera Charolais för insem ineri ng 
av SK.B-djur, e f"tersom korsningen ledde till 
oacceptabla problem \ id kalvningen. Anvjn
cla11det a\' SLB gav påtagliga förbättringar a1· 
till\'äxt och slak tkroppssLOrlek, sam tidigt som 
cijurzigaren hade h ar mi\jligheten att utnyttja 
kvigorna för m jölkproduklion , SLR x SK13-
korsningarna visade sig vara goda mjölkcljur. 

F t.t annat uppfödnings- och korsningslör
sök 111ed mjöl kkor genomfördes 1111 c!er åren 
1966-78 på Öjebyns försöksgård i '-Jorrbot
ten . }7 Dj11rma1e riale t ,·ar ren SKB, J ersey x 
SKB och SLB x SKB. Totalt 128 kalYar sattes 
i11 i försöket. Under uppfödn inge n 11Lfoclra
d es h;.ilften av kvigorna på standardnorm 
och hälften p{1 70% a\· cle1111a 11onn. 70 dagar 
efter fö rsta ka lvning de lades grupperna så, 
atr h;.ilflrn av korna fick 1,2 Mcal per kg 
mjölk och hiilfte11 1,0. Tcltalt lullföljcles 2:'i?i 
lakt,nioner. De viktigaste resultalen kan sam
manfattas som fö ljer: Den liigre uppfod
niugsintensitetc n hade en gynnsam effekr 
på rnjölkavkastn inge n . I medelta l för fyra 
laktationer a\'kastade korna uppfödda på 70-
procentsniv{111 324 kg mer iiu de staudard
uppföclcla. Effekten av uppföcl ningsintensi
te te11 ökade med {tlde rn. Den var i sto n sett 
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Figur 9:9. Laclugdrdn, /Ht Wiad brnnn drn 2 mars 
1965. J·,'11 brandsäkert valv 1111'1/an ladugård Of'h slwl
len gjorde o/1 111a11 fick ul /Jrai!tishl taget alla djw: 
Fndast ett tvi/Li11g/)(/r och ndgra lwlvor i Jwrsnings
försökt'I hPl1övde slaktas. l.adugdrden byggrfrs nfJ/J 
snabbt och lwnrll' användas igm hösten sam111a 111: 
foto Ri1gztta. Liljerlr,ill. 

obefintlig under törsta laktationen, 184 kg 
under andra, 2:58 under trecije och 844 un
der fj~irde laktationen . Resultaten går där
m.ed i samma rikLning som i tYi!lin6,försöken 
p:1 Wiad. Det för praktikens folk mest intres
santa resultatet var a tt korsningarna var klart 
överlägsna SKB i rnjölkavkastning. Det gäl l
de såväl SJB-korsningarna sorn SLB x SKB. 
De två korsningsförsöken ledde till a tt in tres
set for korsningar, s~irski lt med SLB och 
~ive n för ren SLB, ökade i det tid igare fjäll
rasområdet. 

Konningsförsöh med svin 
Som tid igare fra m h ål lits leder korsnings
a\'cl, särskilt hos fl erfodande arter, till högre 
fru ktsamhet och minskad dödlighet hos 
ungarna under uppväxten. Trots cle goda 
erfarenheterna av korsn ingsavcl rned svin i 
framför allt USA, och den upplysningsverk
samhet härorn, som hecl,·ivits från Lantbruks
högskolan, baserades bruksavcln i Sverige i 
början på 1950-talet nästan uteslutande p (1 

renavel i norn de t\"å raserna yor kshire- och 
lantras. Artur Hansson ville få till st:md ett 
större försök, där dessa två raser korsades. 
De t fan ns utrymmen tillg~ingl iga på ·wiad, 
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efter nedläggningen av dess svinavdelning i 
samband med state ns övertagande av de t 
tidigare Institu te t för huscljursförädling. 
Professor Ivar Johansson bromsade . H an 
menade att d et var onöd igt m ed ännu ett 
korsningsförsiik och framförde det väl under
byggda argnmentet, att ~iven om inte varje 
enskilt tid igare försö k gett signifikant utslag 
ti ll korsningens fördel, så var de samlade 
resultaten fi1llständigt övertygande. Raskors
n ing knncle utan vida re rekommend eras, 
också fö r Sverige. Artur Hansson stod emel
lertid på sig, och så smån ingom gav.Johans
son med sig . Medel för försöket gjordes till
gängliga frå n Sveriges Sla kteriförbuncl,Jord
brukets Forskningsråd och Stiftelse n för 
Svensk Svinforskning. Den föregående de
batten medverkade hel t s;iken till att den 
planering, som utfö rdes av Artur H ansson 
och SYen Skå nnan, blev föredömlig, och att 
försöke t genom fördes på ett mycket nog
gran t s;itt. 

Försöket som p:ibörjacles 1956, syftade till 
att klarlägga, for det fö rsta effekten av en 
förs ta korsning (F

1
) mellan yorkshire och 

lantras, för d et andra effekten av korsning 
p[t suggornas modersegenskaper och for det 
tredje eventuella fördelar av alterne ran de 
:nerkorsning till de två raserna. Man började 
med l 2 par helsystrar fr(rn vardera rasen, 
uttagna från e tt flertal o lika besättningar. I 
,,arje par betäcktes den ena systern först med 
fargalt av sin egen ras och den andra systern 
med fargal t av den andra rase n . För att 
åstadkomma nästa clr~iktighet växlades galt
armt. Fö r suggornas trecUe och fj;irde dräkrig
het amänd es samma förfarande me n med 
en ny uppsättning galtar. På detta sätt fick 
man samtidiga grupper av de rena raserna 
och reciproka korsningar dem emellan . Var-
je galt och va1je sugga producerade s;tväl ras
re na grisar som korsningsgrisar. Sedan så vitt 
möj ligt f},ra kullar erhåll its f rån varj e sugga, 
uppre pades samm a fö rfa rande med en ny 
samli ng suggor, som valts fr:m tredje k1il len 
efter första serien suggor. Samt.liga grisar i 
kullarna uppföddes till de n vid tiden vanliga 
slaktvikten (90 kg) under kontroll av foder
förbrukning och tillväxL. Totalmateriale t 
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Antal grisar pe 
Födda grisar 
\"id 3 , ecko r 
\'id 20 ,·,·ekor 

De enskilda 
grisarnas vikt, 
\"id fodseln 
\"id 'I vecko ,· 
\"id 20 veckor 

GriskuUarnas 
medelvikt, kg 
\"id '.l ,-eckor 
\"id 20 ,eckor 

Grisarnas ålde 
,;d slakt , daga 

\.id ransone ra 
\"id fri fodcr1 il 

\"iktökning pe 
djur och dag, I 
\ "id ransoner,:1 

\"id fri fode n il 

i(ii/la: Slah111a1 
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omfattade 6 fi 14 grisar i 6 19 kullar frå n 187 
suggor och 144 galtar. Det var allts:1 fråga om 
ett mycket ston försök. -·" 

Tabell 9:4 som ger en översikt aY res1dta
te t i förs ta korsningsgeneration e n Yisar au 
korsningskullarna var något större och död
ligheten 11{1go t lägre än för de rena raserna . 
Skillnade rna var in te stora men ofta signifi
kanta och alla pekade i samma riktning till 
fördel för korsningarna. De e nskilda grisar
nas vikt var genomgåe nde högre fö r kors
n ingsdjure n och totala kullvikten bleY där
för avse\'iirt högre for korsningskullarna. En 
mycket intressant omständighet var att kors
ningskullarna var _j ämn are med färre små 
efterblivna grisar än inom de ras re na kulla1~ 
na. Detta är en sLor praktisk fö rdel. 

Korsningssu ggorna hade genomgåe nde 
bättre fruklsamhet än de re nrasiga och pro
ducerade i genornsnitt 0,8 fl e r grisar per 

Tabell 9:4 Resultat från reciproka korsningar mellan 
yorkshire och svensk lantras (LL = lantras, YY = york

shire, LY= F
1 

från lantras. x yorkshire. och L = F1 

från yorkshirc. x lantras . 

LL. LY yy Yl. 

Antal grisar per kull: 
Födda g risar 10,:1 11,0 l 0 ,4 I l ,?, 

\'id :, ,·eclzor 8 .7 9 .3 8,3 9.0 

Vid 20 1·ecko1 8.5 9. 1 7.9 8 -·' 
De enskilda 
grisarnas vikt, kg 
Vid födscl 11 l.'i 1.4 1.3 1,3 

\ 'id 3 , ·ecko r ", .6 'i.6 :,.3 5.5 
\ "id 20 vecko r 4G. l 46.6 '1-1.G -17,:1 

Griskullarnas 
medelvikt, kg 
\' id 3 ve cko r .:J~l, I 52,J ,1,1,0 49.8 

\ "id 20 ,·ecko r 4 00. 1 .J.29.1 361,1 4 1"1.0 

Grisarnas ålder Renrasiga 
vid slakt, dagar 

Vid r;J11soneracl utfodring 202.9 
\ 'id fri fode rtillg{rn g 176.3 

Viktökning per 
djur och dag, kg 
\"id ransone rad utfodring 0.33 1 
Vid fri IOcknillgån g O,G37 

t-.:iilla: Shån11a11, I 965 

I 99.l 
1753 

0.5.J.2 
O.G'.N 

kull. Efte rsom tillväxten var högre u11cler 
cl igivningsperiode n hos grisar efte r kors
ningssuggor, blev deras p roduktion av total 
ku llvikt vid avvänjningen be tydligt h ögre . 
Det fanns således en tyd lig heteroseffckt både 
för fruktsamhet och modersegenskaperna. 
Den sammantagna utvärderingen av försöket 
visad e att {1te rkorsning av korsni ngssuggor 
med galt av moderns ras gav åtm instone lika 
bra resultat som produklion av F 1-dj ur. Den 
goda effekten av korsningsaveln motverkades 
p t1 in te t sätt av minskad slaktkroppskvalitet. 
De skillnader i kvalite t som förelåg mellan 
o lika grupper i fö rsöket ,·ar små. 

Det är säl lan etl ctjurexperi rne nt ger så 
e ntydiga resultat som Skå nn ans korsnings
fö rsök. De l ledde också ti ll snabb efterföljd 
med ökad korsning mellan de två raserna i 
br uksaveln. Skförnan publicerad e resultaten 
i for m av en doktorsavhandling ( 1965) .'•~ 
Han var då redan sta tsagronom i allmän 
huscljursforäclling, men hans ~jänst ~indrades 
1967 til l statsagronom i h uscij urs förädling 
särskilt svina,·el , vilket gav honom tillfälle att 
bygga 11pp en slagkraftig försöksavdclning 
för svin. I sam band med Skårrnans pensione
ring flyttade avdelningen till nya lokaler och 
stallar på F un bo-Lövs ta, Uppsala. 

Fii rsiiken med korsningsavel fortsatte på 
svinavdelningen. Ett: problem i elen svenska 
svinaveln var att yorkshire ansågs ge för fe ta 
slaktkroppar, och korsningsavdn mellan de 
två svenska raserna hade dä r för e n tendens 
au stagnera. På andra h [\11 i världen försig
gick en omfa ttande prövning av tre raskors
ningar, där bl.a. harnpshire-rasen visat sig ge 
slaktkroppar med stor kötti.gh et. Det beslöts 
a t t e u försök sku lle påbii1jas där återkors
ningar av korsn ingssuggor med galt av mo
de rns ras , dvs. (\~ x Y) x L och (Y x ~ )x Y 

skulle jämföras med tre raskorsn ingar där 
lantras- x yorkshire-suggor korsades med 
lämplig gall av utbndsk ras. Av fle ra skäl föll 
valet på h arnpshire och elen relativt okända 
welsh-rasen . Försöket plane rades av Skå r
rnan och Kjell Andersson och ledd es av d en 
senare. 

För att kunna utföra försöke t etablerades 
samarbete m ed Slakteriförbundet och 14 
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större svin b es~ittn ingar. I hälften av b esätt
n ingarnaj~imförd es kullar a,· typ (L x Y)x L 
och (L x Y) x 1-:J med ( L x Y) x \ ,\i o ch i d en 
andra h älfte n stude rades (Yx l ) xY, (Yx l )x 
H o ch (Y x L) x W kullar. Allt som a ll t prod11-
ccrad es över 4 100 sla ktsvin i försöket. Slakt
k ropp a rna b lev f<i re m å l fo r ing:1e nde be
d ö m n ing vid Ska neks fiirsiiksa1Tle ln ing i 
K~ivlinge . På e n del av m ate ria le t u tfö rdes 
d e taljd issektion. Här kan endast de viktigas
te resultate n be röras. H am pshire-ko rsn ingar
na h ä\'Clade sig gen om gående \'äl, även o m 
kullstorleke n var någo t mindre iin for su g
gor å te rkorsad e t ill la ntras och yorkshi re. 
H a111 pshire-kors11i11garna upp11:1dde önskad 
sla kt,·ikt 4 resp e ktive 7,D d agar tid igare iin 
å te r korsningarna till lan t.ras och yorkshi re. 
Kö ttigheten rnr d essutom signifikant h ögre. 
H arnpshire-korsnin ga rna had e bl.a. kla rt 
stö rre kotlcttmuskclyta. l fr.'1ga o m kö ttkva
li tere n va r ham psh ire-ko rsningarn as kött
färg någo t ble kare och kö ttet visad e stör re 
d roppförlust. Deu senare o bsen ·a tionen är 
intressant, e f'te rsom hampsh ire-rasen senare 
skulle , isa sig ,·ara bä rare m· en gen som ger 
stark fö rhöjn ing a,· glykoge n h alten i m usk
le rn a o ch ökad \'ikt fö rl usr ,·id ko k ning . I 
An derssons undersö kning ingick sanno likt 
galta r som var hiirare a,· d e nna gen . En eko
nomisk be räkning al' de o lika ko rsn in garnas 
, ·ärde \'isade a tt trcraskorsningarna ga,· 5 kr 
h~itr.re m by-r.e per slakts, ·in än å terkorsninga1~ 
na ti ll lan tras. För å te rko rsn ingarna till yo rk
sb ir e var Ö\'e rlägsenhet:en ännu stön e : för 
harnpsh ire ?,2, 7 kr och för welsh 9,20 kr. 

Kje ll Ande rsson publicerade 1980 re s1il ta
te n som e n dela, sin doktorsavhand ling ."' 
l' re lim in~ira rapporte r hade d~t redan lett till 
e LL ö kat in t resse för h a mpshire och e tah le
raude t a, harnpshi rebesätt.ningar i land t't. 
Sla kte ri fiirh 11ndct, som \'arit d elaktigt i för
söke t , tog upp treraskorsn in g m e d h arn p
sh ire i sitt a\'e lsprogram. Hampshire-grisen 
b le\' e n d e l av Sean s varu m ärke . 

Ytterligare raskot sninga r korn a u l'isa a u 
ä , e n cluroc-rasen h ad e e n d e l at t e r bj uda 
som te rmin algalr i e u tr e raskorsn in gspro
g rarn . Som ett led i kon kurre n sen m e ll an 
Scan o ch ele n s.k. ''p rivatslakten" ga, ·s e ndast 
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p rod ucen ter anslutn a till Scan tillgå ng till 
hampshirega ltar. Företrädarna för "privat
slakten" byggde cLirför upp e tt trcraskors
ningsp rogram m ed hjälp a,· cluroc-rasen i 
samarbete med norska in tressenter. Från a tt 
sed an m ycke t länge h a h aft två inhem ska 
s, ·inraser. la n tras och yorkshire, bötjacle så
led es frå n om kring 1980 re n avel bed r i\'as 
m ed yuerligare två rase r. H a m psh ire och 
cluroc h a r d ock i hul'u clsak använ ts för a ll 
producera ga lta r och sp e rma for rreraskors
nmgar. 

KOTTKVALITET 
De forskn ingsresu ltat, som j ust p rcsc u terats 
från tYillin gförsöke n med nötkreatu r li ksom 
korsningsförsö ken m ed n ö t och svin \'isad e , 
alt d e t fi n ns stora skilln ader i slak tkroppar
n as santmans~i ttni ng bero ende p:1 ras och 
andra genetiska skillnade r samt på fa kto re r 
som kön och å lder. Skillna d e rn a i slakt
kroppssarnrnans~ittn ing ger upphov till stora 
o likh erer i urhyrer av o lika styckn in gsdelar 
och i a nde le n kö t.t, fe t l och ben , något. som 
ära, s to r betydelse i hanclclsle d e t. och som 
förltoppn ings1·is o cks,'\. geno m d e n klassi fice
ring som utförs p å slakterie rna å terspeglas i 
det pris, som p rimärproducente rna få r f'ör 
sina slaktcijur. För kon su rne111.e n ~i r fö ruro m 
styckningscle lanias sarn m ansä u ning egen
skaper som m ö rhet. sm ak, saftighet och färg 
111. 111. av sror he tv d e lse . De t är f'r~imst d essa 
ege nska per samt m ängden fe tt, som ko nsu
m e nt.e rna in begriper i ordet köukvalitet. 

För s,·i11 ku11d c Kjell Andersson i o lika stu
die r visa, a t.t sambandet me llan de n olliciella 
slaktkrop psklass ifice ringen och u tb yt.el a\' 
kiiu o ch a 11d cl e n \'(irdefulla styckn ingsclelar 
va r re latin lågt. Ande rsson fa n n i d issek
tion sstucl ier a\' s, ·in, a tt klassiticeringspoän g
e n bes r.ämde mind re ~in 40% a,· variatioJ1et1 
i köt tprocent mellan e n skilda slaktkrop par."~ 
Samarbetet m ellan personal ,·id Lantbn 1ks-
1miversireret och slakre riorganisatio 11 cn led
de till au klassificer ingsbestäm melserna korn 
att mod ifieras. Mycket arbete h a r vid are 
lagts ued för a tt prii\'a instrumen t, med vilka 
man g e n o m dire kta m~i tn inga r kan ska tta 
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.md e len kötL i sb ktkroppen , särskilt hos svin . 
Förhå llanden som kön och ålde r har stor 

.'.l \ erkau pft slakt krop pens sammansättning. 
) kacl slaktå lcler ger en mera ogynusam 
:i,·nadsfo rdelning med ö kad andel fert. 

K.1stratgrisar är ofta rerare än sogrisar och de 
,kastrerade gal tg risarna. Kast re r ing sker 

,lllinm~issig r för att m in imera r iske n lö r 
:i:isk med o rne lukt. Flera uLländ ska unde r
, 1-,kningar i sl u tet a\' 1960-talct tydde på, att 
ien kontinue rl iga selektionen fö r magen 
:h-1,k lett till au m an borde kunna h iija slakt-
ikten u töver de n gängse p:1 90 kg samt ock

,,1 kanske p rö , ·a okastrerade galtar. Fiir att 
:,1 e n 11ppfatt1ti11g o m silllationen i Sverige 
llfo rde Ingemar I Iansson e tt fö rsök 111ed 

·,62 smågrisar a, lantras och yorksliire, d ~ir 
,kas trerad e galtar, sogrisar och kastratjäm-

,<-> rdes eher slakt ,·id 70, 90, 110 och 130 kg 
:c,·ancle , ikl. T ilh·~ix t oc h slaktkroppssarn
:nans,'iLtning srnderadcs, liksom förekomst 
.1,· o n1cl11kL. c;,, Tilh·äxten frir lantrasgrisarna 
,i,as i [igur 9:10. Res1d taten Yar liknande for 
, o rksh irc . Gal 1.a rna Yisade all Lså mycket 
hög re tillY~ixL Kastr·a ten var genoingftende 
tctast ,·id alla de studer<1cle åldrarna, och del 
~ällde så,·~il totala andelen feLL som fen
m ängden i de e nskilda styckuingsclelarna. 
Hos gal tarna steg andelen fetr i slakt.kroppar
na e ndast obetydligt llled åldern . Sogrisarna 
L1g mel la n de td andra grupperna. :\lär 
,la ktkropps,·ikten Jör ga lta r ö kade med 1 kg 
, 1.eg mängden kött med 480 g, medan steg
ringen för kastr,nen endas t ,·ar 380 g . J\: å r 
de t gäller köu-beukvoten , så på,·erkacles 
denna endast obetydligt a,· kiin och slakt
, ikt. Försöket visade L}'dligt att produktionen 
a,· griskört kunde iikas markant, om man 
li iijcle Yiklen , ·id sla kt fö r kastrat och sugg
grisar till 100 e ller l lO kg. Sam1.idig1. skulle 
fo deru tnyt~jandet forbjuras msc1·~irt. En 
höj n ing korn till stå nd so u1 en [ölj cl av för
, öket, både i den praktiska s1inskötscln och 
i s,,insLam konrro lle n . H ansson p resenterade 
resu ltaten som en dok torsa,·ha11cll ing 
(1 974) .'"' 

Caltgrisa r na hade alltså del biista foder
ll tl1)'ttjancleL ocli gm· slaklkroppar med d en 
högsta a ndelen kött. l\ågra a\' galLa rna ga,· 
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Levande vikt vid slakt 

Figur 9:10. Tiff11äxten ot!, /Jroce,1/en fi'II i sfokt
fno/1/Hll'lltl 11id olika sfaktviht hos galt- oc/1 sogri.rn r 
sa111t kustml ov /1111/m.1 (I lansson, 1974; I la11sson I'! 
af .. i 975). 

dock [läsk med ornelnkt. Vissa konsumemer 
reagerar mycket negaLi\'l på föisk med de11 na 
lukt, medan an d ra förblir helt opherkade. 
Trots de goda ti lh,~ixt- och slaktkroppsegen
skaperna kund e därför inte uppfödn ing m· 

galtgrisar reko m menderas. l.ippen barligt>n 
sr.od m ycket att. ,·inna, o m man ktm d e fi n na 
en säker metod for att elim inera galtg risar 
med sådan 111kt. Omfattande undersökning
ar har därför bed ri, ·its ö1er orncluktens natur 
båd e i Sl'crige och utomlands, m ed a,·si kt att 
[;'\ fra rn siikra meLOcler for au iden tifiera 
denna. 

:dalmfors o ch Hansson swdcrad e före
komst och styrka a ,· ornelukt i svin l'eu med 
hjälp a,· en erfaren testpa11el." 1 Feupro,· tag
na från o lika delar a,· slaktkroppar fr{m york
shire och lant ras testad es m ed e n lödkoh· 
upphettad ti ll l!'i0°C. I en grupp gal tgrisar 
från ,·,ml iga a, e lsbesätt.ningar och med slakr
kroppar , ·arierande mellan 58 och 74 kg 
kunde ornelukt på1isas hos 20% . I ett annat 
försök om 276 galt- och sogrisar och kastr a t 
slaktad e l'id 70, 90, 110 och I ?,O kg ln ande 
vikt ,·isade sig förekomsten a,, ornelukt hos 
galtarna öka sign ifi kant med sligancle vikt. 
Hos sogrisar och kas trat påYisades ingen så
dan lukt. J\:är smaken hos galtkött och fe tt 



_Firnfördes med smaken hos d e två andra 
grupperna, kunde inga sm akskillnader på
visas i 80% av jämförelserna vid 70 och 90 kg 
\"ikt.. Det förekom emellertid galtar som visa
de lukt redan vid 70 kg, och problern eL med 
ornelukt kunde alltså icke el imineras genom 
ridig slakt. I fortsatta undersökningar visades 
både i Sverige och i utlandet att de l fö relåg 
ett nära samband m ella n förekomst av luk
ten och koncentrationen av skat:01 och 5-a 
androstenon, en s11bstans som har samma 
ursprung som hormone L testosteron. 

Frågan om användandet av galtgrisar som 
slaklsvin in tresserar många län der. Den 
e uropeiska fede ra tionen fö r husdjursp ro
dukrion hade fr;'\ n 1971 under m ånga å r en 
sä rskild korn miue , med a ktivt sven sk t. d el
tagande, fö r studier av problematiken kring 
am·änclanclet av okasu·erade galt:g risar. I \"LS

sa l~inder t.ex. England, Irland och Spanien 
a1wänds okastrerade gal tgrisar regelbundet. 
I andr.i görs lörsi">k att am·äncla dem istiille t 
för kastra t. Snabbtester har uL, ecklats f"iir 
på\"isande m· både skatol och 5-a androsLenol 
redan på slaktbandet. I Sverige och m (m ga 
andra länder kastreras fortfarande (å r 2000) 
a lla galrgrisar som föds upp för slakt. Det rör 
sig i Sverige om mer ä n 1,5 miljone r grisar 
å rligen . Kastreringen sker redan vid några 
dagars ålder. Hittills har inga p rotester hörts 
mot det eventuella lidande som smågrisarna 
förorsakas . Frågan är nog inte 01n det skal l 
bli protester utan 11ii1cle kommer. 

Org.inoleptiska undersökningar p;t föisk 
med inriktning p;t genetiska fakLOrer börja
de komma igång i Sverige i mi tten på 1970-
ta let. Kerstin Lu ndström st uderade bl.a . 
a rvets inverka n på IEiskköttets färg .62 Fiire
komsten av blekL vaunigt O~isk \'ar seda n 
liinge ett problem. Yorksh ire-grisar visade sig 
ha en mera mörkröd köttfärg än lan tras. 
Heri tabil iteten för köufarg beriiknades Lill 
0,26 hos den förra rasen och 0,38 bos lan t
ras. Som tidigare nämnts har köttfargen ock
så ett samba nd med PSE-synclromet, som 
kän netecknas ;i,· att fl ~iske t blir blekL, sladd
rigt och vattenavgivande (se fak taru ta XII ). 
Lundström presenterade 1976 sina resultat. 
som e11 del av en doktorsavhandling.';,, 

En första stö rre undersökn ing av rniskets 
ätkvalitet i S,erige och arve ts inverkan på 
densamma utfördes av Birgitta Malmfors i 
samarbeLe med Roy ::-J ilsso n på köttforsk
ningsinsitu t.e t i K~ivlinge. I unde rsökningen 
ingick s:iväl galta r som kastra t och sogrisar, 
sammanlagt över 2 000 cljur. KöttEirg, vätske
avgivning och skärmotstånd bestämdes med 
hjiil p a,· olika instrument, medan poäng for 
saftighet, mörhet och smak Ltststiilldes av en 
e rfaren testpanel. Skillnaden m ellan galtar 
:i e na sidan och sogrisar och kastraL å elen 
andra ,,ar obetydlig. Gal urna hade dock läg
re andel intramusknlärr fett och något l~igre 
smakpo~ing. J iimförelse m ellan kastrat och 
sugrisar visade, att kastraLen hade stiirre 
mängd in tram uskulän lett och dessuLom var 
något b~ittre beträffande fläskets vätskehål
lande lormiiga sam t mörhet och skärm oL
sLånd. Egenskaper som köLtfärg, väbkehållan
de förmåga , skärmotstånd och mörhet visade 
alla medel höga heriLabi li re rer (0,3-0,4), 
medan denna för procente n intramusku län 
fett var så h ög som omkring 0,6. Poängen för 
smak och saftighet visade ingen eller obetyd
lig heritabilitet. Mahnfors' arbeten Ö\"er orne
lukt och köukvali te t presenterades i fo rm av 
en doktorsavhandling (1979) _l' ' 

Det arbete m ed kii ttfrågor som började 
på Wiad under 1950-r.ale t. till stor del p{1 
Eskil Brännängs ini tiativ, fortsatte att utveck
las inom Institution en for huscljurslor~idling 
p{1 Wiad ocb senare ocks{t i U ppsala. Br~in11-
ä ng, som blev docent 1965, höll i si u t.e l av 
1960-tale t foreläsningsse rier 0111 slakt- och 
köLthalite t , något som ledde ti ll a tt flera 
11nga agronomer bö1:iade intressera sig för 
sLUclie r av köttkvalitet. Inrättandet av en för
söksslaktsa,delning på slakterie t i Uppsala 
förbättrade möjl igheterna för fo rskn ing och 
unde rvisn ing. SamtidigL ökade intresset 
bland konsumenterna för .livsmedlens kvali
tet och säke rhet. År 1990 inriinades på SLU 
en ln sLiltltion för livs1nedelsve tensk,1p. Den 
undervisning och fo rskn in g som tidigare 
bedriYi ts i köttfr;'\gor pft Institutionen för 
h us<l_jurslöriidliug och sjukdo msgenet:ik och 
InstiLution en rör husclj urens 11 tJodring och 
vård flyttades då t ill den nya institutionen 

ch korn a tt 1 

:1111g fö r kött, 
,Je,· år 2000 1: 

FJADERF, 
Höns u r.gör c 
, w c\ ier av kvJ 
n ten·alle t ä1 

!lÖnor och t i; 

,-omlingar. F 
\\.iad hade a 
:·edan före de 
I och med in 
:1ing ,·id lnst.i 
pa U ltuna I 

, om statsagn 
mentella unc' 
upptagas, fii1 
, trax öster o 
-ien nybyggd 

·a m nordisk 
De no rdiska · 
har beg ränsa 
Efte r diskuss 
dju rsgen etik 
l-..ares Fören 
nnrdiskr sat 
m rskning. D 
>rgan för .l t 
1 ~168 beslöt : 
ningsråd en 
tj:1derfägem 
de ge nom a 
t:Lab le ra e n 
,om baspoi: 
bacle Danrn; 
Eu fle rtal l"t 
ti ,kt och pt 
kom mer en 
. a forskare 
d els fråga o 
, pel, och de 
tio nsmetod 

)·etehti01rn: 
Inte rna tior 
,1l t indexsel 



· ~ ing av fläskets 
· et., i lll·erkan på 
-:jcca \!almfors i 

n pa köttforsk
undersökni ngen 
L-ac och sogrisar, 
· ;;.0ctfärg, vä t.ske
• be, tärndes med 
nedan poäng för 
. ..:,L, cälldes av en 
t"O mellan gal tar 
d., kastrat :1 den 
1.1 hade dock läg-

,ch något lägre 
· ..J.n kastra t och 
en hade större 

h dessutom var 
G'. eL, 1ätskehål
: · >cl1 sk~irmot
-"'Z- 1-ä Lskehållan
h mörhet visade 
e,cr (0,3-0,4) , 
rncrarn uskubrt 
·. Poängen för 

en eller obecyd
lclen ö1·er on 1e
"rade. i form av 

r ,om bö1jade 
·i'.I q o r del på 
~He au utveck
><ljur·, föräd li ng 
·pp,ala . Rr~inn
:.c,11 i slutet av 

· om , Ja kt- och 
:e til l an fle ra 
~e, , e ra sig för 
mdet a1 e n för
•nec i Uppsala 
· ;0r-,kn ing och 
;..,.de intresset 
medlens kvali
· ..ades på SLU 
.=en~kap. Den 
-om tid iga re 

i..=ucionen för 
~-gene tik och 
... tfod ring och 

n ,citurionen 

nc lt kom att utgöra stom men i dess a\'Clel
ning för köuvetenskap. Kerstin Lundströ.rn 
blev år 2000 professor vid avdelningen. 

.. .. 
FJADERF AGENETIK 
Höns utgör ett förträffl igt försöksdjur för 
, tudie r av hantitariv genetik. Cenera tiorrs
incervallet ~i r kort, cirka eu å r, och både 
hö nor och tnppar kan få ett stort antal av
komlingar. Forskningen med fjäde rfä p:1 
\ \"iad hade av ekonomiska skäl lagts ned 
n:dan !öre det statl iga övertagandet år 1950. 
1 och med inr~iuandet ,t\' en fjäclerfäa\'d el-
11 i11g \·id l nstiLLILionen rnr husc\jursföräclling 
pa Ulwna I 968, med La1s-Erik Li Uedahl 
,om sLatsagronom och chef, kunde experi
mentella unde rsökningar med fjäclerEi åter
u pptagas, förse i temporära stallar på Säby, 
, Lrax öster om Uppsala, o ch från 1974 Yid 
ele n nybyggda forsökssLa tionen på I .övsta. 

Smnnorclisht /Jrogrmn 
De nordiska liinderna är alla relat.ill små och 
ha r begränsade resurser för fjäderfägen etik. 
Efte r diskussioner i e11 arbetsgrupp förhus
cUursgenetik inom \/orcliskaJordbruksfors
ka res Förening drogs planer upp for e ll 
no rdiskt. samarbetsprogram for fj ädcrfö
fo rskn ing. Detta förelades Nordiskt Kontakt.
o rgan förjordbruksforskning (\/ lq ), som 
1968 beslöL a LL anmoda de n,1tionella forsk
ningsråden att finansiera ett program för 
(jäderfägenetik fr;'\n 1970. Samarbetet starla
dt> genom att man i S1'erige, 1969, bii1jade 
e tablera en genpool som kunde användas 
so m baspopularion för genet iska studie r i 
både Danmark, Finland, l\'orge och Sverige. 
Ett Ikrtal forskn ingsprojekt av både teore
tiskt och praktiskt intresse togs upp. Här 
kommer endast td att beröras, i \·il ka s1·e11s
ka ro rskare varit starkL inn>lveracle . De t är 
dels fr:1ga om studier av genotyp-miUösarn
, pel, och dclsiimförelser mellan olika selek
tio nsmetoder. 

_'-je/eh tions metoder 
lnrernationell reoretisk forskn ing tyder på 
a tt indexselektion bör 1·ara minst lika eflek-

riv som, eller överlägsen, de meLoder som 
baseras på urval för var och e n av tv[1 egen
skaper i skilda liruer :1tJöljL av korsning. Men 
hur förh å ller det sig i praktiken om egen
skaperna är genetiskL motsatta, dvs. negativt 
genetiskt korrelerade' P robl e mkomplexet 
angreps dels i ett pilotförsök medjapansk 
vakt.el och dels i eLL långvarigt försök med 
höns. 

Vaktlar har cle11 fordelen att d e har ett 
m ycket kort generat ionsintervall (omkrin g 
120 dagar) och är bil liga all hålla. I övrigt 

1·isar de stora likheter med hiins. För att få 
e tt material med stor genetisk variation sam
rnankorsades tre olika rnktelstamrnar, var
efte r F'1-cljurcn förökades genom slumppar
ning i ,'\.tta gene ratiouer, då selektionen bör
j ade. Urval gjordes för ökat antal ~igg vid 84 
dagars ålder och äggvitans höjd (AI I ), mätt 
uiir ~iggvitan tillät.ils rinna ut på en skiva. I 
tYå indexlinjer (I

1 
och 1) gjordes samtidigt 

un·,d i positiv rikrni ng för de b:1da egenska
perna. I en tredje linje (:'.\TE) selekt.erades for 
ökat an tal ägg och i en Ij~irde (AH) for ökad 
hi"~d p ;'.1 ~iggvi ta n. De tYå egenskaperna hade 
i en t idigare dela\' experimentet 1'isats vara 
negativt ge netiskt korrele rade.Jämlörelsen 
mellan indexsele ktion och d irekt egenskaps
selekti ou gjordes efter sam man korsning av 
ind exlinjerna (1

1 
och 1

1
) och egenskaps

linjerna (NE x A H ). Reciproka korsningar 
gjordes mellan fader- och moder linjerna . 
De t förelåg emellenicl inga tecken på över
lägsenhe t för metoden med linjer för sepa-
1at ege nskapssele ktion och efterföljande 
korsning. Resul taten prese n Lerades 1979 av 
Vlartin vVilhelmson som eu del av hans dok
torsaliia11dl ing .'':, 1-Vilhelmson Yar starsagro
nom och chef för ±J~ide r fäavdclningen un
der :1re n 198?,- 98. 

ELL mera ornfa Ltande och långYarigt selek
tiousfö rsök med hiins utfördes av Liljedahl 
och C. \,\'eyde, där egenskapsse lc ktion för 
äggautal (~) respektive äggv ikt (E) i två se
parata linjerjämfördes med samtidigt ur Yal 
for d e två egenskaperna baserat på selek
tionsindex. De två egenskape rna, äggantal 
och ~iggvi kt, är enligt fle ra samstämmiga 
undersökningar negatin genetiskt korrelc-



racle. På liknande säu som i vakLelexp e ri
m e n Let utgick ma n från e n stark h e terozygot 
baspopulation , som erh:illit~ genom samman
korsning al' inte mindre än sj u komme rsie l
la stammar. Innan ur\'alet bö,jacle fö rökades 
baspop ulationen gen om slumpparning i 
fl era generationer. 

För att rätt kunna ut-värde ra de td u n als
modelle rn a base rad es j ~imfo re lsen dem 
e mellan p ~1 resulta L från korsningar m ella n 
N- och E-linje rna och en korsning m e llan d e 
tYå indexlinje rna. Båda modellerna ledde 
till a\'seY~ircla framsteg i såväl äggl'ikt som 
;igga n tal. ,;,; Den specia li serade sele ktionen 

m e d åtföljande ko rsning mt>llan N-tu p pa r 
och E-h iinor 1·ar ö1·e1fagsen indexmetoden 
under de forsla sju generatio nerna a1· urva l. 
D;ire fte r hade den negati1·a gene riska korre
latio nen mellan egenskaperna så stark effekt, 
a r.t indexselektion e n blcl' ii1·erlägsen .'" 

D e ko mme rsiella starn ruarna 1·isad e sig 
reage ra ganska olika for skill nader i fodrets 
sammans;ittn in g. För att ur.reda denna fråga 
närrnare 111fö rcles ett s ton experiment, där 
10 olika sLamrnar efler uppfödningsperio
clen prön1des på t1å ol ika nä ringsm ii_jöer 
med hiig respekti1·e låg h a lt a1· protein och 
essentie lla aminosyror. Lil jedah l framhålle r 
att de skilda värpstammarna reagerade klan 
olika för skilln ader i nä rings1·iirde m e llan de 
båda 11ä1i11gsm iljöerna, l'ilke t 1·isacle p[1 före
ko msten a1· gen e Li sk rnria tion i värp hönsens 
förm [1ga au uLnyttja foderproteiuet:.67 De LLa 
intressama fö1hå lla n cle kom att ligga Lill 
g r und för arbetet a u skapa en höna som 
kunde l'~irpa bra på in hemskL foder. Arbete t 
resul te rade så s111,'iningom i d e n s.k. Svenska 
Hönan, som \'a r tänkL att arn·ändas under 
mer extensiva förhållanden . 

DOKTORSAVHA DLINGAR 
OCH FORSKARUTBILDNING 
Som framgår a,· tid igare avsnitt har clokLors
a1·h and li uga rna haft stor b e tyd e lse för ut-
1ecklin gen a1· h usdjursgenetiken i S1·erige. 
Det tog dock tid inna n resu rser fanns ti ll
g~ingl iga på de td högskolorna för en egenL-
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lig doktorandutbildni ng. Den förste som 
d ispmeracle inom ;imne t var prol'essor Karl 
E riksson , som lad e fram sin avhandling 
1943. L111tbrukshögskolan fick clisputations
räu 1942, och J 94 7 var d et dags fö r Artur 
Hansson att presente ra den första avhand
linge n in om d et dåvarande ~imnet avels- och 
ras lä ra. Det \'ar sed an ganska gles t mellan 
al'ha11dlingarna i ytte rl igare J 5 {1r. Riktig fart 
p,; disputationerna ble1· det försL under 
1970-talet (tabell 9:5) . 

EnligL gängse sed uLgjordcs d e första tre 
al'han dlingarna m· rnonografier. C n der 1950-
talet börjad e d e t b li vanligL att nat11r\'ete11-
skapliga doktorsm·handliugar baserades p å 
uppsatser, som 1·edan p u b licera ts i veten
skapliga tidskrifter. Den officiella avhan d
lingen 111.g jorcles d å a\' e n friståend e sam
m anfaunin g a1· in nehållet i uppsa tse rna. 
De tta förfaringss~itL hade flera fö rdelar. upp
satserna Jick sLörrc sprid ning, om de p 11bli
cerades i e rkä11da ridskrifter än som d elar a1· 
en sr.or mo11ografi. De blc1· också lättare å r.
komliga på b ibl io teken . En annan fördel \'ar 
a tt d et blel' mycket b illigar e för doktoran
den, som 1·id d en här tiden lick bekosta en 
al'sev~ird del al' tryckkostnaden sjäk i\ u be
g r;.insades kostnad e n till den officiella sam
m anfattn ingen . Miu egen al'l1anclling. som 
p ublicerades 1958, ,·ar den första inom hus
cUursgeneLike11 som baserades på redan pu
blicerade dcluppsaLser. Detta lörfaringssätt 
ko m n~istan helt att ers;.irr.a systemet med 
monograiier. l n orn nat11rl'etenskapen ble1· 
det s[1 sm å ningom också ,·anligt au delupp-

Tabell 9:5. Antal doktorsavhandlingar i husdjursgene
tik vid Veterinärhögskolan, Lantbrukshiigskolan och 
SLU 

f'l'riod 

l 'l+0- 1,Wl 
I 'l.'i0- 1 'l:,<) 
l ,l(i0- 19W 
1970-1979 
1980- 1989 
1990-1 ')\J') 

S111n1na 

Vet.hög/ 
\ '- fak 

2 
G 

I J 

Lllli.hög/ 
L-fak Total 

2 
2 

5 G 
1:1 ]" ,? 

Fi 17 
:\2 '18 
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,a tserna i a1ha11dlingen kunde ha en eller 
fl era fiirfauare, utöver den som framlade 
clokt:orsavhandlingen. Den första avhand
lingen al' denna Lyp inom huscijursgeneti
ken presenterades 1968 av Bengt Lindhe. 

Doktorandarbetena tog ofta lång tid. Pro
ble met var s;irskil t stort inom de humanistis
ka ärnnena, där det ej var 01·,wligt all en 
doktorsavhandling kunde ta 10 år elle r rnera 
,ttt proch1cera. Vidare var dessa avhandl ing
a r ofta m ycket omfångsrika och därför dyra 
,ltt trycka. Statsmakterna var angebgna au 
fö ren kla hela processen. I början av 1970-
talct omvandlades elen tidigare doktors
\;raclen till doktorsexamen. Tanken var all 
cloktorerandet helst skulle klaras al' på fyra 
a r. och avhandlingarna skulle förhoppnings-
1is bli mindre omfftngsrika. Bedömningen 
~kulle dessutom göras enklare. T enlighet 
111ed strömningarna efter de turbulenta åren 
kring 1968 skulle ;i,·en själva disputatiolls
akten göras mindre formell. Enligt tradition 
inrymde en displllation forntom responden
te n (doktoranden) tv{t opponenter, av vilka 
elen ena l'ar utsedd av faku lteten/ högskolan 
och den andra av respondenten. Ofta före
kom också en tredje opponent som skulle 
stå för elen skäm t.samma delen al' akten . 
Samtliga aktörer var klädda i frack med svan 
1äst, som vid den eherfö!jande disputations
m iddagen byttes till vit. Avhandlingen åsat
tes betyg av fa kultets- eller 1;irarkollegium 
enligt en graderad skala. 

Den nya ordningen innehar a lt man e n
dast hade en av högskolan lltsedcl opponent. 
En betygsnämnd fas tställde sedan om a1·
ha11dl ingen skulle goclkällnas eller ej . ~Filva 
cl ispuLaLionsakten avdramatiserades. Frågor 
frå n auditoriet, betecknat extra opposition , 
hade tidigare n;istan endast: förekomm it för 
au "sätta å t" respondenten, n[tgot som kun
de göra akten 110g så dramatisk. Nu blev det 
praxis att inbjuda l<:>clamöterna i betygs
nämnden och auditoriet att ställa frågor, 
n:1got som ofta utvecklades till en fördj upan
de och avsp;ind diskussion. F.fter relonneu 
blev avhandli ngarna i huscijursgenetik, åt
m instone i bö1jan, något mindre omfattande. 
Så små ningom ntkristalliserades en praxis 

,,ic] Institutione n för husdjursgenetik/ lrns
djmsförädling au den oflicit>lla avhandli ng
en gjordes fylligare och kom aLL, förutom en 
sammanfauning, omf'aua en ingående dis
kussion, där de egna resul taten sattes in i sitt 
inte rnationella sammanhang, samtidigt som 
blicken riktades fram åt mot till;impningar 
och ny angelägen forskning. 

Av tabell 9:5 framgår att antalet doktors
avhandlingar ökade mycket starkt under 
1990-talet. :t\ära 50% av alla de doktorer som 
d ispu terat inom husdjursgenetiken gjorde 
detta under århu ndradets sista åniond e . 
Förhållandet a u institutionerna sedan 1998 
ej få r antaga doktorander, om man ej har 
doktorandfinansieringen ordnad for e n 
period a,· fyra år, samt den ökande efter
frågan på personer med cloktorsexamen 
tyder på, att. genomströmningen skall fon
säua att vara hög. 

Ämnet husdjursgenetik är mycket omfat
tande och in rymmer s~iväl grundtigga ncle 
som ti!Eimpad forskn ing. Gr;insen mellan 
dessa är flytande. För att ge en uppfattning 
om forskningens inriktning har tabellerna 
9:6 och 9 :7 sammanställ ts. Tabell 9 :6 visar den 
vete nskapliga inriktningen på avhandlingar
na. Gr~insema mellan de olika kategorierna 
är ej strikta. I flera fall skulle en avhandling 
kunna plat~a i flera kategorier. Sålunda är de 
sjukdomsgenetiska avhandlingarna alla ba
serade på statistiska undersökni ngar av fält
data. Den första avhandlingen i gruppen 
molekytirgenetik belyste DNA-strukturen 
hos etr för immunförsvaret viktigt m e n 
mycket komplext gensystem och skulle allt
så ha kunnat karaktäriseras som grundbg
gancle sjnkclomsgenetik. P{t liknande sätt 
inrymmer flera aY avhandlingarna i gruppen 
"p rod uktionsegenskapernas nedärvning" 
elernen L som ;ir av betydelse fiir a1·elsv~irde
ringen, men de har ändå hänförts ti ll en sär
skild grupp, eftersom "avelsvärdering" har 
reserverats för metodfrågor riirancle v;ircle
ringen. Oberoende av elen ö1erlappning 
som förekommer visar tabellen på e n myck
et stor spiinnvidd i avhandli11gsarbetet. Den 
1·isar också på fö rändringar i forskningens 
inriktning efter J 990. Molekylä rgenetiken 
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Tabell 9:6. Doktorsavhandlingarnas fördelning på 
o lika forskningsfält 

1940- 89 1990- 99 Total 

Gn!llcll. k,·rullilativ genetik, 
populat ionsgc11c ti k I 3 7 
Cytogenetik 3 4 7 
ln11nunogenetik, hioken1isk 
genet ik 7 2 9 
\1olekylärg<'11e Li k 9 9 
Sjukdomsgene tik 6 6 
Prod.cgcnskapers ne--d~in·11 i I ig 4 12 16 
Prod11kLhalitct 5 r1 
Korsni11gsförsök 4 4 
. \ velsY::irrlcri ng- ;j ;) 10 
:\\'els- och procl.systnn 2 3 :, 

S t1n11n;..1 40 '.l8 78 

Tabell 9:7. Doktorsavhandlingarnas inriktning på 
djurslag* 

Häst 
N{>1k1·<·att1 r 

F.ir 
s,·in 

Re11 

Mink 

~>.5 
27.5 
2,5 
Il) 

I 

2 

Fj,ic.ler fä 
L,1xöring 
Bi 
Tre e ller lle r:1 

cqu rslag 
(;c11crclla 

fi.5 

.j 

8 

* A\'11andl ingar lllCd t,·;'.1 djurs lag h a r kl assats med 0.5 
på ,·arclera. 

har blivit e tt b etydande forskningsomr{1de 
inom huscljursgenetiken och har e rsatt d en 
tidigare forskn ingen över blodgrupper och 
biokemisk gen eti k. Forskningen över hus
djursprodukternas kvalite t h a r fl yttats ti ll 
elen nya Institutionen för liYsmecldsveren
skap. Inom cytogenetiken, som har fort.satt 
att vara betydelsefull, har man bö1jat tilläm
pa Dl\"A-teknik e tc. 

Forskningen har självfallet koncentrerats 
på frågor av betydelse för den svenska hus
cljursskötseln och har därför i huv11clsak va
r it inrikracl på cle ,iktigaste husdjuren niit
krea tur, svi n, häst och fjäde rfä ( tabell 9:7). 
Frågor rörande får, mink, fisk och bin h ar 
också fått visst utrymme. Generella fr{tgeställ
n i ngar har ökat i vikt under senare år. ELL 
ökande antal studerande från andra länder 
har siikr sig till Ins ti tutionen för huscljursför
ädling/huscljursgenetik för fors kning och 
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utbildning. Av de 78 doktorsavhandlingarna 
har 14 fram lagts av utländska doktorand er, 
som efter examen återvänt till sina respek
tive hem länder eller fort.satt till andra länder 
fö r arbete. Dessutom har flera gästforskare 
gjort delar av sitt avhancllingsarbete i Upp
sala me n framlagt avhandlingen i sina h em
lä nder. 

Dohtorandu.tbildning 
De första doktorerna i husqjursgenetik fick 
i stort sett utbilda sig själva. Både Karl Eriks
son och Artur Hansson fick bryta egen mark 
utan mqjl ighet till råd från specialiste r inom 
elen egna institu tionen. Situationen förbäu
racles något under 1950-tale t. Professor Ivar 
J ohansson ordnade så att fle ra av hans dok
torander (eller licentiancler, som de då kalla
clcs) fick tillfälle till specialstudier utomlands. 
Ar 195.~ arrangerades e n s~irskild kurs for 
iyra licentiat-studerande vid In sti tutionen 
för husdjursgenetik. Den omfattade i huvud
sak laboratorieö,·ningar och seminarier. De 
f)1ra deltagarna var Eskil Brän näng (seder
m era statsagronom i husciju rsföräd ling) , 
Mats Lagervall (sedermera forskningschef 
vid SLR) ,.Jan Rendel (senare professor i h us
cl jursförädling) och Gustaf Ahman (senare 
statsagronorn i renskötsel) . 

Behm·et av doktorandutb ildning i h us
cljursgeneLik tilltog allLeftersom antalet forsk
n ingsi ntresserade ungdomar sökte sig Lill 
området. Proble men var likartade i alla de 
nordiska länderna. Under 1967 disku tera
des fr{1gan i en arbetsgrupp fö r h uscljursavel 
inom l\ordiska .Jorclbruksforskares Fören
ing. Det beslöts au ett försiik skulle göras att 
ordna nordiska kurser i ämnet. Den stora 
frågan var - pengar! Professor H arald Skjer
volcl, Norge, visade sig ha lämpliga kontak
ter. Han lyckades ordna penningfdgan och 
kunde inbjuda ti ll en första no rdisk dokto
randkurs i ~imnet kvantitativ genetik vid 
Norges Lantbrukshögskola p {1 As år 1969. 
Kursen varade i fem veckor och h ade 33 del
tagare från de fyra nordiska länderna, cläraY 
14 från Sverige (fig . 9: I I) . Som huvucll~irare 
lyckades Skjervold engagera Dr P. Cunning
ham, som nyligen avlagt sin doktorsexamen 

,·id Comell Uni, 
Hend e rson . Cu 
m ,·cke L stim u I er 
ra nclerna kunsk. 
!ingen inom d en 
dess tillämpning 
'.\orge utgjord e 
rancle nordiskt s, 
u lbil cln in gen , n 
p raktiskt taget v.: 
na alternerade S· 

kunde så smånin 
fran organ inom 

De nordiska I 
de har givit d ok! 
färdigh eter ino r 

Figur 9:11. Denfön 
Patric Cunninglwm 
Harald Shjerv;lrl, Å 
11isr1tionn1 for lmsdj 
Inge111arHansson o, 
i'iinster Oje Danel/. , 
Gjöl Christensm och 
h usdjwsgenelih h å.I, 
v ognmd j 1,rfort.rn/l 



h:rr 
te d ,
l .<

i.hm!., 
u-, : - r 

ne:1 

UI\1.IC!-

u·era
r-.:ne 

ren
~a--

- -.1 

noc 

:are 

·id Cornell U ni,·e rs ilety i USA under C.R. 
Ht'nderson . Cunn ing ha m kunde på ett 
·11 ,·cke t stimulerande säll bibrin ga d okto
.rnderna kunskap om d e n senaste ut,·eck
.n~en inom den h a n tiL<'1ti,·a genetiken och 
-:t',s Lilhirnpn ing på husdjt1rsaveln . Kurse n i 
'\orge u tgjorde in ledn ingen p å e tt o mfat
-.rnde nordiskt samarbete inom dokt:orand
n bildningen , med e n eller fle ra ku rser 

prakliskt taget ,·a1:je år, där de olika länder
:ia al te rne rade som värdar. Fin a nsie ringe n 
,...unde så små ningom ordnas genom bid rag 
:ran organ inom >Jordiska Min isLCrrådet. 

DP nordiska kurserna h ar, förnLOm all 
de h ar gi,·it doktoranderna kun kaper och 
fä rclighele r inom o lika dela r m· husdjurs-

gene tike n. också b idragit lill att stä rka det 
nord iska samarbetet ren l gen e rellt. J-1 us
c\ju rsgenetike rna i No rden har tidigT fä tt 
lära kä nna va randra, ,·ilke t har underlä LLat 
o rgauiserand el a,· o li ka samarbetsprojekt. 
Eftersom kurerna i allmänhet gavs på eng
e lska fick d el tagarna också ö kad förmåga att 
först:1 och d iskute ra på engelska . De t bör 
kanske påpekas, a tr i början på 1970-lalet ,·ar 
kunskaperna i e ngelska fortfarande ganska 
dåliga bla nd många nord bo r på la ntbruks
och ,·e terin ärhögskolo rn a. Geno m de in
te rnaLionell t rekryterade lärarna Yiclgade 
studenterna ocks:1 sina inte rnationella kon
taktnät. 

Figu,.9:11. Den första nordiska l111rsen i l111sdjursgmetili hölls /1& .Vo1ges / ,011/brukshöp;slw/r, i Ås. Kurs/edan, var 
l'at ric C11uni11ghr11;1, Dublin, längst ned i./1 . . ova11fö,. IJ 0110111 pm)i'sso,. Artur Honsson, llfilJsala och /J1ofi'ssor 
Harald Slij,,n ,o/d, As. C111111i11glw111 blro sedan profrssor i Dubli11 och bl.a. ordf i EA1\P och \\r\AP (viirldso1ga-
11isatirmen _fiir husdj111:,Jnnd11ktio11) . Blond svmslw drltap;an' 111rir//~ i första radm från 11ti11strrj r111 Phili/Jsson, 
l11ge11wrH a11sson och Martin \\lilhel111so11. I niista rad lii11gst t. v. Fii1gilla i\Jal111.Jors orh i översta raden nr 2J,: 
,·änstrr Oje Dane/1. Alln dessa firk sedan lo/J/Jbefatlningar Jiå 111st. för husdjursgew,tik. I grnpjm1 syns ocksr1 / ,ars 
(~öl C!tristensf'II orh Bemt Bech-A11derse11 som bådo blev Jmifessorl'/" i Oan111ork. Efln 1969 har 110,r/islw ku rser i 
h11sdjwsge11etik hållits i stort se/I vmj1? 111: K111wrna har varit mycket vil1tiga fiir jorskarntbild11i11ge11 och e11 
'!.rognwd förfor/sa/I nordis//t samarbete. 
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P ERIODE1' 

KAPITEL : 

Avelsv3 
i prakti 

I tidigare avsn it 
b\·ggdes upp i S· 
[a le L för alt r eg 
mjölk. Ändamt 
rollen, liksom n 
reringen, var na 
o bjektiv grund 
,ig eme lle rtid g 
matione n effel 
\·äga samman u1 
med info rmati, 
fru ktsamheL, så 
bild av ett clj ut 

,Ynpt tnkt? Lä ng 
p rakLiska aveln , 
inför uppgiften 
mit ten på 194C 
, kattning av sa 
(se sid. XX) . Rt 
bäuracles kon t 
genom utveckli 
statistisk metod 
atL från 1950 fö1 
a tt i mångt o c. 
konst ti ll e n for; 
ge ne tisk kunsk 
statistiska metoc 
beräkna d e t för 
a, o lika avelsslr 

Ylycke t av de 
fo rskning som b 
att ge un derlaf 
olika cUurslagen 



PERIODEN EFTER 1950 

KAPITEL 10 

Avelsvärdering och nötkreatursavel 
i praktiken 

I tidigare avsnitt beskre,·s hm kontrollsystem 
byggdes upp i Sverige redan i bö 1:ja11 av 1900-
talct for att registrera djurens avkas tni ug a,· 
mjölk. Anda målet med mjölkboskapskont
rollen, liksom med hela h;irs ramningsregis t
reringen, var naturligtvis att elen skulle ge en 
ol~jektiv grund for avelsurvalet. Det visad e 
sig emellertid ganska svårt att urnyrtja inför
mationen effektivt. Hur skull e man t.ex. 
\·äga samman uppgifter om rnjölkm·kastning 
med information om ,~jnre ns tillväxt elle r 
fruktsamhet, så au man fick en riim·isande 
bild av ett djurs a,·elsviird e 11r ekonomisk 
~ynpuukt? Linge stod löretr;iclarna från den 
praktiska aYeln och även forskarna fa mlande 
in för uppgiften. Husdjursgenetikerna kom i 
mitten på 1940-talct fram r.i ll metode r för 
skattning av sammanfattande avelsvärde n 
(se sid. XX) . Beräkn ingsmöjligheterna fö1~ 
bättrades kontinuerligt under 1950-talet 
genom utvecklingen a\· datore r och effektiv 
,aatisrisk metodik. \ fan kan med rätta s;iga, 
a tt från l 950 förändrades husdjursaveln från 
att i mångt och mycket ha vari L en skön 
konst ti ll en for)idliugsYerksarnhet. byggd på 
ge netisk kunskap unclerstöclcl a\ effektiva 
statisti ska metoder. Det blev ocks:1 möjligt att 
beräkna det förY;imade ekonomiska utbytet 
a,· olika avclsstrategier. 

Mycket a\' den svenska huscijursgenetiska 
forskning som beskrevs i kapitel\) syftade ti ll 
att ge u11derlag for avelsYärdering hos de 
olika djurslagen samt art bygga upp nöd vän-

dig information fö r u tveckling av p raktiska 
a\·elssystem. Avcls,-;irde ring och avelssystem 
bör gå hand i hand och kornmer därför att 
beskrivas tillsammans for va1je enskilt djur
slag . . \frtoclutveckli11gen inorn b{1de lrns,tjurs
genctiken och statistiken har i sLOr utsträck
ning sket t i USA och Storbritannien , m en 
också i >lorden. 1 Sverige har man varit snabb 
att haka p[1 ny kunskap och omsäua teorier
na i p raktiken genom de väl uppbyggda sys
temen för produktionskontroll. Ofta ha r 
ini tiativet kommi t från forskarna. 11101H 11öt
kreatursavcln kom också RSS-SHS au spela 
en m ycket vi ktig roll rör förändringarna. 
RSS-SHS etablerade tid igt eLL in ternatio11cllt 
nätverk med LOrnikt på det nordiska sam
a rbe te t. 

AVELSVARDERING 
T sl utet på 1940-talet hade sern inverksam
lieten nått e n sådan utbredn ing i Sverige att 
en objektiv avkommebedörnning av semin
~jurarna borde \·ara möjlig . So m redan 
n~imnts, hade Tvar J o hansson och Alan Ro
bertso1! 1952 publicerat en större 11 ppsats, 
där de sammanfattade principerna för den
na bedöm ning hos skilda cijurslag. 1 År 1952 
hade Kämnclen för avkommebedöm11ing av 
~urar (i'JAT) bildats. Det praktiska arbetet 
fiir ,1\-kommebedömning kom igång på Wiacl, 
m ed J\rut r Hansson som vetenskapl ig råd
givare och Troed During som an svarig för 
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räknearbctel. Al la fö re trädare för aveln Ya r 
överens om att avkommebedömning m åste 
komma till st:'.'ind . Frågan var. om en bedöm
ning baserad p,'\ avkasu1ingsuppgifter i ele n 
,·anliga koko ntrol len kunde a nses vara till
räckligt säker? Hä r g ick uppfällninga rna 
isä r. I Danmark hade man sedan 1944 ti lläm
pat eu system med särski lda h igprövnings
stationer, där I :'i-'.W slumpmässigt u ttagna 
döttrar till ett antal semintjurar fick kalva in 
på en och samma p rövn ingsstation med Yäl 
ko ntrollerad u tfodring och skö tsel. J ämförel
sen m ellan dottergruppe rnas me deltal ut
gjorde grunde n fö r a,·komm ebedömningar
na. Fii reträdare fö r de sydsvenska sern in
föreningarna, som var va na ar.t. se Da nmark 
som fö reb ild inom huscijursskörseln, ville 
pröva något liknande ocks:t i Sverige. Innan 
vi behandlar utveckli ngen aY NAT, kommer 
vi därför a tt i ko rthet ta upp fr{tgan om even
tuella kvigprö,·ningssta tioner i SYe rige. 

De danska kvigprövnings
stationerna 
De n danska metoden inne har nägot n yu 
inom avelsvärderingen och tilldrog sig in ter'
nationell t intresse. Ilä r skulle kviggruppe r 
från fl e ra oli ka 9urar, som prövades sam
tidigt, få visa vad de dög till i en standardise
rad och god miljö. Jvarjohansson v,u- na tur
lig tvis intresserad av a u studera metoden 
närmare och gav en doktorancl ,.Jan Hofrncyr 
frfö1 Sydafrika, i uppdrag att i nära sama rbe
L<" med danskarna analysera resullaL från sta
tionstest.erna och j;irnföra dem med avkorn
mebedömni ng på fältmaterial. Allt som allt 
ing ick data frå n fe m stationer och clouer
grupper frå n f)l 9mar i H ofmeyrs material. 
Antalet döttra r pe r tjur var i medeltal 18,:1. 
Hofmeye r g ick i detaij igenom faktorer som 
kalvn ingstid, samtidighet, , ariation i djurens 
älder och ursprun gsbesäuningarnas repre
sentativitet m.m .2 H är skall vi koncentrera 
oss på en fråga , nämligen reproducerbar
heten av a\'kornrnebedömningen, när d e n 
npprepas ute i L:ilt under pra ktiska fö rhål
la nden , dvs. hur god inform ation stations
testet ger o m framtida döttrars fö rväntade 
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avkast.n ing ute i praktiken . Av de stationstes
tacle yurarna hade 29 stycken ocksä testats 
på två grupper aY a\'komlingar i fält. Det var 
allts{t möjligt at.t _j ämröra korrelationer och 
regression er mellan o lika testresulta t frän 
sam ma 911rar. .J iimförelsen visade att en 
fält,n·kommeprövning baserad på 35 diittrar 
lämnade lika sä ker information om Ljurens 
avels\'ärde som ett statio nstest m e d 18 dö tt
rar. Robenson och Mason gjorde e n liknan
de u ndersökning och korn till slutsatsen, att 
"en g rupp på ~O döttrar i fäluesL skulle ge en 
information mots, ·arande den från 20 dött
rar i ett sta tionstest" .3 Att genomföra testet 
på station blev e mellertid mycket dyrare. 
Det Yar vidare möjligt all i fältteste t öka säker
he ten i avelsvärderingen genom att öka an
talet d öttra r u tan 11 i.imnvärcl kos tnad shöj
ning. Skulle det alltså u teslutande vara fr:1ga 
om ,welsvärdering för mjölkavkasu1ing, bor
de f~iltrest vara a tt föredra . 

Två kvigprövningsstationer hann verka en 
Yiss tid i Sverige, nämligen Ingels tad i Kro
nobergs lii11, som startade 1953 och tes tade 
~jurar som e ndast använ ts fö r naturlig par
ning, och Trolleberg n~ira Lund. Den senare 
bö1jade resta dottergrup pe r f'rån seminrju
rar under 1955. Båda stationerna lades ned 
efter n:1gra {1r. Ä,-en higp rövningsstaLioner
na i Danmark upphörde så småningom. De 
h ade då hunni t producera , föru tom avcls
Y~irclen, också en mängd intressan ta l'o rsk-
11 i ngsresul ta t. 

Avkommebedömning enligt 
NAT-metoden 
1 kapite l 8 beskrevs, hur Rikso rganisation en 
SYcrigcs Seminfören ingar 1950 beslöt at t 
inrätta e n datacemral för behandling av b l.a. 
produktionscla t.a fr{rn clöurar till serninrju
ra r, och hur, efter uppvaktning för Kungl. 
Lantbruksstyrelsen, Nämnden fö r avkom
rnebedörnning av tjurar (NAT) k11ncle bi ldas 
19:'i~. Principern a för aYkornmebed iimning 
av tjurar hade vid elen här tiden hunnit bli 
ganska väl klarlagda genom svensk och in
ternationell forskning. Svårigheterna gällde 
n~irm as t, hur ma n skulle undvika selektion i 

materialet, o 
ra fö r systen 
,ådana e ffe k 
,rn tale t diiu 
:--.: . .\ T-rnodell, 
framtida avk, 
mare beskri 
. .\r betet gick 
a ,· disk uss i o 
tioner. Man 
,·ar inne pä 

Enlig t d i 
a lacles kont 
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:nate rialet, och hur ma n bäst skulle korrige
ra fö r systematiska m iljöeffek ter, alltså för 
,adana effe kter som ej försvinner genom att 
,lll takt d öttrar ökas. Eftersom den första 
~Xf-rnode llen blev vägledande även for den 
framtida avkommebedömningen , skall vi när
mare beskr iva hur bedömningen gick till. 
_-\i-bete t gick igång utan att man lät sig störas 
,11 diskussionerna om ev. kvigprövn ingssta
Lio ner. l'vfan var nog ganska klar öve r att m an 
1·ar inne på rätt spår. 

Enlig t direktiv frå n Lantbruksstyrelsen 
alacles kontrollassistenterna att till Wiad 
kontinuerligt in leverera alla lakLations- och 
hå rst.arnn ingsuppgifrer på de kvigor som 
kalYade in i de kontrollerade besättningarna. 
I ~AT använde man sig enlig t internationell 
p raxis av avkastningen und er laktationens 
:'305 första dagar. Fö r att undvika sele ktion i 
materialet medLogs också ofullständiga lak
tationer, som avbrutits elle r upphört mellan 
-1-6 och 305 dagar. Med korrektionsfaktorcr 
uppräknades dessa ti ll den fö rväntade a\'
kastn ingen unde r 305 dagar. I bö1jan nöjde 
man sig med att räkna fram ett r ela tivtal som 
angav va1je tjurs dottermede ltal i förhållan
de till de samtidiga besättni ngsmedelLalen i 
de besättningar där döttrarna verkat. 1:iurar
na ra nkades sedan all tefter relativtalen. Re
dan fdn 19!':>6 bö1jade man korrigera för 
kalvningsålclern och räkna fram förhållande
tal som baserades på besättn ingarnas förvän
caclc rneclcla\'kastning under försLa laktatio
ne n . Tjura rnas dottermedeltal beräknades 
och korr ige rades således för skillnader i 
kalvningsålder till en standardålder (för SRB 
och SLB 28 månader) .'1 VUölkavkasLningen 
omräknades vidare till mjölk rnecl 4% fett 
(s.k. fettkorrigerad m jöl k, FC\1 ) . De svenska 
kobes~ittn ingarna var vid m i tten på 1950-
ta l.et fortfarande mycket sm:1. Det \'a r cbr för 
ej möjligt att u nde r ett och samma år jäm
föra en gurs dö ttrar med andra kvigor i sam
ma besättning. lst~illet fick man som _jäm
förelsebas använda elen FCM-korrigerade 
medelavkastningen för samtliga kor inom 
de besättningar där d öttrarna producerat 
si n mjölk. Utifrå n denna rä knade man ge
nom regressio nsanalys fram ele n förväntade 

avkastningen hos kvigor i dessa besättningar. 
Vid den h~ir tiden hade första kalvare av 
SRB-ras e n medelavkastn ing på 3 468 kg 
FC \1, m edan hel a rasmecleltaleL var 4 1 '.2 1 
kg. Regressionen av första kalvarnas .rned el
avkastning på bes~ittningsrnedeltalet upp
g ick t il l 0,651. För e n besättning med en 
med elavkas tning på 5 005 kg FCl'vf blev där
för elen förväntade avkastningen för första 
kalvare = 3 468+0,651 (5 005-4 l'.21) = 4 054 
kg. För att få en uppfattning om ~urens avcls
värclej~imlorcles seda n den nes dottermedel
tal med det förvämade medeltale t for kvigor 
av samma ras, \·ilka kalvat i bes~ittningar av 
samma standard. Om clotte rmede ltaleL var 
4 400 kg jämfördes detta all tså m ed siffran 
4 054 kg, och döttrarnas relativa avkastning 
blev då 108,5%. Skillnaden m ellan de tta tal 
och 100 mult iplicerades sedan med e n re
producerbarhetskoeflicienL (bJ som beror 
på egenskapens heritabilitet och antalet 
döttrar. På teoretiska grund er kan b ,, beräk
nas som fo!jer: 

11 0,25h2 

där n = antale t döttrar och h2 = heritabil ite
ten for egenskape n ifråga. 

1 de tidiga NAT-beclöm ningarna använde 
ma n en "hemvävd" b,,-koeffici ent som steg 
snabbare m ed antalet och för rnjölkavkast
ning n ,'.\dde värdet 1 redan då antalet döurar 
var = .50. Så smån ingom övergick man till 
ele n internationellt använda b ,,-koefficien
ten . För tjurar som bara använts i na turlig 
parning inlades ytte rligare restriktioner på 
b,, så au koefficien ten ej kunde överstiga 0,7. 
Det inne bar alltså att sådana tjurar korrige
rades starkare ner m ot rasmecleltalet. Efter 
ko rre k tionerna ad derades tale t 100 så a tt 
man e rhö ll de t s.11. /-~talet som angav hur 
mycket ~jurens döttrar mjölkat i förhållande 
LilJ elen beräknade meclelavkastningen hos 
kvigor i samma bes~ittningar under samm a 
{1r. F-talet angav alltså tjurens halva avels
\-ärcle för mjölkavkasrni ng. I NAT-meclclelan
clena a ngavs också bl.a . dotterm edeltal för 
mjölke ns fetthalt sam t fö r bröstornfänget 
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som e tt mårr. på djurens sLOrlek. 1 

I och med F-talet fick man ett enda tal som 
sammanfat.tade hur tjuren kunde förvän tas 
s~inka e lle r höja döt trarnas avkastning av 
FCM i förh ållande till jämförbara kvigor. F
taleL tick en stark genomslagskraft. Alla var 
dock icke nöjda. Troed During lick mottaga 
flera ilskna telefonsamtal från c\jur~igare 
med privatimporterade ~jurar eller söner t ill 
sådana som fått låga F-tal. Det g~illde SLB
tjurar som imponerats till Sydsverige fr:m 
Holland. Det var dock knappast n:igot fel på 
F-Lale n utan på tjurarna . Sekreteraren i Låg
landsfören ingen Sven-Erik Hildeman gav i 
Svensk H uscljursskötscl en rapport över re
sulLaLet av importerna, sedan tjurarna och 
många av deras söner fått verka och e rh ållit 
F-taJ. ·• Under 1940-ta let infördes 13 tjurar 
från Holland, som senare fick F-t:al. Av dessa 
fick 11 F-tal under 100, och två tal mellan 
101 och 102. De först nämnda 11 tjurarna 
var a lla fa ll na efter eller hade i anorna den 
sLOre "matadore n" Aclema 197. De två som 
korn över F-talct 100 saknade honom i antav
lan. Sönerna till importtjurarna fick också i 
genomsnit t F-tal under 100. Enligt H ilde
man var avs ikten med importerna a tt intro
ducera elen nya holländska typ en (tig. I 0: 1) 
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m ed biittre ben och mer muskelfylln ad. l 
d elta hänseende uppnåddes syfte t; elen 
svenska låglandsrasen b lev under 1950- och 
60-talcu mera lågbent med större bredd, 
men for~indringe n hade sitt pris. SLB kunde 
inte hänga med i u tvecklingen av rnjölkpro
d uktionen. Vi å terkommer härtill senare. 

Seminföreningarna blev på 1950-talet de 
viktigas te kunderna på m arknaden för in
köp av avelsyurar. De efterfrågade ungtjurar 
fa llna efter fäder med höga F-tal. Ti d igare 
hade semin y urarna kommiLfrån en gan ska 
liten krets av stora avelsbesättningar, som 
specialiserat sig på tjuruppföclning. Dessa 
fick n u sv,'tn att tå sina egna tjurar avkomme
bedömda på tillräckligt antal döttrar. Vidare 
fick de ~jurar, som bara använts i en enskild 
besiittning, sina F-tal kraftigare korrigerade 
mot rasmedclLaleL. Detta gjorde au de gamla 
avelsbes~ittningarn a, för att få tillgång på 
tjurar med höga F-tal, bö1j acle viinda sig till 
seminförenin garna. Samtidig t minskade 
efte rfdgan på tj u ra r, a llteftersom semin
verksam heten fortsatte alt öka. Ett resul tat 
b lev en sn abb stru kturförändring inom 
aveln. Ledningen tör aveln kom under 1950-

talet au al lt mer överflyttas från de gamla 
avelsbesiittningarna till serninföreningama. 

Figur 10:1. flllj>orten av 
lr1gla11dstj11mrjir111 Hol
land II urin I 940-talel 
Jöriindrrufr SLJJ exteriör!. 
sr1 alt djuren blev mera 
ko111/;akta n/Pfl stöne 
11wsheljyllnad. Rnu/la/1'1 

bln1 rljur som niimwde sig 
hötlrasly/1. /-/iir i111port
tj11ren Cabt 21046 
( 1/ilrlnna Il, 1961 ). 
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_..\velsvärderingen fortsätter att 
u tvecklas 
H ter Troed D (irings frånfälle 1960, blev Arne 
Roos a nsvarig fö r NAT:s avelsvärde ringar. 
K.C. Björk skötte som tidigare databe hand
li ngen. I mitten på 60-ta lc L datoriserades 
ko ntrollbokföri ngen. Del var en mycket a, 0 

betskrävande operat ion (se sid. 150) . Ko
ko nt.rolle n kunde härigenom ra r.ionaliseras 
o ch utvidgas. 1974 e rsaLLes F-taleL av ett nyu 
begrepp M-taf PI. Som tidigare n~irnnts utgjor
de F-talct en skanning av en tjurs h alva avels
\ ä rde. In terna tio nell t hade man vid ele n här 
tiden börja t an\'iinda sig av hela avels\'ärden. 
och Sverige ville följa med i trenden . M-taleL 
e rhölls genom a tt h,,-koefficie n ten rnnltipli
cerades med 2 och skattade allt~å tjurens hela 
a,elsvärcle för prncluktio u av 4%-ig mjölk. I 
Ö\-rigt beräknades F- och M-talen p{t i p rin
cip sam111a säll. I slu tet på 1970-talet uttala
de konsumen terna a ll t starka re en önskan 
o m mera protein och mindre ferr i födan . 
Deua tick till följd, att SHS 1980 ändrade det 
Ö\·ergripande avelsmålc t Lill ökad a,kastn ing 
a\ protein och smörfeu. /\vels\'ärclena bö,ja
cle däre f"rer redovisas som e tt mjölki11dex base
ra t på mängde rna feLL och prote in . 

De metoder som legal Lill grund for be
riikningen av F-Lal och mjölkindcx bö rjade 
under 70-Lalet i en del liinder e rsiittas av 
effektivare statistiska m etod er, som u tarbe
ta ts av ame ri ka nen C. H en derson vid Cor
nell-uni, e rsite tet. De n underliggande teorin 
för denna teknik, kallad clirektjämförelse
me r.oclen e lle r BLU P (BesL Linear U nbiasecl 
Predic tions) , hade utarber.ats av Henclerso11 
redan på :JO-tale t, men den hade inte kunnat 
r.ilbmpas vid avkom rnebeclörnning baserad 
på fal tdata, förrän datore r med stor analys
kraft bii1jaL b li tillgängliga.(i Metode n bygger 
på a tt ma n sam tidigt her~iknar effekten a\· 
o li ka m iljö- och genetiska fakto re r genom 
e n m;ingd olika jäml"örclser. l semi mt\·cln 
användes 1nånga olika tjurar sarnLicligt i 
mån ga olika besiittuingar under skilda å r 
och årstid e r. Besättningar och tju rar kan 
därfö r l"örbindas på m{m ga olika sär.t, och 
med de n statistiska modell som användes 

kunde man be räkna enskilda t jurar s avels
värden för olika egenskaper. 

Bi rgi u a Danell _jämförde BLUP-me toden 
med den traditionella M-Lalsundersökn ing
en i e tt stort material som ställdes till förfo
gande av SHS ( d a ta från nära en h alv mi ljon 
förstakal\'are av SRB och ornkr. 180 000 frfö1 
SLB) .7 Resulratcn visade all korrrda tionen 
mella n M-talen och cle avdsvärden som 
beräknades med BLU P-rne toclen var h iig, 
m e llan 0 ,85 och 0 ,93 . BLU P-mctoclen var 
emellertid klan m e ra effektiv, och använ
dandet av den na skulle diirför öka tak ten i 
m·e lsframsteget. Arbetet ingick som en del i 
Danells doktorsavh andl in g, som i övrig t 
a nalyserade mjölkavkastningen u nder första 
laktationen och effek Len av avels\"ärdering
en. Birgiua Danell b lev 1994 professor i hus
djursförädling vid SL U. 

Arbetet m ed BLUP utvidgades till andra 
ornråde n.Jan-Åke Eriksson publicerade 1981 
en doktorsavhand ling, där BLUP-meLo de11 
tilläm pades fo r ave lsv~irderi ng av köuras
tjura r so111 p rövats för tillväxt på prövnings
staLioner.' Metoden \•isade sig mycket anviiud
bar och gav direkt informatio n om effekter, 
som ej p [1 etl e nke lt sätt kuunat studeras 
tidigare, t.ex. d en genetiska tre nde n. Friks
son u tförde clessutolll två simuleringsstudie r 
med BLUP för tillväxtegenskaper och rnjö lk
produk tion. Det var rydligt all BLLP-met.o
de n borde användas o,ckså i Sve rige.J an-Åke 
Eriksson anställdes omedelbart efLer sin dok
torsexarnen av SHS för a tt introducera l3LU P
rnetodcn i de otficiella avelsvärderingarna . 
Tekniken bö,jadc tillämpas någo t å r senar e. 

l l velsvärderingen u.tvirlgas ((,lt om/alla 
lm .tksegenslw fJer och tillväxt 
So m redan näm n ts uppföds de ~j11rkalvar 
som UL\·alts som po tentiella semin tju ra r p å 
särskilda p rö vn i ngsstationer p å sta ndard
foder. På stationerna mäts Lillviixten från fi() 

dagars å lde r till ett å r. Sam tid ig t studeras 
djurens exteriör, betäckningsvi llighet oc h 
spermak\'alitet. Genom attjämföra en tjurs 
tillväxt. med tillväxten hos _j iimförbara stall
kamrate r beräknas avelsvä rdet för tillväxr, 
d e t s.k. l~lalet. 
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T = h1 (R-100) + 100 

där h 2 = a rvbarheten (he1itabilite ten) för till
viixt och R = relativtaleL för tillväxt, dvs. tju
rens tillväxt i procen Lav jämförelsegruppens. 

Tidigare d isku Lera de fors k ningsresul tal 
visade, att fruktsam./ietsegenskajJer av olika slag 
har en ärftlig variation, och att egenskaperna 
därför kan förbättras genom urval. Selektion 
for spermaegenskaperna sker efter stations
uppfödningen. Tjurar som t:'.j producerat 
sperma av godkänd kvalitet sätts aldrig in i 
semin, och bland de insatta tjurarna gallras 
de bon som visar dåliga dräktighetsresultat 
efter provanvändning. Avelsvärderingen av 
tjurarna för honlig fruktsamhet baseras på 
tjurarnas döttrars resultat. Till au bö1ja med 
grundades avelsvärderingen på procen Len 
döttrar som inte återkom mit till brunst 56 
dagar efter se minering (56 clays non-return, 
var ett van ligt mått på fruktsamheten inter
nationellt). Senare har man övergått till att 
använda antalet insemineringar per serie; 
intervallet mellan kalvning och första insemi
nering samt brunst.styrkan. Denna informa
tion vägs sedan samman till ett avelsvärde för 
dotterfntktsamhet. 

Förekomst. av halvningssvrlrigheter är ett 
problem, särskil t hos SLB-kvigor (sid. 184) . 
Tjurarna avkommebedöms därför för död
födslar både som fäder och morfader. Resul
taten baseras på registreringar av kalvnings
förlopp och dödfödslar hos lörsLakalvare i 
kokonu·ollen. Eftersom alla vete1.inärbehand
lingar i kontrollerade besättningar registre
rats i ett särskilt dataregister m ed början 
från l 982, har tjurarna också kunnat avels
värderas for sjukdomsmsistens i allmänhet samt 
för mas Li tförekomst. Registreringar görs 
också av döttrarnas lynne. Avelsvärdcringen 
i Sverige är alltså mycket omfattande. Här, 
liksom i de övriga nordiska hinderna, bedrivs 
n umera avel inte bara för hög produktion 
utan också för d_j ur med god fruktsam het 
och m otståndskraft mot ~jukdomar. Avels
m~t!et har gradvis ändrats från rnjiilkproduk
tion till alt få fra m cijur som föruto m god 
avkastning också har goda fruktsamhets
egcnskaper, god hälsa och goll lynne. 
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För att kunna göra ett så effektivt urval 
som möjligt ä r det nödvändigt att väga sam
man informationen om de olika avelsvär
dena i ett index, som å terspegla r egenska
pernas relativa betyd else. I e tt s.k. tjurindex 
sammanvägs avelsvärden av ekonomisk be
tydelse. Ett första tjurindex konstruerades 
1975 av Philipsson, J ansson och Brännäng 
och omfattade avkastningen 4%-ig n~jölk, till
växt, honlig fruktsamhet, dödfödslar, n-uölk
barhe t,juver- och spenexteriör, benställning 
och lynne.9 Som bas för de olika egenskaper
n a valdes en procentenhets avvikelse från 
medelvärdet av tjurens avelsvårde för varje 
egenskap. Kalkyler gjordes över det ekono
miska värdet av nämnda avvikelser, utu·yckta 
i M-talsenheter. Vidare studerade man tid
punkten for de olika egenskapernas upp
trädande under en 15-årsperiod , så att d e 
faktiska värdena kunde diskonteras till semi
neringstillfället. Del var alltså fråga om en 
ganska komplicerad procedur, som bl.a. 
byggde på genflöclesanalys. Tjurindexet har 
sedan blivit föremål för flera justeringar. 
Från början av 1980-tale t kom d et ocks{1 au 
inrymma en formation om ~jukdomsresis
tens. Indexet är ell viktig t hjälpmedel vid 
selektion av tjurar. Enskilda avelsvärden för 
de olika egenskaperna publiceras ocks~1, så 
att der. blir möjl igt att i ett enskilt fall ge ökad 
vikt åt en speciell egenskap i urvalet. 

!ivelrnärdering av kor 
Aven om tjurvalet är i särklass viktigast för 
det genetiska framsteget, har valet av moder
dj ur till nästa generation tjurar stor betydel
se. Ylan kan 6kna med att ledet mor- son 
svarar för 20-30% av det årliga framsteget. 
En riktig avelsvärdering av korna iir en förut
sättning för det.ta. Forskarna Gustafson , 
Danell och Ekström på Lantbrukshögskolan 
visade, hur ett koi ndex med olika mängd 
information från kon själv samt hennes far 
och mor kunde konstrueras utifrån generell 
indexteori.10 Modifikationer av detta index 
kom sedan att a nvändas for att identifiera 
potentiella tjurrnödrar. 
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Systemavel 
Fram tagandet av in formationer om cij urens 
avelsvärde n , liksom de t efterföljande ur
\'ale t, behöver inordnas i ett vid genomtiinkt 
sys tem för att möjliggöra maximalt framsteg 
per tidse nhet till lägsta m öjliga kostnad. 
\fan vill givetvis h a säker kunskap om c\ju
rens ave lsvärden, men maximal säkerhet 
leder ingalunda a utomatiskt till ele n snab
baste framst.egstaklen . O li ka faktorer kan 
1·erka i motsatt riktning . Flera la kta tio ne r 
lecler ti ll säkrare information om en kos 
a1·elsv<1rde, men tidsu tdräkten kan motverka 
framsteget. På samma sätt ger större doller
g rupper h ögre säkerhet vid avelsvärclering
e n av ungtjurar, men om testkapacitete n är 
begränsad kan man pröva farre tjurar, och 
möj ligheterna till starkt t1rval bland de pröva
de tjurarna m inskar. Dessa ganska komplice
rade samspel b lev tid igt förem ål för studier av 
. ..\Jan Robertson och hans medarbetare i 
Edinburgh. 1\fan visade, all vid ett givet an
ta l prövningskvigor och ett bestämt antal 
prövade tjurar, som behövde behållas för in
seminering, förelåg ett optimum på dotter
g ruppernas storlek (fig. 10:2). Rent gene
rellt var det viktigare att prÖ\'a ganska många 
ungtjurar på e tt m edclm:tttigt antal döttrar 
än att pröva några EI tjurar med hög säker
het.11 Dessa teore tiska beräkningar följdes 
sed an upp av H arald Skjervolcl och med
arbetare i Norge i flera stora simulerings
stuclier. De drog slut:satsen all optimum 
före låg då o m kring 50% av in seminatio-

,, 

a, I I Il I 
(111) (FI) f.J,J) (IF) (U) (16>) 

Antal döttrar per avkommegrupp 
antal avkomme grupper 

(Il} 

Figw· 10:2. /)n 1 o/1li111(1/(I slorlelwn /HI a.vlwmm.cgrufJ
pema närpröv ningslwpatill'/1' 11 iir 2 ()()() djur (Shjer
vold, .l 965 ). 

nerna u tfördes m ed prövningstj urar. Men 
d eras resulta t visade också, att vid rim ligt 
stor p rövningskapacitet kunde procentsiff
ran varie ra inom ganska vida rama r u ta n att 
framsteget påverkades nämnv~lrt.12 

De viktigaste faktorerna, som p{tvcrkar 
den optimala g ruppstorleken vid avkomme
becliimnin g, är frä mst provn ingskapacite
ten, dvs. antalet kontrollerade och seminan
slutna kor, andelen kor som semine ras med 
ungtju rar, urvalsin te nsiteten bland de av
kornmebedömda tjurarna och slutligen egen
skapens he rita bilite t. Generellt kan 1nan 
säga au den optimala gruppstorle ken ökar 
starkt med ökad prövningskapacitet, och 
s~irskil t d å för egenskaper med låg h eritabi
lite t. I Sverige utförde Be ng t Linclhe 13 en 
in tressant simuleringsstud ic för en kombi
nerad mjölk-köttras om 400 000 kor, där han 
införde ytterligare variabler utöver dem som 
studerats av Skjervolcl och medarbetare, t.cx . 
ul11yttjandegraclen av tjurarna efter avkom
rnebedömningen fö r mjölk samt varierande 
sele kt ion fö r tillväxlfönnåga. Vidare under
sök tes elen ekonomiska båtnaden för h e la 
avelsarbete t. Det största årl iga framsteget för 
mjölk sk ulle erhållas, om man frös ned e tt 
stort antal doser efter varje ungtjur (75 000) 
och prövade ett re lativt måttl igt antal ung
tjurar i va1j e årgång. Eftersom det genetiska 
framsteget ansamlas från generation till gene
ration, visade sig de kostnader man lade ner 
på kokontroll och stationskontroll av tjurar 
utgöra rnycket lönsamma investeringar. 

Skjervold, som var e n mycket god före
läsare, anlitades ofta vid möten ordnad e av 
SI-IS. Han kom att mycket starkt påverka 
utformningen av den svenska seminaveln . 
Skjervold pläderade för sto ra avelspopula
tioner. De små ~j urhållancle serninfören ing
arm1 borde slås samman. \'långa nngtjurar 
borde prövas. Det var särskilt viktigt att göra 
ett starkt u rval vid valet av fad e r ti ll nya 
prövningstjurar. Man borde e ndast använda 
2-3 tj u rar i va1je årgång som tjurfader. Vid 
ratio;1ell seminavel skulle då mer än 90% a,· 
det avelsrnässiga framsteget bestiim mas av 
åtg~irder, som kunde kontrolle ras eller på
verkas av seminavelns leda re . 11 De n n ya 
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Figur 10:3 . A ndelm av den avl'ismiissiga Ji·11,111gr1ng
en som j(l/ [('I" jH1. oli/ia lrd. Inte m.inrlrl' iin 45 % lwm-
111erfrr111 ltdr! jculei~so11 vid oJ;ti,nal strul<lurj;å avels
rnhPlel (Skjervold, i 96.5; Lind/Jri, I 968). 

a,·elsmode lle n stärkte alltså seminföre ning
a rnas roll i avelsarbeter. ( fig . 10:3) . 

Eftersom mycke t av avelsframsteget gen e
re rades gen om urvalet mella n ungtjura rna 
borde det, enlig t Skjervold, räcka att insam la 
e n viss m;ingd spe rma fr:m dessa, varefter de 
kun d e slaktas. 1 :--Jorge kom man tid ig t at t 
tillämpa e tt sådant system. Enligt d enna 
modell insamlades ungefär 30 000 spe rma
doser fr:111 varje ungtj u r, något som ku nde 
vara klart då tjure n var omkr. 2,5 år. Dä refter 
slaktades han. Spermadosern a sparades tills 
avko m mebedömn ingen var kla r. Bland de 
avkom mebed ö mda tj ura rn a skulle sedan 
10-20% användas till hu vudparten av korna, 
medan sperm an från resterande tj ura r ku n
de kastas. De 2- 3 b;ista reserverades fö r an
v;incln ing på potentie lla tjurmödrar. 

Mod ellen som började tillämpas i Sverige 
omkring] 970 har flera fördelar. Man be hö
,·er t.ex. ej underhålla vän te tjurar tills d e är 
avko mm ebedömda vid cir ka 5,5 års å lder. 
De n risk so m det alltid in ne bär a tt handskas 
med vuxn a ~ju rar kan också min im e ras. 
.Yl{m ga ställde sig nog lite u n drande ä ndå. 
Slak tas tj urarna vid unga {1r kan man e xem
pelvis in te se o m de u tveckla r oaner och 
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skavanke r med ålde rn. Invändningar av elen 
type n slog ledn ingen bort med a rgum ente t. 
a tt såd ana svagh eter kommer fram vid a,·
kommcbediimningen och kan då beaktas. 
Av fl era skäl, som se na re skall d isku te ras. 
gick m an i slu te t. på I. 990-talet ti llbaka till ett 
system m ed vänte tj urar. 

För att man skulle nå fram till e tt ef"fekti\"l 
sernin avelsprogram , behövde o rganisations
strukture n förä ndras. Antalet föreni ngar 
med ~j urar~ dvs. sådana där man bed rev aktin 
an:lsarbete, behövde reduceras, och tju rar
na borde prövas i större områd e n , helst i 
hela !ande l. Fö r va1je ras borde det finnas en 
enda avelsledning. De önskade föö ndring
arna tog av flera skäl ganska lå ng tid att in
föra. 1965 fan ns i landet 21 tjurhållande för
e ningar. An talet reducerades g radvis, så att 
m an i mitten av 1990-ta le t fi ck endast td 
Jöre ningsägda avelsbolag, eu för Skåne och 
ett för resten av lande t, Sve11sk Ave l, med 
säte i Skara. 15 Den senare organisationen ägs 
av I O husd ju rsföre n in gar och sam arbetar 
nära m ed systerorgan isation e r i d e andra 
n o rd iska lände rna. 

Inom Svensk Avel har avelsm.cUet, i sam råd 
med Svensk lVIjö lk, formulera ts för "att ge 
mj ölkprodllcen terna bästa möj liga totaleko
nom i geno m hög produktion och låga kost
n ade r. De tta innebär förutorn att korna har 
hög produktion och ;ir friska au de h ar god 
rep rod u ktio nsförm:tga och ändarn~1lse nl ig 
exteriör". 16 Den svenska avclsprofi len syftar 
allts;, till hög avkastning från friska djur m ed 
regelbunden fo rtplan tning! För att kun na 
u tfö ra detta p rogram genomför organisa tio
nen i samarbete m ed h usdjursfo re ningarna 
de avelsvärderingsåtg;irder som tidigare be
skrivits, t.ex. sp eciella unde rsö kn ingar a,· 
potentiella tjurrn iidrar (fig . 10:4) . Inform a
tio n från m jölkkontrolle n , s_jukdom sregist
ret och seminbokforingen går kontinuerl igt 
in till Svensk Mjö lks avd eln ing i H ållsta, Es
kilstuna, där avelsv;irderingen utföres. 

Ledn ingen för Svensk Avel id e ntifie rar 
med hjälp av in fo rma tion frfo Svensk Mjö lk 
pote ntiella t junnödrar samt ser till att dessa 
besiktigas och ev. blir fö re m ål för s~irskild 
provmjiilkning genom be rö rd huscl jursför-
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:!"a.11 Svensk Mjölk 
~i , er till alt dessa 
·crnal fö r särski Id 
-r-rd h usdjursför-

e ning. Tjurkalvar av god kvalite t inköps och 
föds upp på någon av organisatio nens indi
\·iclprövni ngssta tione r. Tj urens väg genom 
sYe nsk avel beskrivs närmare i figur 10:!'i och 
10:6. Avelsplanen för SRB genomförs i njra 
samarbete med avelsorganisationerna för 
övriga röda rase r i Norden . En gemensam 
aYelsvärclering eftersträvas och är under ge
nomförande fö r Sverige och Finland. 

Avdsplanen för SLB är i princip densam
ma som för SRB. Embryotransfer (ET ) har 
dock haft stö rre utrymme i den pra ktiska 
aveln med SLB. Unde r 1997 var ungefär 
~0% av de insatla tjurkalvarna producerade 
genom ET :Vlctocle n har möjliggjort smidig 
irn port av avelsmateria l från u tian det.'" 
.-\.Yelsarbete t i den skå nska avelsorganisatio
nen genomförs på i p rincip samma s~itt som 
i Svensk Avel men grundar sig i högre grad 
p;"i importer. 

Produktionsutvecklingen och 
näringsstrukturen 
.-\ntaleL kor i Sverige år 1950 var omkring 
l 650 000. Praktiskt taget alla var mjölkkor. 
Special iserad köttproduktion m ed d ikor 
hade ännu e j kommit igång. 17 Koantalet har 
sedan 1950 kontinuerligt minskat. Figur 
I 0:7 visar utvecklingen för mjölkkorna. C n
der 1960-tale t bö1jade elen sp ecialise rade 
köuprocluklionen all få fotfäste. Antale t 
di kor, som 1975 va r cirka 60 000, hade I 990 
ökat till 75 000 för a tt 1999 11:1 siffran 165 000 
(SCB, 2000). IS 

Besättningsstrukturen unde r tidsperioden 
1950-99 genomgick drastiska förändringar. 
1951 var antalet gårdar som levererade mjölk 
till mejeri e j mindre än 253 000 och elen 
genomsnittliga besättningsstorleken omkr. 7 
kor. 1971 hade me jerileverantörerna mins
kat till 42 000, och 1999 var de knappt 13 000. 
Samtidigt: hade besättningsstorleke n rnxit 
snabbt och var 197 1 och 1999 17,5 resp. 37,5 
ko r. 19 Mjölkproduktio nen iindrades från att 
vara en clel i elt mycket diversifie rat prod uk
tionssystem till att bli en special i se rad nä
ringsgren, kännetecknad av stor yrkesskick
lighe t hos u tövarna. 

Figur 10:4. 'fr1 t111jölh11ing ,ned Jyrdtlad maskin crn 
tilltiiuhl tjun11oder (Dyrtndal, 1988). 

s~mK-
~ 
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L A~kommei · provning 
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Figur 10:5. Avels/Jirinen för SJ-W vid Svmsk Avtl 
( / 998/J). 
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2 Inköp 
2 - 3 Karantän. Provtagning för ett antal 

sjukdomar 

3 - 11 lnclividprövning. Uppföljning av härstam-
ning och moderns produktion m.m. 
Granskning av egen tillväxt, exteriör etc 

11 - 15 Spermasamling. 
Kontroll av spermans kvalitet och 
frysbarhet. Al-godkännande och 
prövning i fält av I 500 doser. Ytterligare 
500 doser säkerhetslagras. 

15-60 Väntetjurar placeras lösdrift. 
Avelsvärden för olika egenskaper 
kommer undan förundan en! bifogade 
lista. Avviker tjuren alltför negativt 
för dessa egenskaper gallras han ut. 
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Figur 10:7. Ulvecklingen 

20 200 av an/alf!/ mjiilldwr och 
lwntrollanslutningl'n. i 
jJerioden 1960- 99 

1960 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 (Svens!! Mjölk, 2000). 

J ~imsides m ed strukturomvandlingen har 
produktionen mjölk per ko och fö-stigit snabbt. 
För de kontrollerade korna var medelavkast
ningen 4 1½J-ig ntj ölk omkring 3 900 kg år 
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1950. Fem tio år sena re h ade elen ökat till 
nära 8 400 kg ECM (Från 1988 anges mjölk
avkastningen i SHS:s statistik i enlighet med 
in ternationel l praxis som kg e nergikorrige-

Figur 10:8. /\!Jpr/ 
ningen mjölk i k, 
,/ler FCM jiir oli, 
,1 text (Svensk i'v 
2000). 
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~ad mjölk, ECM. Skillnaden mellan ECM 
och FCM, dvs. 4%-ig mj ölk, är obetydlig) . 
:'wkasu1 ingsuLvecklingen för de olika raser" 
na anges i figur 10:8, och i tabell l 0: l visas 
förändringarna i rassammansättningarna. 
SRB h ar hela tiden ,·,uit den dominerande 
rasen, men SLB har börjat knappa in för
språnget. Den tredj e traditionella svenska 
rnjölkrasen Slill har kraftigt minskat i både 
antal och proce nLandel och är nu eu ras 
som hotas av undergång. J ersey-boskapen 
(SJ B) har också minskat kraftigL i anLal. Den 
är dock icke uln)lningsbotad, d:1 den har en 
stark ställning i m{mga andra lände r. A, els
material har kontinuerligt importerats från 
Danmark. 

SLB genomgår stora fiirändringar 
Produktionsutvecklingen och den genetiska 
sammansättn ingen av SLB är intressant. Tra
cliLiondl t har SLB haft högre mjölkavkast
ning per ko och år än SRB. A.r 1935 produce
rade SRB-korna 82% av SLB:s medeltal, och 
denna a ndel hade 1960 gått upp till 87%. 
Därefter visade SRB en mycket stark produk
tivitetsu tveckling, och i perioden 1981-1989 
,·ar meclelavkastningen hos de två raserna 
prakliskt Laget lika. Frfo 1990 har SLB dra
git ifrån något igen . Denna utveckling har 
sin förklaring i d en avelspolicy som tilläm
pats i de två raserna. 

1975 1980 1985 1990 1995 1999 

Tabell I 0: I . De kontrolJcradc kornas rasfördelning, % 

Ar SRB SLB SKB S/B Ön·iga 

19S l. 70.8 20.5 8.8 
1%0 67.2 22 ,7 :,,0 O,S\ 4.8 
1970 67,7 2 1,7 :~.O l,fi G,O 
1980 58.0 30.8 0.7 0.9 ~l.(i 
1990 S4.·1 38,0 0,6 1,1 'i,9 
1999 49.0 4:),2 0,6 0.5 4.7 

A'ii//a: Sv1' 11sh Mjöl/i, 2000 

SLB-aveln har starkt påverkats av im por
ter. Man var under ett skede ocks{1 starkt 
inriktad på exteriöravel. T SRB har man kon
cemre raL sig på de avkommebeclömn ings
resulLatsorn kommit fram i NAT. J e u tid iga
re avsnitt niim ndes, att de im porter från 
H olland , som gjordes under 1940-tale t, fö r
ändrade SLB, så a tt rasen mera anslöL sig till 
den d:1 rådande holländska idealtypen med 
relativt kon a ben , sLor kroppsbredd och ett 
ston kroppsdjup . IvarJohansson fann i e u 
material från d en friesiska stamboken i >le
derländerna, att mankhöjden hos ynrar 
minskat med 6,5 cm från 1913 till 1958 sam
tid igt som bröstomfånget ökat med 8,1 cm. 
Den berömda holländska mj ölkb oskapen 
hade alltså systematiskt fö rändrats i riktning 
mot köttproduktion .20 Detta fick en förödan
de inverkan på rnjölkavkasmingen och på
ve rkade också SLB. Flera rasjämförelser ut-
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fördes 11nder 1960- och 70-talen . Den mest 
b in da är sannoli kt det stora experi m ent i 
FAO:s regi, som utfördes i Polen. Ett sLOrL 
antal kor av polsk sYart.brokig rnglandsbo
skap inseminerades med sperma !rån pröv
ningstjurar av 1:1glandsras i Kanad a, Dan
rnark, England, Israel, Neclerhinclerna, Nya 
Zeeland, Polen. S\·erige, Tyskland och USA 
(Jasiorowski och meclarb., 1988). Försöke t. 
omfattade e j mindre än 6 500 förstaka]vare 
fallna efter prövn ingstjurarna. De t. före l{tg 
stora skill nad er mellan de olika landsgrup
perna i mjölkproduktion och avkastn ing av 
p rotein och smiirfett. Grupperna med fade r 
från USA, Kanada, Israel och Nya Zeeland 
hade signifikant högre avkastn ing än kvigor
na med europeiska fäder. De svenska tjurar
na klarade sig hyggligt iiimförelsen och var 
bäst i den europeiska gruppen, medan de 
holländska hade den liigsta avkastningen . 
Man kan s~iga a tt svensk låg]and var bäs t. i B
laget. Varken Sverige eller de andra e urope
iska länderna var trakterade av att höra till B
lager. Resultaten ledde till drastiska fö rä nd
ringar i avelsprogrammen. Omkr ing 1979 
biirjade preliminära resultat rr:m det polska 
FAO-fö rsöket föreligga, och h o lländarna in
ledc-!c då en massiv import av sperm a och 
embryon fdn Nord amerika. Även i Sverige 
bö1j ade importera\· sperma från nordame
rikansk holstein via Danma rk. Importerna 
ledde till en snabb stegring av rnjiilkproduk
tionen i SLB. Vi {tterkommer till effekten av 
dessa im po rt.er. 

Har avelssystemen levt upp till 
förväntan? 
T föregående m·s11 itt visades h ur produktivi
teten per ko och å r iika t. Frågan är emeller
tid h u r mycket av framsteget som beror p{t 
a rvet. Lindhe och med arbetare gjord e e n 
genomgång av de avclsprogram , som tilläm
pats i perioden 1981-1992, och deras effekt 
p;l SRB och ST Jtt1 Refererande ti ll tidigare 
undersökn ingar kunde de fas t.sitt, att det 
genetiska rramsteget i mj ö lkavkastni ng i 
perioden 1956-198~ hade varit om kri ng 40-
!'iO kg per år eller knap pt en procen t. För 

per ioden 1985-2000 var !ramstegel ännu 
stö rre, 1,5 % per å r för SRB och 2,0% för 
SLB.~t Frågan är därför inte om avelsarbetet 
g·ivi r en positiv effekt, u tan om del kunde ha 
gjorts ä n n u mer effektivt. Hade man levt 
upp till avclsmåleL, dvs. kor med god /nodul,-
1i1,ilfl orh god djurhiil.rn? 

Den irländske professorn i h usclj ursgene
tik Patric Cun ni ngham (198~), som gjorde 
en _jiimforelse m ellan seminavelsprogram
men i Västeu ropa och Nordamerika, visade 
an det fö re låg en slående skillnad mellan 
länderna på E uropas fastlan d å den ena 
sidan och i\'ordam erika samt Eng land och 
Irland å den andr,t.~'.' De två grupper na a\· 
länder hade använt skilda strategier i avels
arbeLet. I Västeuropa (utom England och 
Irland) hade man rnlt att basera framsteget 
på användand e av e tt ston antal ungtjurar 
och t1 rval b la nd dessa. I den andra gruppen 
var antalet ungtj u rar per m ill ionen första
gångsinseminationer rela tivt litet, medan 
användandet av de bästa avkommebeclömcla 
tjurarna \·ai- mycket större ~in i den e urope
iska gruppen. Cunningham sa mmanfattade 
sina slutsaLser med orden: ''De flesta europe
iska nötkreaturspopulaLionerna har föga at t 
vinna på all ytterl igare öka antalet teslij urar: 
i ~jälva verket kunde många av dem reduce
ra omfattningen av tjurprövni ngen t1ta11 att 
påfallande på\·erka det årliga genetiska fram
steget. Avsevärda vinster i ökat genetiskt fram
steg syntes stå att vinna från ökat anv~in clan
de av de b~ista avkommebedömda tjurarna.·· 
I den svenska situa tionen \ ar en sådan ä nd
ring av avelsstrategien o mö jlig i d et kona 
perspekti\et, eftersom man i enlig het med 
den Skjervolclska mode llen slaktade ~j marna 
redan vid cirka 30 månaders å lder. 

Lindhc och medarbetare skä rskådade i 
sina un dersökningar, hur tjurselektio n en . 
tjurhållningen och struktu ren i övrigt på
ver kad e a\'elsarbeter, och hur man genom 
str<1Legiska ändringar kunde förbättra resul
tatet. Importen av sperma hade haft en över
vägande positiv effekt inom båd e SRB och 
SLB.21·22 För den förra rasen had e importer
na i huvudsak komm it lr tm Finland och 
Norge. A\· de avkommebediimda tju rar, som 
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1989 a 1wändes i S1-crige. had e t.e x. inte 
m indre än 71!% fin sk elle r norsk fa r! I ,11·
komme bedömningen ,·isade det sig, au SRB
\jurar med fi llsk e lle r no rsk far i genomsnitt 
,·ar bättre än de med s,·e nsk far. Lindllc och 
medarbe ta re p åpekade. a lt trots att det före
ligger e tt ,·is ·t negati,·t samband mellan hög 
11uölka1·kast11ing och fruktsamhet hade SRB 
kunnar bibe hålla sin ge ne tiska ni,·å på frukt
,amh e te n under undersöknin gsperiod e n . 
Detsamma giil ld e för sj11 kdomsresistens. 

A.111·ämlandet a, · nordamerikansk ho lstcin
,perma på LR kom iga11g p a alh·a r under 
fo rs ta hiilhe n a,· 1980-talt' t. År 1992 ut fördes 
96% al' u11g~j1 1rsinsemi1rntio ncrna med prö1·-
11 ingstjurar som hade holste in-[a r. Man ka11 
med fog säga att SLB re dan i mitte n aY 1990-
ta let ö ,-crgick til l a tt bl i e n holstein-ras. lm 
ponen aY genetiskt material al' ho ls te in-typ 
har utan t\·il'e l haft e n sta rkt positiY effe kt p;, 
mjiilka1·kast11ingc 11 hos SLB, samtidig t som 
den haft en klan negati,· e ffe kt på frnktsam
het och resiste nsen mot a ndra sj ukdo mar iin 
tnas tit. De t !ta r n iimlige 11 sakna ts in fo rma
tio n o m frnktsamhet och ~j ukclo1nsrcsistens 
hos impo n v ura rna. De no rdiska liinclerna 
!tar till hel t 11 ylige11 1·,1rit ensam111a 0 111 att m·
J...omme bcd ö ma tjurarna för annat än n~jölk
a,·kastning. I No rdamerika har 111a n e 111e lle r
tid )!;jon u1·yaJ för ··cyp··, ,·ilke t bl.a. resulte rat 
i ö,·en ·ägandt' goda_ju,·er, något som l'arit till 
nnta fö r Sl.B. Genom holstein-importerna 
har rasen än e n gang ändrat ka ra ktiir, nu 

frå n att ha \'a rit e n kombinerad mjö lk-köu
ras til l e n typisk mj ölkrns med h ög man k
hö_jd och mindre bredd (se fig . 70:9) . 

l.indlie och nwdarbetare drog slutsatsen. 
att både ST ,B och SRB borde stä öppna för 
importe r frå n be Jäktad e population e r. Fö r 
a tt S,·crige skulle kun na konkurrera interna
tion e llt bo rde a,·elns st ruktur fö rii11d ras. 
Den r;1da11cle uppcleluinge n p;°1 flera m·els
bolag bo rde e rsä ttas a,· e tt e nd<t rikst~ickan
cle a,·clsprogram fo r n1rclcra rasen . Vida re 
bo rde ma n utnytija d e b~is t ;wko111111e bc
döm da tjura rna i högre 11tstr~ickHing, \'ilke t 
fordrade all man Merit ifö rde eLt system 111ecl 
,·ämc v ura r. s,'\ a tt \jurarna ,·ar ,·id li,· d å a\'
kom rncbeclö 111ningen va r klar. En sådan fö r
ä ndring skedde i slute t m· 1990-1.alct. 

För SRB-rnsen. ·om ~ir e n i förh:1lla 11cle till 
lto lstcin/ SLB nu111e rärt liten rns, ä r det l'ik
tig t. att samarbeta n~i ra med ö1Tiga röda raser 
i Norde n. Det samarbe te som !~inge p:1gåu 
bör jad e i slu ter a,· 1990-tale t a tt fördjupas, 
särskil t m ed Finla nd. Enligt plan e rna ko 111-
mer finsk Ayrsh ire och SRB samt e1·e ntue ll1 
>-!RF a 11 i praktike n bilda en enda ras m ed 
geme nsamr m·elsmål och så sm,\ningo m lik-
11ande syste m för m·clsl'ä rdering. 

Center för interna tionell 
avelsvärdering i Uppsala 

·ötkreatursm·clns in te r nationaliseri ng. sär
skilt ha nde ln med \j11 rspe rma, har ökat be-

Figur 10:9. CPl?n /11 rll'/ öla111rf,, i1u,log,,1 ov hols!ei11,,1p;e11er i SLB-rr1S!' II hor de1111r1 förii11rlmts ji·r111 all /I{{ vari! 1'11 

lw111bi111'1wl mjölli-köllm1 Iill rn 11lpriiglorl 111jöllm1S 111nl ganslw ob1'l_rdlig llötlr111siilf11i11g. Till högn 1'11 l_y/1i.1k ST.8-
lj11rjdi11 1970-lolel 111nl 1/orl !u-oppsdj11p och relalivl korta be11. T v. n1 IJ/Ji.1/w S f.8-tj11rfr1111 1990-talel 111NI slorl 
lw/slei111'ri11slog. Dm iir högH'SI orh 111rd obl'l_wlligl ldillr111siill 11i11g. 



hovet av kunskap om o lika avelspopulation
ers genetiska värde och o m möj ligheter till 

_jämförelse av avclsv~irrlen på ~ju rar fr{m olika 
länder. FAO-forsöket i Polen, där ungrjurar av 
svartbrokig l:tglandsras från olika lanclspopu
lationer jämfördes, var en strä ,·an i denna 
ri kLning . För deltagarna i Polen-försöket 
och m{rnga anrl ra stod det klart, all man 
behövde ett system for fonlöpanrle in lerna
tionell avelsvärclering. Representanter fö r 
de Lre o rganisationerna ICAR (lnre rna tional 
Co mm ittee for Animal Recorcli ng), EAAP 
(Europeiska Federatio nen for Husdjurspro
cluktion) och IDF (Tnternational Dai1y Fede
ration ) beslöt 1983 an gemensamt utveckla 
e n internationell service for avelsv~irdering 
av uurar, lnterh 11ll. Sve1ige var starkt engage
rat i arbetet. Dire klör Arn e Roos, SHS, var 
ordförande i TCAR och ledamot av EAAP:s 
styrelse. Statsagronom .Ja n Philipsson , som 
1arit aktiv i forbe redelserna , blev från star
te11 lnrerh1tlls sekreterare. lnte rbulls förs ta 
uppgift blev att i11Sam l;-i , analysera och spri
da information om de avelsvärderingsmeto
der och avelsprogram sorn ti llämpades i 
ol ika .länd er. Arliga möten ord11acles för ut
byte m· information och diskussio n om lämp
liga metoder. Ar l 988 blev lnterbull en stå
ende kommit:te inom ICAR, och 1991 var 
man red o all b ilda ett lutcrhull-cen te r, som 
fö rlad es till SLU, Uppsal;i, med i11ternario
ne llt rekryterade medarbetare och med Jan 
Pliilipsson som chef. J uppbyggnaclsskedc t 
lick centre1 stöd från SMR ochJordbrnksYC1~ 
ket men blev sua rt sj.:i lvfina nsierat genom 
medle111savgifre r. 1996 blev organisationen 
EL::s officie lla organ fö r avelsvärdering av 
nötkreatur. l 11terbt11l hade 1998 medlemmar 
i 36 länder frå n världens alla kontinen1er. 

Inrerbull-cemrets , ·iktigaste uppgift ~i1 au 
utföra imernation ell avels\'ärdering av ~jurar 
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av rn jölkras. Den första ut.värderingen som 
g jo rdes 1994 omfattade fyra länder och två 
raser. År ] 999 hade verksamheten mviclgats 
till att omfatta 22 länder och sex raser med 
nästan HJO 000 uurar. Centret har ti ll sitt fö1~ 
fogande en mycke t omfattande databas. Hit
tilb bar avelsvärderingen endast oinfa ttat 
n*ilkavkastningsegcnskaper. Avsikten är att 
utvidga bedömninge n o ckså till h~ilso- och 
bruksegenskape r, allteftersom information 
blir tillg~inglig. 

Den internationella avclsv~irderingen byg
ger p{1 fö rhållandet att sam ma uurar ä r f.:ider 
och anfäder t ill kor i m ånga o lika länder. 
liärigenom bli r nötkreaturspopulationerna 
i de olika länderna genetiskt förbundna, och 
dessa kopp lingar rni~liggörjärnförelser mel
lan o lika 9 u ra r. Den metod som tillämpas 
ka n beskrivas som en super-BLUP-procedur, 
där resultate n frå11 de nationella BLUP
analyserna utnyttjas.2 1 .\Jågra av lrnsrUurs
genetikeus skarpaste hjärno r har deltagit i 
utarbetamlet av metodiken . Ett p roblem a tt 
ö,·e rkomma \·ar a tt det förel[1g gcnotyp-mil

_j iisarnspel för 111j ii lb1\ kastn ing, när tjurar 
prö\·ades i o lika länder. -~j11rar som rankades 
på ett visst sätt i Sverige kunde rangera sig 
annorl und a it.ex. Nva Zeelan d , där produk
tione n baseras p{t bete . Korrelationen mel
lan a1·e lsvärden för enskilda ~jurar produce
rade i S,·erige och Nya Zeeland var omkring 
0,7- 0,8, medan rnots\·a rande korre la tioner 
for Sverige- Finlanrl \'ar omkr. 0 ,9 . Dessa 
lanclsberoeHde samspel kan beaktas i d en 
metodik , MACE (Multiplc Across Co un tn
fa·al uarion) , som til fa m pas. Den rangcring 
a\· 9urar s0111 görs år specifik och utnyttjar 
\·a1jc laHcls måtte nhet och re feren sbas. Fle
dömningarna har fätt si ort genomslag i clcu 
praktiska ,l\dn. 
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P ERIODEN EFTER 1950 

KAPITEL 11 

Svinaveln genomgår stora förändringar 

Produktion och konsumtion av 
fläsk ökar kraftigt 
Fl~iskprocluklionens betydelse ökade kraftigt 
under 1900-tale ts första h~ilft och fortsatte 
au: växa ocks:1 efter 19,~0. En viss avm attning 
skedde visse rligen under slu tet av 1990-taleL. 
\

1leu produ ktionen b!e,· dock i det närmaste 
fö rdubblad fdn 1950 till ] 999. Per invånare 
och år ,·ar det fråga om e n prod uktionsök
ning från 24 ti ll 37 kg (tabell l 1 :l ) . Eftersom 
exporten år 1999 var densamma sorn impor
ten , uppgick också kons ttm tionen av fläsk 
ti ll g7 kg per persern. U t, ecklingen av fhisk
produk tionen avYiker m a rkant från p ro
duktionen av kött från boskap. De n senare 
fiiriinclracles ganska lite undc>r perioden . 
Dessa trc1ide r å terspeglas givet, ·is också i 
a ntalen for de olika djmslagen. J\m aleL gal
tu och suggor ökade från 140 000 år 1950 
till 224 000 1999. I samma pe riod minskadf' 
an talet mjölkkor til l m indre ;in en tredjedel 
a, 1H1rn crären 1950. 

Svenska S,·inavelsfören ingen, stiftad 1907, 
fo rt.satte att företräda d e ;welsintresseracle 
Sl'inuppf'öclarna också under 1900-talets 
andra hälft . Fö ren inge!ls na mn ändrad es 
1996 till S,·eriges Grisproducenter. De sLatligt 
u nderstödcla och regle rande avelsverksam
hetc rna i fo rm av svinstam kontroll, införd 
1923, och suggkonrro ll (fr:m 1928) fortsatte 
art fungera i stort seu e n ligr de ursprungliga 
reglerna llnder h ela 1950- och bO-rale n. 
Genom gal tbesiktn ingstvånget t illsågs, art 
e nd ast galtar fallna efter prövade och god
L'incla f::ider och med tillfredsställande exte-

TabcU 11: 1. Produktionen av kött och Oäsk i perioden 
1950-99, jfr tabell 6:1 

Köu från häst, 
nöt och får Fläsk 

T o ta l L Kg per 'fota lt l(g per 
År 1000 1011 person 1000 1011 pe·rson 

1%0 1'1'.! 19 17 1 2,1 
1975 1,-,0 18 '.!83 3-1 
1999 1-19 17 '.-1\!5 37 

Kiilla: SCN; /959, 1976, 21!00 

r iör och rörelser kunde ariv~inclas för avel. 
En das t av La1nbruksstyrelsen godkä nda 
avclsbesäuningar til lä ts sända prövn ingskul
lar till svinstam kontrollen. Svinavelns stru k-
1.ltr blev därför hierarkisk. Det egenll iga 
,wclsarbetet utfördes och utföres fo rtfaran
d e i de godk~inda avelsbesättn ingarna, som 
s~il jer galtar och ett begr~insat antal gylr.or till 
11 p pfo rökningsbes~i1:1.n ingar, som i sin tur 
s.'il jer gylwr och gyltämnen till bruksbes~itt-
11 i ngar (fig. l l: I). Denua strnkLu r har bibe
hå lli ts unde r h ela 1 \)00-tale L. Antalet avels
bes~it:tningar ~ir ganska li tet. Ko mro1J:1ret 
J 9Tf>/ 76 sände 132 bcs~ittningar (93 lantras 
och 39 yorksh ire) prövn ingskullar till svin
starn komrollcn . Antale t prö,·acle kullar det 
äreL var 1463 . Därefte r har d e goclbnda 
a1clsbesättningarn a minskat i antal sam 
tidigt som deras storlek ökat. 

Nya systemen för avelsvärdering 
En inte nsiv de ba tt bö1jacle utvecklas i Euro
pa unde r 1950- och 60-talcn om möj lighet-
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Av1l1b11lttnlngar 

Fllrllknfng1b1slttnlng1r 

Bruklbeslttnlngar 

Figur 11:1. Svinrmd11 rir uttalat hierar/1isk. Frr111 r' fil
besiitt11i11gama s0111 liar tilfgd11g !il/ svi11s/a111lw11/mll 
s/Hids avds111all'l'ial 1illjri1ålwi11gsbesiill11i11garso111 i 
si11 I ur s/Jrider sina a 11/ag till del sl11m jlerla/et bruhs
besrill11i11go1: \liss fö1:1iilj11i11g rm mwlsrlju r)iit ll e/itbe
siitl11i11gr1111a sker oclisc1 dirl'kl till ln11kslw~iill11i11ga1: 

erna au förändra och förb~ittra d e ganska 
rigida sLnikLurerna för ,l\"el med svin. Meto
der, som amjnde sig m· u ltra ljud , s.k. elwlod-

11i11g, för bedömning a, feuansättning på 
levande grisar, bö1jade med framgå ng ut
\'ecklas , s,häl ute i Europa som i Sverige. 
Den gamla utformningen a,· s1·instarnkont
rollen med f}ra i grupp prö1·acte grisar bör
jad(" a ll tmer ifrågasäuas. Danskarna införde 
t.ex. under 19:'iO-talet inclivicluell utfodring 
a,· prörningsgrisarna, och p:1 andra h åll dis
ku terades prön1ing a,· en e ller Ld grisar per 
ku ll. Under 1960-talet 1ar tiden moge n för 
ge n o mförande t av flera stora forän d r ingar 
,n infrastrukturen i sl'inal'eln i S1erige. För
ändringarna kom an ske ungefär samtidigt 
som Sl'enska S1·ina1elsföre11ingen bl~,· m ed
lem i SI-IS, som kraftful lt deltog i löränclrings
processen. :Vlctodut1·eckling beträffande mät
teknik, apparatur och b edömningsmetoder 
~igde mm vid Instilll tionens för husdjmsför
äclling al'delning p{i Wiad. 

\!J.öjl igheten at.t an,äncla ultraljudtcknik 
fiir att m ä ta späcklagr ens tjocklek i ol ika 
ki-oppsdela r på le1·ancle g risar, och att fr{m 
dessa m åLt skatta kroppens innehåll av kött 
och fett, börjad e prÖl'as på V/iacl 1959. Sd'tet 
\'ar att få fram e n hål lbar teknik för indi,·id
bedömning, så att man ute i de enskilda be
sättningarna tidigt skulle kunna identifie ra 
de unggalt.ar och gyltor som borde användas 

till a,·el. Arbete t kom igång p å a llvar 1963 
och leddes a,· agronom Per-Erik Sundgren. 
Genom metoclikstuclier på sla ktsvin kunde 
Su ndgren fastställa, att övre s idspäckmåu 
gav d en säkraste skattningen av slakLkropp
ens sammaus~ittn ing .1 Korrelationen m ellan 
d e tta må tt och köuprocenten i slaktkroppen 
ber~iknad es i e n undersökning som omfaua
d e ca 200 slaktkroppar till omkring-0,6. För 
rvggspäckets tjocklek var korrelationen rned 
kött igheten omkring -0,4. 

för au få säkra resultat vid ekolodn in g 
visade det sig ,·ara nöch ·äncligt att a 11Yända 
e rr viil definierat rnä tst~ille på kroppen, ome
delbart b,tkom sista re ,·bene t. Kropps,·ikten 
,·id m~itningen var ocks{i av stor betydelse. På 
u11ga dj1 1r under 70 kg lel'ancle vikL var heri
tabilite ten fö r ekolndmå tten låg. N~ir testet 
skedde, 1·icl e n , ·ikl ö,·er 92 kg, skattades heri
tabil iteten fö r späcktjockleken hos la nLras
och yorkshi re-ga l tar till 0,45 resp. 0,37. Sund
g ren kom vidare fram Lill a u jämförelser 
m e llan ol ika Sl' in m åste göras inom snäl"a 
l'iktsinte rl'a ll o m ett kg, samt art korrigering
ar skulle göras för åldern vid mätningstillfal
let. l Iärige11om k1 1ncle effekten a\' skillnader 
i u tfodrings i n tens i tetcu begränsas. Detalj
resnltaten prese nterades i en doktorsav
handling 1 !)7~.~ 

På grund,,,d a,· Sundgrens resul ta t konstru
erades ett ekolodindex för praktisk ,uw~incl
ning, d~ir f'cttan s~itLning och tillviixthastighet 
1·iigcles samman. Ekolodsbesr.~imningarna fick 
snabbt genomslag i ele n p raktiska a,·eln (fig. 
11 :2) . En starkt bidragande o rsak härtill ,·ar. 
a u Slakteriforbunde t redan J 967 införde ett 
s,stern med halitetsbcta ln ing i smågrisför
medlingen, clä1· sm{1grisprise1 på, erkades a, 
fädernas ekolodresultat. Enligt Lind lie och 
Sunclgren ekolodades l 967 n iira 10 000 gal tar 
och J 2 000 gyl tor, och :1rct därpå hade antalet 
ökat till 10 500 galtar och 19 000 gyltori' 

En annan n)'het i ,wels1·ärderingssys1.emeL 
l'ar införandet 1970 a1· inclividprö1ning a1· 
galt~imnen på staLion. Priil'llingen ägde försL 
rum i S,·alö,- och därefter p;i en staLion i 
I-le rman sto1·p, där man kunde pröva 180 
djur samtidigt. PrÖl'ningen infördes friimst 
som ett li j~ilp m e del att få fram bra sernin-

Figur 11:2. !-'er-En// 
S1111dgrn1 ei10lodar t 
föra/I !J,,stä111111a s/H 
tjod:fri<rn hos gri.1!'11 
,tmtegislw stiilln1. .l 
är/i·d11 OJ/Ikring / 9( 
.4/iJ1amlP11 var rm I) 
ji1hrilwl och lwdP w 
1pn111glige11 u/vec/:1, 

(rir all u/1/iliidw dol 
1/J1id10r i stål. 
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sjm111glige11 11tveclliots 
fiir att 11/1j1tiiclw dolda 
sprirlwr i stål. 

galta r. På g rnndval a1· ti llväxrhasriglieten och 
e ko loclresul taten hos de ensk ilda d juren, 
och ay dessa 1-:-irdens avvikelser frå n starions
rnedelLalet, fram räknades ett sta tionsindex 
som mått på t1nggaltarnas aYelsvärclen. 1 Tndi-
1·idprövn ingen på station upphörde i slutet 
al' 1970-talet, varefter indiYidprövn ing i falt 
1·arit a lle naråda11dc . 

De två tidigare hörnpelarna i avels\·iirde
riugen, suggkonLrolle n och svinstam kontrol
len , fö rändrades också. Från 1968/ 69 inför
des n·{1 typer av suggkontroll , dels s.k. full
ständig e lle r officie ll kontroll avsedd rör 
a1't'isbes~ittningarna, och d els en e nklare s.k. 
brukskolllroll for smågrisproclucenterna . 
Cenom suggkontrollen erhölls 11ppgifter om 
härstam ning, grisningsrcsultat, förekomst av 
m issbildade grisar, 111.m. Suggkon trollen 
kombinerades med e koloclning cl\' d e cijur 
i besättningarna, som skulle a nvändas för 
1idare avel. I perioden 1968-1980 tilliirnpa-

de slakterifören ingarna pristilfagg för små
g risa r från bes~ittningar i suggkontrollen, 
fallna efter suggor och galtar med tillfreds
sLällande resultat i ekolodning och suggkont
roll. PrisLillägget ledd e ti ll ett stort uppsving 
för suggkon trollen - 1971 / 72 deltog 15 588 
kullar i den offi ciel la och 176 752 kullar 
i b rukskontrollcn, n ågo t som motsvarad e 
cirka 40% al' totala ntalet." Uppgifterna från 
suggkontrollen bör:jadc databehandlas \·id 
SHS frå n l 970/ 71. 

Svinsta111lwntrolle11 fungerade i stort sett 
oförä ndrad fram ti Il 1975, alltså i mer än :'>0 
å r. Avelsbesättn ingar kunde få sina galtar 
avelsvärd e rade på g rundval av Lillväxt och 
köttkvalite t hos a\·kom m egrupper o m två 
sogrisar och Ll'å kastrater vid någon av de 
offi cie lla svinstam kontrollstationerna. Som 
redan nämnts övergick huvudmannaskapet 
för svinstam kontrollen till SH S 1975. Redan 
:1ret därpå reforme rades kontrollen , fö rst i 
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Skåne ocb sedan i övriga landet, så att pröv
ningen korn att omfatta en sogris ocb ett 
galtkastrat per prövningskull. H~irigenom 
kunde antalet prövade galLar ökas starkt. 
Vidare infördes detaljstyckning av ena 
kroppshalvan fdn va1je prövningsgris. Från 
1977 började ett avelsindex beräknas, som 
tog hänsyn till tillväxt och foderomvandling 
i intervallet 25-100 kg och andelen kött i 
slaktkroppen ( 1982 ändrades testintervallet 
till 30- 103 kg). I början på 1980-talet bö1j a
de slaktkropparna undersökas för kotlett
muskelns färg och från 1988 för förekornst 
och svårighetsgrad av osteochondros i extre
miteterna . Information härom korn också 
att ingå i indexet. Under många år fanns 
prövningsstationer, förutom i Skå ne, också i 
Mellansverige (Hallsberg), p~1 GoLland och 
i Västerbotten. På 90-talet koncentrerades 
prövningen till en stor station i Hermans
torp, Skåne. 

Avelsvärdering kunde alltså ske på flera 
olika sätt och för vart och en beräknades ett 
index. SHS:s svinavelsråd efterlyste ett mera 
överskådligt systern. Lindhe och medarbeta
re drog upp riktlinjerna för ett integrerat 
inclexsystem.6 Från bö1jan av 1990-talet bör
jade SHS tillämpa ett med BLUP-metoden 
utarbetat avelsvärde grundat på all tillg~ing
lig information om produktions- och frukt
sarnhetsegenskaperna. 

Aveln leder till stora 
förändringar av produktiviteten 
I den praktiska svinskötseln finns inget sys
Lem som mäter produktiviteten hos enskilda 

individer i vanliga besättningar, liknande 
kokontrollen i nötkreatursave ln. För att få 
en uppfattning om de förändringar som 
skett inom svinaveln, iir man därför hänvi
sad till resultaten från svinstamkontrollen. 
Man bör då komma ihåg, att förändringarna 
där endast gäller toppen i avelspyramiden. 
Det ta r några generationer, innan föränd
ringarna i avelsbesättningarna fortplanta t 
sig till bruksbesärtningarna. 

I samband med att svinstamkontrollen 
tyllde 50 år gjorde Lennart Larsson en sam
manställning av de förändringar som skett i 
perioden 1923-73. 7 Resultaten för svensk 
lantras sammanställs i tabell 11 :2 och gäller 
för elen d å tillämpade viktperioden 20- 90 
kg. Förändringarna har varit mycket stora . 
Den dagliga tillväxten ökade med 18%, sam
tidigt som fode råtgången , Fe/ kg, ti llväxt 
minskade med 31 %. Slaktkropparna har bli
vit längre, och fettansättningen har minskat 
dramatiskt. De största frams tegen skedde 
efter 1953, då svinhälsokrav infördes och 
avkomrneprövning för galtar blev ett stam
bokskrav. Sammanställningar gjorda vid 
SHS 8 för perioden 1963- 92 visar, att tillväxt
hastighe ten i svinstamkontrollen fortsa tte 
att till ta kraftigt, samtidigt som späckrnåtten 
avtog och slaktkropparnas köttighet ökade 
(fig. 11:3, 11 :4). I slutet av perioden bö1:jade 
förutom lantras- och yorkshire- också duroc
och hampshiregrisar att prövas. 

Förändringarna i produktions- och kvali
tetsegenskaperna beror alla på s:1väl arv som 
mi~jö. Bl.a. har foderkvali teten och innehål
let av vitaminer i fodret förbättrats, vilket 
helt säkert påverkat slaklkroppskvaliteten på 

Tabell 11:2. Resultat från svinstmn kontroUcn under tid en 1923- 73, kontrollperiod 20- 90 kg, för lantras 

Antal U Lmöns tr. Fe/ kg C.rarn Kropps- Ryggspä.ck-

Ar SYill procent tillv:ixl cL-tglig tillväxt l:ingd tjockle k, mm 

1923 29 10,0 3,7 1 G29 92.0 43,0 

1933 3.';2 9,9 ,1,37 659 92.3 36,3 

1941 377 (20,0) 3,35 li60 93,9 3'l,?", 

1954/ 55 n'l7 2, I 'l.08 690 94.2 32,3 

1962/ 63 3277 2,1 2.97 715 93.9 27,7 

1972/ ?'l 3963 2,li 2,83 74 1 97.G 21,6 

Källa: / ,ar.,sun, 1973 
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e tt positivt sätt. Två studier har gjorts där 
m an har försö kt skatta de ärftliga faktorer
nas inverka n. Den polske professorn A. Zar
necki, som var gästforskare vid Institutionen 
för husdjursförädling på SLU i slutet av 1970-
talc t, studerade de fenotypiska och genetiska 
trenderna hos svenska lantrasgrisar, prövade 
på fyra stationer i perioden 1968-73.'1 Skatt
ningarna av de å rliga genetiska frams tegen 
,·ar stora och i flera fall större ä n de fenotyp
i,ka for~indri ngarna i perioden. Den använ
da metodiken överskattade sa nnolikt den 
genetiska effekten. Lundeheim och Eriksson 
gjorde en liknande studie för perioden 1976-
~o, som omfattade såväl lantras som york
sh ire. ir, .\fan använde sig av Hendersons s.k. 
··mixecl mode! teknik". De n skattade genom
, n itt.liga gene tiska trenden för galtar och 

suggor låg nära den fenotypiska förändring
e n i perioden. Skillnaden mellan könen va r 
dock stor. Det är också intressant att notera, 
a u elen genetiska förä ndringen för köttkva
li te t i form av kotlettmuskelns far" " ick i ;:, b 

oönskad riktning, något som sannolikt ä ter-
speglar utbredningen av PSE. Även 0111 re
sulta ten är osäkra, torde de t vara berättigat 
att dra slutsatsen , att de för~inclringar som 
skett i svinsta mkontrolle n är i hög grad ärft
lig t betingade. 

Produktionen i 
bruks besättningarna 
Resultaten i den praktiska svinskötseln på
verkas, förutom av additiva genetiska för
ändringar i eli tbesättningarna, också av det 
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avelssystem som tillämpas. I tidigare avsnitt 
visades, att korsningsavel har en mycket po
sitiv cffekL på båd e tillväxt och överlevnad 
hos smågrisarna och p å suggornas fruktsam
het. De t är därför angeläget att belysa, i vad 
mån de forskningsresultat, som berört erkk
tcn av olika korsningssys tcm, ha r kommit att 
timimpas i praktiken . En viktig förutsättn ing 
för möjligh eterna, både att tillämpa kors
nin gsavel och att utnyt tja värderullt a\'els
material, ä r utb redningen av seminverksam

heler1. Denna utvecklades ganska lå ngsamt i 
Sverige. H allands serninföreni ng som gick i 
spetsen kun de rapportera, att man 1961 in
sem inerat 2 430 suggor och 7'22 gyltor med 
clr~iktigh etsresultat på 75 respektive 70 Wi. 
Mera detaljerad reclovisni ng för verksam
hete n i hela lande t gav e n något mörkare 
bild av utvecklingen . Det var särskilt gylto r
na som ställde till besvär. Grisningsprocen
ten för med semin nypåbörjade gylro r var 
e ndast 66%, medan elen för suggor 1983/ 84 
uppgi ck r.ill 74%.11 Denna siffra skall ställas 
i relation till grisningsprocenten vid naturlig 
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betäckning, som är omkring 80%. Ett ytte r
ligare problem vid a.i. var att kullarn a oftast 
blev något m indre . All tnog serninverksam
heten fortsatte att utvecklas, och 1987 kunde 
SHS rapportera att cirka 4-0 000 djur hade 
inseminerats. 

Svinsemin och korsningsavel 
går hand i hand 
Svinsemin kan starkt p åverka avelsframste
get., om elen användes strategiskt, dvs. om de 
bäs t.a unggalt.arna efter indiviclprövning in
sätts i semin och därefter kommer till an
vändning också i avelsbesät.t.ningarna och 
blir föremål för prövning i svinstam kontrol
le n . I slutet på 1970-talet började svinsemin 
ses som ett viktigt led i konkurrensen mellan 
föreningsslakte rierna och privatslakterierna. 
Slakteriförbundet, som ägde semingaltarna, 
beslöt d å a tt ej tillåta sem inering i besät t
ningar, som ej fiirbancl sig all levere ra slakt
svin till föreni ngsslakten . Som en följd av 

striden överlämnad e SHS och n ötsemin-
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.c-,·ere ra slakt
m e n följd a\· 
ch nö tsem in-

föreni ngarn a i mi tten på 80-tale t ansva ret 
fö r svinsern in till Slakter iförb undet. PriYa t
, lakte rierna och besättningar, som leverera
de S\'in till dem, bildade <i:t en organ isat ion. 
. .\\·elspoo len , som ordnade im porter av avels
,\1ll av d uro c-ras och startade e n egen sernin
,tario n i Hudaryd i Småland. Avelspoolen 
,amarhetar sedan 1995 nära med elen no rska 
,\·inavelsorganisatio ne n , No rsvin. Sed a n 
. HS lämnat ansvare t för svinsem in , saknas 
pub licerade uppgifte r om dess u tbredn ing 
och om d räktighetsresulta ten . 

Tum maruk och medarbetare gjorde i slu
te t av 1990-ralet en omfattande u ndersö kning 
m· faktorer som påverkade dräktighe t~resulta
ten \·id inseminatio n i 19 avelsbesät.tningar pä 
nära 7 000 renrasiga h o nd ju r av lantras och 
\·orksh ire .12 B:1de a .i. med fä rsk sperma o ch 
natu rlig pa rni ng föreko m i samma besätt
ningar. De n na tu rliga parn ingen gay n :1got 
högre fru ktsamhet, men b:1de a.i. och natur
lig parning led de till över 80% g risning, vilket 
fa r anses \·ara ti ll fredsställande . Djur~igarna 
tilläm pade ofta ett system d~ir om lö pare efter 
a.i. beLäcktes na turligt, någo t som sänker ele n 
ro ra la grisningsprocen ten för natu rlig par
n ing i jämförelse med a .i. K1dlstorle ke n Yar 
i genomsnitt 0,2- 0,:1 grisa r mindre vida.i. än 
\ id na turlig parning . De n förbä ttrad e tekni
ken har gjort, a tt a.i. n u helt d o minerar som 
parningsrneLOcl. 

I nötkreaturssemin ä r frys t sperma nästan 
alle naråd ande, meda n hos svin uteslutan de 
fä rsk sperma kom mer ti 11 a nvändning i den 
praktiska aveln. Galtar p roducera r mycket 
stora ejakula t, och deras säd har visa t sig svår 
att frysa med bibe hållen fruktsam het. Crabo 
och Einarsson vid d[1Yarande Veterinärh ög
sko lans Avdeln ing fö r ohstetrik och gyne ko
logi, som i bö1j a n p;t 1970-ta leL stud e rade 
fryst galtsperma, var trolige n de första i värl
den som e rh öll cl räktig he L m ed frys t gal t
sperma efter ko nven tionell inseminering. 1

:
1 

Dräkt ighetsprocemen förblev e m elle rtid, 
även efter fortsatt u tveckli ngsarbete både i 
S,·erige o ch i u tlande t, för 1:1g för a tt tillfreds
stä lla nä r ingens be h ov. Färska resu ltat (år 
2000) från SLU:s Institu tio n för obstetr ik 
och gynekologi med en ny frysningsrne tod, 

s.k. Flat Pack, tyd e r på a tt d enna kan le d a 
till, a tt fryst gal tsp e rrna blir ett realistiskt 
a lte rna tiv i komme rsie ll se rninverksam het. 

Swed ish 'vleats (tidigare Slakteriförbu n
d e t) med le mm ar, som p roducerar omkring 
75 % av sla kts\·ine n i SYe rige, får sin sernin
se rvice fr{rn Quality Ge netics tillh ö riga se
rninstatione r i H ö rby och H :dlsta. Ch r ister 
Lindahl vid Q uali ty Genetics h ar m eclclelat, 
att i slu te t av 1990-tale t omkr ing 80- 85 % av 
suggo rn a hos Swedish Meats m e d lem mar 
insem ine rades. För a tt p roduce ra slaktsYin 
b land as spe rma från fle ra galta r, och prak
tiskt tage t a ll in seminering ur.förs av d j ur
ägarna e ller deras ansriillda. Av nypåbö rjade 
suggor och gyltor grisade 8 1 %, och den ge
uom sn iu liga ku lls tor le ke n var 11 ,5 gr isar. 
SYe rige torde nu , tillsammans med Norge, 
vara de t land där svinsemin bar elen största 
utbredningen . 

En av seminave lns viktigaste fö rdelar ä r 
art den möj liggör ko rsn ingsavel i stor skala i 
b ruksbesättningarna . Effekten och utbred
ningen av korsn ingsaveln bleY fö remål för 
undersökning av Ral och m edarbetare i m it
Len på 1970-talct. 1

·' Materialet ornfauacle nä ra 
34 000 kulla r, födda i periode n 1974-75, och 
utgjorde omkring en fe mted el av alla kulla r 
i suggko n Lrolle n under d e n aktu ella perio
d en. Utbredn ingen a\· korsni ng va r ie rad e 
vid ele n tiden sta rkt me d besättningsstorle
ken. I små besättn ingar (upp t ill 20 kulla r 
per å r ) utg jorde ko rsn ingarna 31 %, medan 
i d e stora bes{i ttningarna (över 100 ku lla r 
pe r år ) in te mind re än 64 % av kullarna var 
korsninga r av något slag. Återko rsn ing t ill 
lantras e lle r yorkshire och e nkelkorsning var 
de klan vanligaste korsningssysteme n . Etkk
te n av korsn ing var h el t positiv, både be träf~ 
fande antale t föd da grisar och an tale t so m 
levde fram till ko n troll (ca 3 veckor) . 

Ral studerade också de n ekonomiska lön
samhe ten av artifi cie ll insem inatio n unde r 
olika förutsäu ningar. 1

" Det tekn iska res1tlta
te t vid a .i. var klart säm re u nder 1970-talet 
än naturlig pa rning, m e n Ral fann a tt red an 
vid en gr isn ingsprocen t p å i genomsnilL 
B:i% , var d e t vid konventionell svin produ k
tio n lönsam t all, i besättnin gar på upp ti ll 7-
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8 suggor, uteslutande använda a.i . Då hade 
hon icke räknat med att semingaltar kunde 
vara genetiskt mycket b~ittre än fargaltar a ,· 
genomsnittl ig kvalitet. För att få konkurre ns
kraft i större besäLLningar m åste grisnings
p rocen ten vid se m inering vara 70% elle1-
h ögre. Med den utveckling av insem in a
tionstekniken , som skedde under 1980-tale t, 
är det icke förvånande au a.i. få tt så starkt 
genomslag, eftersom man båclc får tillgång 
till högt a,·clsvärderade ga ltar och ges mqj-

23-1 

lighet att bedriva nägon form av sys tematisk 
korsningsa,·el. 

Avslu tningsvis kan sägas a tt den svinforsk
ni ng, som beskn.:,·s i ka pitel 9 o ch i d e tta 
kapite l, h ar fått omfat tand e till~irnpning i 
de n p raktiska ave ln. Fo rskningen har ,·e rk
samt b idragi t till snabbare tillväxt hos slakt
svinen, bättre grisni ngsresu ltat, förbättrad 
kött- och slaktk roppskvalitet sam t sannolikt 
också till förbättrad djurh ~ilsa. 
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P ERIODEN EFTER 1950 

KAPITEL 12 
Den praktiska aveln med övriga cljurslag 

.-\vcln med nötkreatur och svin ägnades var 
sitt kapitel på grund av deras stora ekono
miska betydelse och d e t omfattande avels
arbe te, som skett efter 1950. Övriga cijurslag 
kommer att behandlas mera översiktligt i ett 
enda kapite l. Uppmärksamhet kommer 
främst att ges åt hästar, får och hiins. Förut
sättningarna fö r aveln med dessa tre djur
slag har mycket starkt påverkats av de ekono
miska och tekniska förändringar, som skett 
inom jordbruket och i samhället i övrigt e r:. 
ter I 9!'i0. Redan inledningsvis bör p,\pekas, 
att näringarnas före tr~idare i si tt avelsarbete 
med d e tre djurslagen an passat sig till den 
ekonom iska verklighetens förutsättni ngar 
p~t mycket ol ika sätt. Inom fårskötseln h a r 
man utveckla t ave ln i huvudsak inom de 
raser som redan fanns i landet, främst lant
rasen. Inom hästaveln har stora delar av den 
tidiga,·e hästs ta mmen, ersatts av uLlä ndska 
hästraser, som bättre kunnat tillfredsställa 
behovet av dj u r för sport och rekreation. 
Inom de olika hästraserna, inhemska eller 
importerade, har sedan i fl era fall effektiva 
system för avelsarbetet byggts upp med hFilp 
av modern genetisk kunskap. Inom fjäderfä
a\'e ln slutligen har man valt att gå e n helt 
an na n ,·äg. Enhetliga storskaliga systern för 
skötsel och utfodring har u tvecklats , vilka 
slagit igenom i hela den industrial iserade 
världen. Stora imernationella avelsbolag har 
samtid igt byggts upp, som säijer avclsmate
rial anpassat. till storskalig produktion av iigg 
och ijiiderfäköll. Dessa bolag dom inerar nu 
fjäd e rfiiaveln också i Sver ige. Intresse t för 

sällskapscij ur har ö kat starkt unde r 1900-
talets andra hälft. 

SVENSK HÄSTAVEL BITER 
PROFIL 
Under 1900-talets andra hälft gen omgick 
svensk hästavel omvälvande föriin dringar. I 
princip liknar fö rändringarna dem som 
ägde rum hundra å r t idigare, dvs. under 
1800-talets andra hälft. Då a npassades häst
aveln till de motstri diga kraven frå n jord
bruk och militär. Genom importer e rsattes 
delar av det tracli Lio nella hästavelsbeståndet, 
d e ls av tyngre hästar med större dragkraft 
för det expanderande jordbruket, och d els 
av snabbare och ädlare hiistar för krigsmak
ten . Förändringarna under perioden 1950-
99 blev emellertid ännu mer drastiska. 

Redan under 1930-talet bö1:jade traktorer 
bli vanliga på de större jordbruken, men ut
vecklin gen avbröts genom andra världskrig
ets avspärrning och på tvingad gengasdrift. 
Efter krigsslutet 1945 tog moLoriseringen av 
det svenska lantbruket fart med våldsam 
kraft. Vi re fererar till kapitel 6 och fig. 6:2, 
som \'isar hur an talet. traktorer på fem å r, 
mellan 1945 och 1950, ökade från 20 000 till 
öO 000, rnedan antalet hästar minskade från 
cirka 600 000 till lite över 400 000. Utveck
lingen fo rtsatte sedan med oförminskad 
styrka till omkring 1970. Sveriges lantbruk 
förändrades från hästdrift till traktorbruk. 
Förändringen hade många följdeffekte r. 
Investe ringarna i traktorer innebar, att man 
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också kunde uLnyuja stiirre och effekti 1·are 
maski1wr och redskap. P~\ mindre och medcl
sLora lantbruk blev eventllella maskininköp 
e konomiskt L innbara . Maskinerna och d e 
möjligheter dessa gal' ledde ti ll nedläggning
ar och sammanslag n iugar av små jordbr uk. 
De nna utveckling understöclcles a, sta tsrnak
te n u genom lagar och o lika stöd. 

Ylckan iseringen av skogsbruket g ick lång
sammare. I en utredning a1· Lant.bruksstvn.:1-
sen å r 1991 ber~iknades hästar, så sen t som i 
mitte n på 1950-ta let, lia sntrar för om kring 
90% a1· framkörningen av timmer. ' Ungefjr 
10 :1r senare hade de motoriserade transpor
terna passerat häs t.ut so111 draga re i skogs
bruket. Därefter gick 11L1 ecklinge11 sna bbr, 
och motordril'en transport ble1· snart he ll 
dom inerande . H ästLransponerna har emel
lertid ku nn aL bt' hål la en n isch , särskilt i 
k;insliga områden nära t:itorter, d är man Yill 
unch·ika skador på skogen. Enligt en ut red
ning av Nationella stiftelsen for häsLSpo rLens 
friim jande ( 1996) används skogsh ästen fram
för all t i röjnings- och gall ringsarbeten. Toral t 
uLnyt tjades i minen på 1990-talet c irka 6 000 
h~ista r i samband rned skogsarbete.~ Om
kring 60% al' dessa var nordsvensk.-t och 
:'>0 % ardenner. 

IIäsLamalct n ådde en b0Ltenni1·,°t på li re 
över 70 000 i början på 1970-talc t. Sa mtidigt 
blev uppgifterna om antalet häsLar i landet 
allt osäkra re . I lantbruksstatistiken upptogs 
endast an tale t hiistar vid jordbruk p:1 minsr 
2 h a. Detta antal sammanföll ganska 1·äl med 
1·erklighe te n fra m Lill mitten på 1960-talet, 
d å intresset fö r hästar och häst.hållning till
LOg bland befo lkningen u tanför lantbruket. 
Från omkring 1965 iir man därför hä,wisad 
till antalsskattningar, som förutom från den 
officiella lantbruksstatistiken baseras på upp
gifLer från fo rs~ikr ingsholag och andra be
dömningar. Man räknar med att antalet häs
tar år 1976 n:1ctde upp ti ll I 00 000, för atr. i 
början p:1 1980-talet närma sig 200 000. l 
Lantbrukssty relsens hästutredning från 1991 
g jordes en något m e ra fö rsik tig beräkn ing 
av hästantale t 1990 till 155 000, med följan
de fördel n ing: 
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\ 'annhlud 9+ 000 

k tll blod 'lO 000 

C\ l 000 

(,t I ()()(I lr;l\';IIT och 53 000 

ridhi\.s1ar) 
(6 000 cra,·are och 2,1 000 

<lraglt~istar) 

År J 999 a n togs a n talet hästar ligga mellan 
200 000 och 225 000. D et ~ir egentligen gan
ska märklig t. att i e tt land som Sve rige, som 
har statistik på de mest l'arierande saker, sak
nas säkra a ntalsuppgifter om d e t ädlaste a,· 
alla huscijur, hästen. 

Stora förändringar i 
hästägande och utnyttjande 
L ncle r tiden fram ti ll 1960 var hästskötsel en 
m i'cket manlig Yerksa mhet. Hästen \'ar det 
husdjur som hade den högsta statusen i det 
gam la bondesamhälle t. s:1 sent som på 1930-
ta lct, d :1 mycket a1· böndernas transpo r ter 
ti ll harnar och handelsbod fortfarande 
skedde m ed h~istskjuts, såg man s~illan e ller 
aldrig någon hinmt l'id tömmarna. Körslor
na sköttes av m~i11 , och n ppsta llning i stade n 
e ller i kyrkbyn skedde oftast hos hand laren . 
där miinnen träffades och u tbytte tan kar. 
åsikter och kanske e n och annan sup. I och 
med rnotoriseringen ö\·erflyttades männens 
intresse t ill traktorn o ch m askinerna. I-his t
intresseL kom att tas över, de ls av flickor som 
tyckte o m att rida och sköt,t om hästar, och 
d els a, personer som direkt e ller indire kt 
deltog i r,ral'sponen. Ökninge n i häs tan talet 
rr:m mitten av 19 70-ta let. berodde cliirför pft 
traYare, ponnver och ridhäs tar. Ridning b lev 
u11der sena re delen a1· 1900-taler den frärn
sra kYinnosporten. Utvecklingen var närmast 
e xplosionsartad. Ett sLOrt antal r id klubbar 
bildades i och o mkring t~itoner11a, och rid
anläggn ingar al' olika slag byggdes upp. Man 
räknar med a tt 2.:'i0 000 persone1~ i hunidsak 
nickor, rider regclbt1nclet o ch cirka 500 000 
någon gång unde r åre t. Tra1·e t har 111:veck
lats till en av de frä msta folksporterna m ed 
e tt swn an ta l åskådare och spelare . 

För jordbrukets e konomi och lan ds
bygdens sociala liv har hästarna kommi t att 
betyda mycket under tiden efter 1970. 
Avflyttninge n f rån landsbygden har he jdats 

:1agot, i varje (;; 
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,cks:1 betycland 

,\\. foder, djur o 
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n[igot, i varje fall inom pendelavståncl fr;in 
tä torter, genom a tt hästintresserade fam iljer 
köpt l~impliga gårdar. Hästhållningen ger 
också betydand e inko mster från fiirs;iJju ing 
a, foder, djur och ~jänster. Nationella stiftel
se n för h ästsportens främj ande beräknade i 
sin u tred ning all dessa inkomster 1994 ut
gjorde 4% av j ordb rukets to ta la intäkte1.~ 
för 1998 beriiknacle den Hästpoli tiska ut
rec111ingen h ästh[tl lninge ns e ko nomiska be
t,de lse till 5,5% ctv in komsterna i.jorclb ruks
lede t.'' H;isrsponen har d essutom betydelse 
för en rad kringYerksamheter och sociala 
arrangemang. 

Häststa1nmens sammansättning 
och avelsorganisationer 
Den m ycket stora förändringen i inriktning 
p{t hästarnas arn•;indning har medfört stora 
ändringar också i häststammens rassarnrnan
,~ittning. Ar ]950 dominerades h~isthållning
en a,· ka llb lodiga arbetsh ästar, men vid sek
ic'1s slut utgjorde dessa endast en li ren dela, 
landets hästbestånd. Den exakta rassam
mansäLtn ingen ~ir s,·fö all få g repp om, efter
som , i den praktiska a,·cln, korsningar a, 
olika slag ä r vanl iga. En relativt god uppfatt
n ing kan rnan f;'.'1 rr-:rn uppgifLerna om god-

kända hingstar samt från uppgifter om be
täckningssratistik, ehersorn b ingsth:illare är 
skvldiga au föra betäckningsjournal och rap
portera al la be t~ickningar. E n samm,rnst~ill
ning över hingstarnas rasti llhörigh et ges i 
tabell 12:1 för periode n 1942-98. Fram ti ll 
1952 fan ns bara fem rase r representerade, 
n~imligen engelskt fullb lod, halvblod , arden
ner, nords,·ensk och russ. År 1962 hade fle ra 
n ya raser r.illkommit, och på 1990-tale t var 
inte mindre än 31 rasgrupper represente ra
d e. Ma n kan säga an de fr ia m a rknaclskraf~ 
te rna u tnyttjat den genetiska rn[rngfald , som 
finns representerad i form av o lika raser på 
skilda håll i ,·~irlden. Det ~ir dock e ndast en 
dela,· dessa impo rterade raser, som har eta
ble rat en fast ställning i landet. Förutom de 
fen1, som fanns redan 1952 , fört jänar ara
biskt follblod, lj orclhäsL, 1\ew Forest , Welsh, 
Shetland och Islandshäst att. n~imnas. De n 
senare rasen etablerad e sig som en mycket. 
populär ras 11nrler 1990-talet. Från Labellen 
~ir det också \'ärt att note ra, att elen norcl
s,enska h~isten under 1970-Lalet gick om 
arclen nern som ele n a n talsrnässigt största 
kallblodsrasen i landet. 

Rent organisatoriskt utö,ade staten ge
nom Lan tbruksstyrclsen en noggrann ko1H
roll a, hiista, e ln J;mgt in på 1970-talct. H äs-

Tabell 12: 11' . Det svenska hingstheståndets sammansiittning 1942-98 

l{ ;.is l 'l-12 19!i2 1%2 [972 1982 l '.l\)2 1998 

[11gcbk1 fullblo d 20 31 2'\ +I . 17 22 19 

S,·. liah·h\od 11+ 10:", :'i•I 68 I ">·I 171 199, 

'\ord.sve nsk 4 16 2'.IO 17', T5 I 0,1 11 -1 110 

.-\rdenncr 11 G2 S37 ;1 -1:i 9 1 7::1 86 7G 

Russ C) 11 ;J:) 98 3'1 118 128 

\rahisk1 flll lhlod 2 23 ', I 168 ()9 

Fjordhäst 10 -1'.ö 8", G8 5fi 

\:f·\\· Fore:-.t I 3:; w ,, -1 ;jl) 

11·clsh 10 3\J 68 65 7(; 

She liand 21 6'.l 121 151 1% 

1.slandsh;ist -I" ,, 10 I 

Ö\'riga 17 3G 121 [60 

S11rnrna 17'.! I 9 17 67-1 :187 s,1si 1181 1273 

11 L'to1n engelskt fullblod har alla i tabellen upptagna raser under n t1~01 :1r haf~t minst 50 h ingstar. För (),T iga raser 
har antalel ,·ari era1 1ne llan l och -17 hing:,;ta r. 1972 fann s t,·t1 raser i grurpen ··ÖYriga·· o c h 1998 hack den siffr c:111 

st igit ti ll 19. 
Kii//r,: S11. Hiisfrwelsför/m11df'I. 1998 
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len hade ju vari t jord- och skogsbrukels 
viktigaste källa till dragkraft. I och m ed m o
toriseringe11 m inskade statens inlresse att 
öva ini1ytande på liäst.a,·e ln. 1969 års riksdag 
beslöt som t idigare omnä mnts (kap. 7) , att: 
huscljurskontrolle n skulle ö,·en as av berörda 
näri ngar. Anslagen till h ~islavcln minskade 
följd r iktigt. Fle ra a n r ika institutioner med 
statsnnderstöcl, som st1tteriet. på Flyiuge, 
hingsLUppföduingsanstalten på vVå ngen och 
ridskolan på Strömsholrn , fick kämpa för att 
ö, erleva på grund av brist p~t statliga pengar. 
Sam tidigt flödade pengar in til l st.alskassan i 
fornt :w toralisatorskatt. För att f:1 en hetlig
het i LOta li. atorverksamhcten och effekliv 
kontroll a,· densam ma bildades i mi tten p~t 
J 970-talet Aktie bolaget Tra,· och Ca lop p , 
,\TC , med a nsvar för allt LOtalisatorspel m ed 
häst och skylcl ighel a tt in le,·erera vi. s del av 
inkomsterna till sta tskassan. 

Diskussione n om hästavel ns utformning 
och stödet ti ll d ensamma fort satte. År 1979 
års häs tavel ·u t redn ing 1 fi ck till uppgift alt 
penetrera fragor om regler för avcls,·ärde
ring och huvttdma nnaskap för hästaveln. Ct
rc<lni ngen fastslog, att ett ratione llt avels
a rbete bör o mfatta h ä rstamningskontroll , 
individbedömn ing, a,·kommebedömn ing 
och un·al. Efrer överläggn ingar med berö r
da h äst.organisatio ner bildades 1985 Svmska 
Hiistav1'1sfiirln111rlet (SH ) , som e n paraplyorga
n isa lio n för häslavcln . SH be myndigades m· 
Lantbrukssryrelsen att ans, ara för lt~istkont
rollen och a,·e ls,·ärder ing a,· h ingstar. Upp
draget g~illcle samtliga hästraser i110111 landel 
u tolll vann- och kal lblodstrarnre samt e ng
elskt fullblod, fö r ,·i lka S,·enska Tra\'sporrens 
Ccntra lförbuml resp. S\'enska Galoppspon
ens Ccmrnll'örbund ble,· hurnclmannaorga
nisat io ner. 

SJ-J har en samo rdn ande fun ktion gente
mot d e ingående rasföre ningarna och till
handahåller ~änster for hästkonrrollc r enligt 
State ns jordbruks"erks föreskrifter (I.ant
bniksst:yrelsens efterföljare) . I Sl-1 ingick Hl98 
28 rasa\'elsföreningar samt IT ushåll n ingssäll
skape ns Fiirbun d. S1-J lia r bl.a. fl era an: ls
kommiueer for beredn ing a,· a,·els,·ärd e
ringsf'rågor lör ol ika h ~isLkategorier. r 1!)94 

in rättade SI-1 ett genetiskt råd med uppgi ft 
att bistå i u tvecklingsarbctel med avelsvärde
ring och ge råd beträffande geneLiska ålgär
der i aveln. 

För att b istå häsLn~iringen i u t,·ecklingen 
a,- frågor"" betydelse fö r he la näringen bil
dades 1992 e fte r fö rslag från e n arbet5grupp 
me d representanLer för ATG, LRF och sta
ten de n Nalio11Plla Stiftelsm för H iislluU!ni11g
ens Främjr111dP (XS). En ,\\' h uvuduppgifterna 
för NS blc,· att ti llse, a tt verksr1mlw1 av riks
intresse fö r ltäsl porten vid riksanl~iggni ng
arna Flyinge, w :1nge11 och Strömsholm kun
de utvecklas och o rganiseras på e tt rationellt 
särt. Stiftelsen, ,·ars styrelse består a,· represen
tanter for ATG, LRF och Sve nska Rid förbun
det, far sina resurser frå n totalisatonnedel. 
För år 2000 d isponerade >IS 31 m iljo ner kro
nor. En viktig uppgift för 1 S f1r att tillsam
mans med SLU och H~isL11ållningens )'rkes
nämnd s,·ara för den högre h ippologiska 
u tbildningen i Sverige och dess uL,-cckli11g 
,·id de rre r iksa11l~iggninarna.·' 

Riksan läggningarna för 
hästsektorn 
Hingsthållning ble" tidigt en viktig auge
lägen he t rnr fors"are t. Ett statssr11Leri an
lades på Flyi nge redan l fäi I , al ltså kon efter 
art Sk:tne in le m111al$ i det s, c11ska riket. Ver k
sam It e ten där bedre,·s i statlig regi rrarn lill 
1982 , ,·arerter a nläggninge n och d ess upp
gifter ö,·crläts på en stiftelse. De sisLa ~tre n i 
starlig regi präglades a,· penningbrist, ned
d ragn ingar och e fle rsau u11derh~tll. Stiftel
sens ledning lyckr1cles genom stöd rr,'\n spon
sorer få Flyinge att å te r ul,·eckl as till e n 
bloms1rr111 de a11higg11ing för uppvisningar. 
tädingar och int e minst avel med rrnmst~\en
de hingsLar. Flyi 11ge hadt' ,·id 1900-talet~ slu t 
bli\·i t e ll inre rnarioncllr ,·älrcnom111cra1 cent
rum för rnrmblodsa\'cl. I uberet kom lidigt 
att ingå r1 rti fir iell inse111inr1tio n och distribu
tion a,· fa rsk och fryst hingstspe rma. Enligt 
Lan tb ruk. styre lse ns h i-is tutrccl11in t fanns 
1990 cirka 50 verksr1 111ma a\'e lsh ingstar i 
Flyinge-stifte lscns regi, ,ilker motsvarade 
u11gefär en tredjedel a,· d et toLala an Lalc t 

,·e rksamm a ,·a r111b· 
Flvinge bedrivs cl 
kurs- och u tbildn i1 
ingår som panne 
log iska h ögskole p· 
inge u n der den 
pe rioden var p rof 
( f. 1937). 

Strö111s/w/111 i V; 
~a mla anor, har s 

Figurl2:l. FIJi11gl' i 
iir l<iint.för sill .fm111s1 
lii 11gstmwl. här 11'/11'/'s 
md m 1 li i11gste11 l 'rbi 
-I JO .. \ledo 11: Jnofesso 
I '.\W. !ng,•rtr Fr!'drir 

.fö1n lr111rlare och / örn 
/HI F/_y i llf;I'· 



råd med uppgift 
· med avelsvärde
~ gene tiska å tgär-

•r_ i utvecklingen 
da niiringen bil
-:: en arbetsgrupp 
~G. l.RF och sta
·"°;r H ästluU/ning-

• u duppgifterna 
·_ sam he t av riks
riksanhiggning

.römsholm kull

. pa e n raLionellt 
"-tar a,· represen
c., ka Riclförbull
~i,atormedel. 
I m i!joner kro-

S ä r a tt tillsam
:..ningens yrkes
e h ippologiska 
de~, t1t1·ecklin o 

- ö 

för 

·~ \·i l-.rig ange
•:aL-, rure ri an
..:..:ba kort efter 
_, .;..a ri ket. Verk
:: regi fram ti Il 

,ch dess upp
:)e , i,ta åren i 
-.nzbr ist, ned
crhall. Stiftel
.- ·,ct fr;111 spon
cck.la, till en 
·pp\·isn ingar . 

. ctl framsråen
- }.ra le ts slut 
1nn1tTat cent
ret kom tic!igr 
- ,ch cl istribu
Jcnn,t. Enligt 
d.n1rn( fanm 
e'., h i ngsrar i 
mot,,·arad e 
~ala an tale t 

,·e rksamma varmblodshingstar i landet. Vid 
Flyinge bedrivs d essutom e n o mfattande 
kurs- och utbildningsverksarnhet. Stiftelsen 
ingår som partner med SLU i det hippo
logiska högskoleprogrammet. Chef för Fly
inge un der elen in tensiva uppbyggnads
pnioden var professor Ingvar Fredricsso n 
( f. 1937) . 

SLrömslwlm i Västmanland , ocks~l med 
\!,'amla anor, h ar spelat e n vikLig ro ll inom 

Figw· 12:1. F/yinge i S/n1ne 
iir hii 11/ pir si11 Ji111n1/r1mdP 
hi11_[1,s/111!(,f, hrir ll'/11Psr11ir'
md av hi11gsll'II U1bi110 
./30. Nedan: jirofessor 
I ·.\//), Ingvar /-,y,(/rics1111, 
j<j1Pslr1 nrla rl' orh Jrim_l(IIP 

µä Flringe. 

svensk vannblodsavel. U nde r o li ka tidspe
rioder fanns d är ett stort kungligt stuteri , 
och fram till I ~Fi5 var en statlig h ingstdepå 
förlagd dit. Armen h ade sin ridskola på 
Strömsholrn fram till 1968. Anläggn ingen 
fortsatte som ett centrum för svensk ricl
spon, med utbildning av personal som e n av 
de viktigaste uppgifterna. Strömsholm ingår 
i det hippologiska högskoleprogramme t i 
sa marbete med SLG. 
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Som tid iga re nämnts in rättades 1903 på 
Wången i _J ämtl a nd e n hingstup pfoclnings
anstal l, som under nio d ecennier korn a tt 
\·erka som ett kraf tcentru m för aveln m ed 
nordsvenska h ästar. Cenorn nedgången i 
de n nordsvenska aveln m inskade det ekono
miska underlaget för uppfödningsanstal ten. 
\Jationella Stifte lsen fö r Hästhålln ingens 
Frän~jancle fick gå in som garant för fo rtsatt 
hästverksam he t på Wången . I samband här
med änd rades in r ik tn ingen radikalt, sam
tid igt som ver ksam h eten med den no rd
svenska hästen för flyttades ti ll Kvinnersta i 
Närke. Epoken v\'ången och den nordsvens
ka hästen beskrivs i fak taruta XIV. 

Urval för bättre hästar 
A\·elsvärderingen i Sverige ha r fåll vill sk ilda 
fo rmer beroende på hästslag och am·iind
ningsorn råde. lno m trav- och galo ppsponen 
har täl'li ngsresultaten haft avgörande be tydel
se fö r avelsurvalet. H är kan man n :r kl igen 
ta la o m prestationsa,·el och in d ivid urval. 
Inom s:1viil va rm blods- som kallblo dsavel n 
Jick exte riör- och rö relsebedöm ningarna vid 
p rem ie ringarna tid igt stor be tyd else. Före
triidarna för de n nordsvenska a \·cln var 
p ionjiirer i a tt införa prestatio nsp rov med 
brukshästa r, d ä r hänsyn togs både ti ll drag
kraft, vilja och tempe rament. 
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Fi1:,Yz1r 12:2. Strömslwlm i 
södm \'äst111a11/a11d har 
under /c111g tid varit el/ 
(P11/rnm.jrir slutni- och 
slwlvni<sru11hPI. A r111h1s 
ridskolo 11arjifrlogrl hil 
ji{nll till 1968. 1,11 bilden 
inspPlilemr rmnerhPfen 
iP11 slwllzästavdelning 
19]8. 
Fo!o: 0 . 1:·;1er1. 

Sem intekniken, som redan p[1 l \140-talet 
fick stor betydelse för aYeln med nötkreatur. 
började Tilläm pas på häsL fö rst u nde r 1970-
tale L. Av kostnadsskäl iir seminverksamh eten 
begränsad till \issa rase r. Vanligast ära.i. inom 
den varmblodiga tTa\·arrasen , där redan 1989 
cirka 80% a\' stona inseminerades.' Inom rid
hästavelu ä r o mfattn ing-en in te lika hög, men 
användningen stiger. Tnorn elen engelska full
blods,wcln till:its e j a rtiliciell insemination . 1 
travaraveln används fryst sperma i stor UL

sTräckn i ng, vi I kel un clerlä tta t in ternationel I 
handel med viirdcfull hingstsperma. 

I och med utveckli ngen inom popula
tionsgenetike n iikacle också intresset för au 
med b iostatistiska metoder genornföra avels
värdering på häst. H eritabili te tsskattningar 
på tranesulta t gjo rdes ganska Tidigt. Fin län
daren Varo e rhöll en heritabil itet på 0,43 for 
tra \·hastighet i ett ganska stort material.~ 
D en fö rsta undersökn ingen ,n' d etta slag i 
S\·erige gj o rdes av Rön nin gen på mater ial 
från nords\'enska travare 9 H eri tab iliteten 
fö r t.ex. vi nstsum m an per start var 0,27. 
Rönningen beräknade dessutom selektions
index baserade på tiivlingsr esu lta t för avels
h ingstar. Cru ppen kri ng sTatsagronom .Jan 
Phili psson vid SLU h ar sedan i fl e ra under
sökn ingar \·isaL, hur man kan avelsvärclera 
hiistar från p restationsprov i1101n b:1de tra\ 
och ridsporten. 

lslänn ingt>n Tl 
te racle 1983 p t1 : 
djmsförädl ing o( 
tig doktorsavh a n 
rr.-'111 h~istar på [sia 
iÖr 10 o lika exter 
Heritabilii:eter 0 1 

beräknades. A.n18 
ken kunde til lärn 
elen isländska hä! 

Ino m ridspor 
p resta tio nspro \· 
fa renheter från l 
inom spo n en . 11 l 
~e o mfalla nde b 
el ithings tar. Be( 
farna natio nella < 
och träna re. H i1, 
möjlighe t atr d cl t 
in tervallet 3,5 ti 
teste t så a tt hings 
en enda p erio d 
då de bedöms fö 
riör, hop p- och 1 
r ament. Arlige r 
hingstar, av vilka 
på Flyinge och s 

a\el. Det är a lltså 
u n·al. 

En m era ,dim: 
sålä l h ingsta r s 
1973. Cirka 500 
å rl igen d eltagit 
ske r under höst, 
landet. AJlmänn: 
r iör, ho ppförrnå 
ning samt ternrx 
la frå 11 l till 10. 
för elen avelsviir 
ta r. 

BLUP-Leknik 
standardmetod 
ra hästraser i Svt 
av BLUP h ar s< 
halvblo dsaveln 
talet ino m trave 
en god mä ta r( 
Metoden ger e t. 
löpande u rval a\ 



,::,. l 9-W-tal et 
I nötkrea tur. 

:1der 1970-
:r'. ,amheLen 
-ära.i. inom 
-redan 1989 
, .. Inom rid-

.· hög. men 
:r.zel,ka full· 
~mination. I 
W. i '10r Ut· 

·en1ationell 
:na. 

:n popula
C°'' e! fö r au 
mföra a\els· 
-~,,mn ingar 
lin. fi nliin• 
· pa 0.-!3 för 

!lMter ial.' 
delta slag i 
>.1 ma ter ial 
~bil ite ten 

- 'ar 0.27. 
,dekt ions· 

_;_ tör ,n·els• 
ron om .Jan 
era u nder• 
e:, \·ärdera 
_ hack era\·-

lshin ninge n T hoff,dd u r J\rnason presen
terade 1983 på SLL:s Instit.utiou fo r hus
dj m sförädli ng och sjukdomsgeuetik en ,ik• 
tig doktorsa\'h anclling baserad på ma Le ri,tl 
frå n hästar på Island. l fastarna hade bedönm 
för l O o lika exteriö1~ och rörelseegenskaper. 
I-Ieritabiliteter och gene Liska korrelationer 
beräkn ades. Arnason , isade hur BLUP·Lek11i
ke11 kunde ri llä mpas för aYelsvärdering i110111 
den isländska h iistpopula tionen . 1'1 

Inom ridsporten i S,·erige har särskilda 
prestationspro\' utYecklats, baserad e på er• 
farenbe ter frå n ledande europ e iska hinder 
inom spon e n. 11 Fö r h ingstar utförs p tt Flyin
ge omfa ttan de bedö mn ingar av pore ntie lla 
eli tbingsta r. Bedömningarna uLförs av er
farna 11ationella och internatione lla domare 
och träna re. Hingstarna hade un der en tid 
möjlig-hel au del ta i tre provtillfälle n i ålde rs
in te r\'a llet 3,5 till 5,5 år. År 1997 änd rades 
testet så a rt hingstarna geno mgår p rov t1 nder 
e n e nda period om 9 dagar vid 4 års ålder, 
då de bedöms fö r allmäu su nclhe t och ex te
riör, ho pp- och ridegenskaper samt te mpe
rame nt. Årligen fö rinsp ekteras cirka 200 
h ingstar, a\· vilka 40- 60 Gir deltaga i p n ffe n 
på Flyinge och slutligen 8-12 godkänns för 
a\·el. Det ~ir a ll tså fråga om ett mycket str~ingr 
ll n ·,t] . 

En me ra allm~in bedömning av riclhäsLar, 
så \'äl hingstar som ston , äge r rum seda n 
1973. Cir ka 500-1 000 fyraåriga hästar h ar 
{1rlige n d eltagit i d en na bedöm ning, som 
ske r u nde r hös ten på många o lika ställ en i 
lande t. Alhnä nna sun dhe tsegenskaper, exte
riör, hoppfö rmåga och gångarterna vid rid
ning sa.ml tem pera ment poängsätts i en ska
la från 1 ti ll I 0 . Resultaten ligger till g rund 
för d e n avelsvärd cr ing som görs på rirlh~is
tar. 

BL L P-te kniken b lev n nder 1990-tale L 
sta ndardmetod fö r a\ els,·iirdering inom fle
ra h~ist raser i Sverige. De n s.k. cijurmodellen 
a,· BLUP bar sedan 1986 u tnyt tja ts inom 
hald) lodsa\'e ln och sedan bö 1:j a n av 1990-
talc t inom tra \'et, dii r t~ivl ingsresultate n ii r 
en god mä tare p~t p resta tionsför måg-an. 
\ 1etoden ger ett e ffektivt unde rlag fö r fort
löpande LirYal av avelscij ur. samtidig t som det 

är möjligt att följa d et an~lsmäss iga framste
get b:1de hos hingstar och ston under läng
re tid sper ioder. Phi lipsson gav en Ö\·ersik t 
ö,·er de a\dsYärden som beriiknats för varm
blods- och kallblodstra\'are födda i perioden 
1971-95.1

" A\-clsviirdena hade ökat kontinu
erlig t, l'ilket visar a tt u rvalet varit e ffektivt. 
Liknande framstegstakt ku nde konsLatcras 
inom riclhästa\dn, d är poäng fö r exteriör, 
gä nganer och hopp ni ng blivit fi> rem!tl för 
avelsvärderin g för djur föctda mellan 1974 
och 1993 (fig .12::3 ) . 

Att an~lsarbetet \'arit effek tivt fram går 
också av det faktum, att inom den \'arm blo
diga travhästaYel n S, ·erige tillsammans med 
USA och Frankrike räknas till d e stora län
derna i fråga om både hamite l och b ·,tl iret. 
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Figw· 12:3. Fra111s /egrn i avelsvärdC11a, bnälmrull' 
s0111 13!.Ul'-index för tmvrne orh ridhästar undn 
! 9OO-lalets s,,w11P ril'ce11 nie1: Avelsfim11.1tl'gr'I har varit 
stort sdvälför tm111F.rnliat som för ridege11skaper (Phi
li/1sson, 2000). 



Bland kallblodstravarna är dock d e norska 
häs tarna ännu i genornsni u överlägsna de 
svenska. Inom ridsporten börjar svenskfödda 
hästar att b~ivda sig allt bä ttre. 

Flera av de h~istraser som imponerats till 
Sverige under 1900-talets senar e del är an
talsmässig t s:t sm:t, a tt ett effek ri,·t aye]s
a rbete med d em ~i nnu ej är möjlig i Sverige . 
Sedan l 990-tale L har det utländska materia
let blivit förem ål för prövning. Agnarna 

Figur 12:4. Fn rw jiiregångsmiinnen för modem 
avl'lsviirdning av ltiisl är s/rt1sagro110111n1, ogulr.Jon 
Philipsson, j 1942. Han har sedrm slufl>l rw 1970-
lalel b_vggt 11/J/J m omjalla nde lwmj1elms i110111 hiisl
ge11etik på SLU. Han är dessutom aktiv 1ytlart' orh 
u/J/Jfödare av ridhiisla 1: 
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komme r sanno likL all skiljas fd n vetet. En 
ras som snabbt kunnat e tab le ra sig och vun
n it i populari tet ~ir islandsb~isten . Ino m d e n
na ras tillämpas ett effektivt avelsprogra rn 
med ULUP-värde ring under Thorvalclu1-
Arnasons ledning. >lågon eller några ytter
ligare bland importraserna ko mm er sanno
likt att etablera sig som svenska raser, medan 
andra e fte r ytterligare p rörni11g på markna
den kommer att försvinna . 

Aguh Thorva/dur An1r1so11 ko11111wr i,iir ridr11ufr m 
islanrlshiisf i sitt tidigare hemla11d, l sla11d. Han var 
rf,,11 Jiirste so111 ti/fiim/Jade BLUP-lelmihen för avels
viirrf Pring av hr,sl, är nu anställd /Ht lnst. för hus
rl;ungenelik, Sl,U, och dess11to111 h.iistiigure orh kon
sult i ave/svii1dni11g. 
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FAKTARUTA XIV 

Den nordsvenska hästen och Wången 

Från mitt.e n av 1800-talet bö1jade de n svens
ka lantl1ästen bl i föremål för omfattande 
korsning med importerade h ingstar, både 
varmblodiga och av tyngre rase r. U tveckling
e n sågs med oro särskilt i skogslänen , d~ir 
man behövde en stark men lättrö rlig häs t 
som passade både för lantbruket och för 
arbetet i skogen. Inom h ushållningssäll
skapen i Dalarna och Norrland korn en dis
kussion igång om vad som bo1·de göras för 
att bevara och utveckla den inhemska h äs
ten i området. 1893 bildades Österfärnebo
Gysinge hästavclsförening och året därpå 
föreningen Södra Dala rnas Hästvänner. Ren
avel av det lokala häsL~laget stod på program
met. Distriktsve te rinären, sedermera profes
sorn Wilhelm Hallandrr var den d rivande 
kraften bakom bildandet av elen senare för
en ingen. Ar 1899 ordnades på initiativ av 
Svenska Veterinärläkareföreningen ett möte 
i Stockholm med hästintresserade från Norr
land och Dalarna för att diskutera uppföd
ning av inhemska hingstar anpassade för 
skogslänen . Som ordförande vid mötet lyck
ades man rnohilisera dåvarande r iksmarskal
ken von Essen, något som visa r vilken vikt 
hästavel n tillmättes. Wilhe lm H al lander var 
även h ä r e n av de drivande kraJterna. 1 

Figur XIV:J. En "chgång" 
hingstar .1 915 eller 1916 
fra'/1/för slallarna på 
Wången (S. Dyrendahl 
1999). 

Diskussionen ledde till en kra l"tsamling 
inom berörda hushå llningssällskap. Ord
förande n i sällskapet i Gävle borgs län , greve 
Hugo Hamilton, tog kontakt med övriga be
rörda h ushå llningssällskap och föreslog, att 
en h ingstupp födningsanstalt skulle inrättas 
gemensamt av lrnsh ållningssällskapen i Kop
parbergs, Gävleborgs,.Jämtlands och Väster
norrlands län . Man korn tidigt överens om 
att en eventuel l anstalt lämpligen skulle lig
ga i .Jämtland, som utgjorcte ett centrum för 
hästaveln i n orra Sve rige. Det s tod också 
kla rt att det staten tillhöriga f.cl. skvad rons
chefsbostället , ,vången i Alsens socken (nu
varande Krokoms kommun) skulle vara en 
lämplig pla ts för elen planerad e h ingstup p
födningsanstalten. 

Efte r u ppvaktningar och förhandlingar 
med berörda statl iga mynd igheter ställde 
staten Wången till förfogande. Egendomen 
omfattade omkr. 25 ha åker och 42 ha ängs
och betesmark samt skog för husbehov. Det 
fanns också möjlighet att arrendera fjä ll
bete . Enligt överlåtelsebrevet skulle Wången 
"upplå tas åt Kopparber·gs, Gävleborgs,Jäm t
Jancls och VästernoITla ncls läns hush ålln ings
sällskap alt av dem från elen 14 m ,ws 1904 
d isponeras utan avgift .. . för en av d essa hus-

► 
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hållningssällskap gemensamL underhå llen 
a nsLalt för uppfödning av h ingstar av nord
svenskt eller norskt slag". Därn1ed var saken 
i hamn. 11 

Det inledande arbetet 
r ändamålsparagrafen för anstalten stadgas, 
att den f"ör Kopparbergs, Gävleborgs, Väster
norrlands och Jåm tlands läns hushållnings
sällskap gemensamma hingstuppfödnings
anstalten har till uppgift a rt för lånens behov 
uppföda avelshingstar av nordsvensk ras. An
staltens styrelse bestod från bötjan av fyra 
ledamöter, en från vatje hushållningssållskap. 
Landshövding Hugo Hamilton verkade [rån 
starten och i 18 å rs tid som ordförande. Vida
re ägde ordföranden i dåvarande femte pre
mieringsdistriktet (det distrikt till vilket de 
berörda länen hörde) att övervara och delta
ga i st-yrelsens överläggningar men ej i beslu
ten . Genom detta fö rfarande skapades en 
stark koppling mellan anstalten och den 
som för statens räkning övervakade aveln i 
området. Från 19 14 åtnjöt anstal ten direkt 
sratsanslag, och därefter ingick en statlig re
presen tant i styrelsen. 

Stamboksföring 
I och med 1900 års reglemente för premie
ring av hästar kunde nordsvenska hästar bl i 
föremål för premiering och alltså få del av 
del statliga ekonomiska stöde t till hästaveln. 
Stamboksföringen blev därför en tid ig upp
gift för \Vången-anstalt.en . Den fö rsta stam
boken utgavs 1909 och omfattade då de sex 
nordligaste länen. Den kom sedan att utvid
gas till hela riket. Man kan utan överdrift 
säga alt Wången redan från början kom att 
ut.göra navet i arbetet för uppbyggandet. av 
den nordsvenska hästaveln. 

För a tt ge ökad stadga åt aveln bi ldades 
1924 Föreningen 1\Jordsvenska Hästen. Från 
1931 övenocr fören inuen ansvaret för stam-

"' t:, 
boks- föringen. Föreningens uppgift blev, 
förut.om stamboksarbetet, ordnande av ut
ställningar, upplysningsverksamhet samt råd
givning vid anskaffning och försä lj ning av 
avelsdjur. Ett mycket nära samarbete eLab
lerades omgående mellan föreningen och 
Wången-anstalten.111 En sorts symbios ut
vecklades och förstärktes genom att. någon 
medlem i föreningsstyrelsen de fac to kom 
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att ingå i sty relsen för Wången. Distriktwete
rinär Gustaf Kjellgren som var en av ini
tia tivtagarna till Föreningen Nordsvenska 
Hästen var staLens representan t i \,Vångens 
styrelse 1922- 29, då han efterträddes a\· 
distriktsveterinären, sedermera professorn 
Karl Eriksson , som var en d rivande kraft i 
föreningen under många år och dessutom 
premie ringsnämnds-ordförande. Han ef"ter
träddes i sin tur av proCessor Sven Dyren
dah l på Veterinärhögskolan, som var ord
förande i föreningen 1961- 84. 

Verksamheten jJå Wången 
Först bör påpekas att Wången har ett guda
skönt läge, både vint.er och sommar. Stå r 
man en vårdag på gårdstunet och bl ickar ut 
över sjön Alsen, ser man i sydost Storsjön 
och bygd en däromkring. I sydväs t ligger 
Oviksfjällens snöklädda höjde r. Den första 
åtgärden när lrnshåll ningssä llskapen tog 
över v\lången var all förbiittra byggnadsbe
sLåndet, så att de ankommande u nghingst
arna kunde tas väl om hand. Byggnadsbe
ståndet har sedan kontin uerligt förbättrats, 
samtidigt som totalarealen utvidgats och nya 
åkrar och beten anlagts. 

Från bötjan var det tänkt att ungh ingstar
na skulle avyttras vid tre års ålder av respek
tive h ushållningssällskap. Snart visade det 
sig bätLre att ha kvar hingsLarna till fyra års 
ålder och sälja dem på öppen auktion . Från 
1912 kom auktionerna a tt äga rum i sam
band med premiering på Wången under sen
vintern. Införskaffandet av unghingstar sked
de från 1914 genom en av Wången-styrclsen 
ut5edd inköpsnämnd. An talet in köpta bing·s
tar utgjorde i böijan 20-25 st. å rl igen och 
steg under en period till 35, för att efter 
1950 ~junka till cirka 15. 

Unghingstarna fick likartad uppfödning 
inom åldersgrupperna med fri betesgång un
der sommaren och rikligt med motion iiven 
vintertid. lttkörningen av hingstarna bö1jade 
tidigt, och som treåringar fick de delta i j ord
bruksarbetet. De u-änades också för sulky och 
uppvisning. K.roppsmi'1tt togs regelbundet på 
alla c\jut~ flera gånger årligen. T idiga data 
blev föremål för statistisk analys av Eriksson 
redan 1927.1v 

Ett mycket nära samarbete etablerades 
genom å ren med Veterinärhögskolan . Från 

1959 blev hin 
kon tro I I rön tg, 
bötjacle man i 
Det vanl igaste 
\"ändbarhetste: 
timmerkälke 1 
banan som gi, 
grushinder lö 
och där igeno 
vilja och d ra§ 
också e tt sta tic 

Vid de årlig 
unghingstarm 
då ansetts hål 
som fyraå ring 
Gallringen hat 
över tiden .v Er 
den ]903-39 
och au av d ei 
hade godkän 
da l1! rramhåll 
d er senare åt 
minska r. H an 
15 hingstar br 
Eriksson gjot 
h ingstarnas u 
stort ini1ytand 
dals-hästen ( r 
de r de fem fi 

Fig-u.r XIV:2. H 



'.' Distriktsvete
.1r e n m· ini
~ordsvenska 

...:!"Il i \\'ängens 
·.·eTträddes a\· 
t'!'a professorn 
rr-an de kraft i 

,ch dessutom 
~-le. Han efLer
r -,en Dyrcn
<om \·a r ord-

:::. har ett guda
,om mar. Står 
veh bl ickar uL 
dost Storsjön 
..,.d\·äst ligger 

lt'r. Den första 
.i:l·kapen tog 
a b\·ggnadsbe
.de u ngh ingst
. B\·ggnadsbe-
zr förbättrats, 

i<½=ts och nya 

c. unghingstar
lcier a\' respek
.an \·isade det 
"'!a ti ll fyra å rs 
.:mktion . Från 
~ rum i sam
:en u nder sen
~hingstar sked
G::en-styrelsen 
nköpta hings

·~ årligen och 
for att efter 

d uppfödning 
betesgång un

:::. motion även 
,:.una bö1jade 
de delLa i jord
... för sulky och 
e-::elbundet på 
- Tidiga data 
. , a\· Eriksson 

c etablerades 
-ZS- olan. Från 

1959 blev hingstarnas hovar och framben 
kontrollröntgade två gånger om årel. 1928 
började man införa dragprov av olika typ. 
Del vanligaste provet har va1·it ett s.k. an
vändbarhetstest i form av lassdragning med 
timmerkälke på snö (figur XIV:2). Ute fter 
banan som gick i kuperad terräng inlades 
grushi nder för att kraftigt öka motståndet 
och därigenom kunna bedöma hingstens 
vi~ja och draglag. Under en tid prövades 
också ett stationärt gångspel. 

Vid de årliga p remieringarna uppvisades 
unghingstarna, fö rst som treåringar. De som 
då ansetts hålla måttet uppvisades på nytt 
som fyraåringar för premieringsnärnnden. 
Gallringen har varit. hård men varierat något 
över tiden." Eriksson visade, att. under perio
den 1903-39 843 hingstföl hade in köpts, 
och all av dessa /123, dvs. ungefär hålflen , 
hade godkänts som avelshingstar. Dyren
dahl framhåller all gall ringen hårdnat un
de r senare år, då efter frågan på hingstar 
minskat. Han nämner att "av visad årskull på 
l:"> h ingstar bru kar tre :'t lyra bli godkända". 
Eriksson gjorde en intressant analys av 
hingstarnas ursprung. T början före låg ett 
stort inflyLande l'riin den norska gudbrands
dals-hästen (n umera kallad d0lahäst). Un
der de rem första åren hade 27% av ung-

hingstarna gudbrandsdalsk fader men den 
siffran ajönk i perioden 1938-42 till 4%. 
Samtidigt ökade de på Wången uppl'iidda 
avelshingsta rnas inflytan d e som fäder. Un
der 1938-42 var ej mindre än 94% av ung
hingstarna fallna efter Wången-uppfödcla 
fäder. 

På grund av e tL stort behov av nordsvens
ka hi ngstar fanns under en tid hingstanstal t 
både i Västerbotten (Umeå lantbruksskola) 
och Värmland (Norenberg). Deras verksam
het upphörde i början av 1960-talct. 

Det minskande hästbehovet drabbar 
Wången och nordsvensken 
Den ökande Lraktoriseringen av jord- och 
skogsbrnket efter andra världskriget, liksom 
den begynnande "avhästningen" av armen 
ledde till en snabb minskning av hästantalet 
ef'ter 1945. År 1942 var an talet kallblodiga 
hingstar i landet 1 587 av vilka 26% var nord
svenskar och resten ardennc1: År 1972 hade 
antalet hingstar av dessa två raser gått ned till 
en tiondel, men nordsvenskarnas andel av 
totalamalet hade stigit ti ll 45%. Från be täck
ningssiffrorna kan man u tläsa, au. nord
svensken talmässigt 

0

gått 0111 arden nern i 
början på SO-tale t. Ar 1998 betäcktes 619 
nordsvenska ston och 575 a rdenner-ston. ► 

Figur XIV:2. Hingsten Egal giir draglagsprov i grushinder på Wångeu (S. DJrendohl, J 999). 
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Som en följd av hästens avtagande be
tyd else minskad e na turligtvis också statens 
in tresse a tt stödja hästaveln. 1963 års statliga 
häs tu tredn ing föreslog a ll h ingstuppföd
n ingen på Nore nberg och Umeå lantbruks
sko la skulle upphöra, men a tt Wången skulle 
fortsälla.'~ År 1967 fri kopplades h ushåll
ningssällskapen från slalen och inom de 
bclsLatliga lantbruksnämnderna fanns knap
past något intresse att stödja håstaveln . Hus
hållningssällskapen i Västernorrland, Gävle
borg och Ko pparberg ansåg sig oförmögna 
att fortsätta alt stödja verksamheten på Wång
en.Jämtlånningarna ville fortsäua. 1968 kun
d e hushålln ingssällskapel träffa avtal med 
J äm tlands travsällskap om for tsatt drifl på 
Wången. Travsällskapet förband sig att Jäm
na ett årligt bidrag och fick samticligL två 
platser i Wången-sryrelsen och möjlighe t a tt 
up pföda hingsta r av travarras. 

Den nordsvenska rasen klyvs i två 
Intresset för trav med nordsvenska håsta1· 
har all tid varit storl i skogslänen . 1 bö1j an 
an vänd es samma h ästar fö r både van liga 
körslor och trav. På isarna hade man lä tt
preparerade travbanor. Det blev mer och 
mer pengar i sporten. En de l dj urägare bör
jade avla för snab bhet, och en lätta re nord
svensk typ blev föl jden. Detta ledd e till p ro
blem vid premieringarna och slitningar 
mellan före trädare för de två t)'pe rna av 
nordsvenska hästar. År 1964 beslöt Lant
b ruksstyrelsen om inrätlandet av en ny ras, 
elen 1101-clsvenska travaren, med egen s Larn
bok. Klyvningen i två raser va,· e tl faktum. 

Wången får ny inriktning 
Ännu en hästu tredning tillsattes 1979, och i 
dess betänkande föreslogs bl.a. att. häsLavels
före n ingania skulle b ilda en gemensam pa
raplyorgan i~ation för a tt p{1taga sig ansvaret 
för ko n trollfrågor inom aveln .rn För Wång
en föreslogs, att ansvaret skulle överlåtas på 
en stif te lse för främjande av aveln främst i 
norra Sverige. J ordbru ksmin is tern och riks
dagen fö ljde i ston u tredningens förslag. En 
ny organisatio n , Svenska Hästavelsförbun
det, bildades där e tt stort an tal avelsorga
n isationer, bl.a . Föreningen Nordsvenska 
H äsle n, korn att ingå. Samtidigt bildad es en 
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stiftelse med ansvar för ,vången med ett stort 
antal medlemmar, bl.a. AB Trav och Galopp, 
avelsföreningar och LRF sam t J äm tlands 
läns landsting och h ushållningssällskapel. 
Något statligt stöd korn emellertid stiftelsen 
ej att å t1-tjuta. Stiftelseledningen grep sig 
verke t an med entusiasm, men d en investe
rade för m ycket och kom under landets all
männa ekonomiska nedgång 1993 i en akut 
ekonomisk kris. I detta läge ingrep j ord
bruksminister Margareta , -vinberg med hem
vist i Kroko ms kommu n, och genom ett av
tal mellan s taten och trav- och galopporga
nisatio nerna såg ho n till, att de t u tbi ldnings
cen ter, som dessa o rganisation e r vela t place
ra i Lövstabruk i norra Uppland, istället 
kom au förläggas till Wången. En trav- och 
galoppskola inrättades med bl.a . ett u-eårigt 
Lravgymnasium och speciella kurser i hov
vård och för tränare. Från 19%/ 96 är d elar 
av det hip pologiska högskoleprogrammet 
för lagt till ' "'ången. Det fanns ej längre plats 
på Wången för elen väle tablerade uppföd
ningen av nordsvenska hings ta r e ller för 
kö,-arku rser. 

Slutord 
, ,vången var under 90 år ett centrum för 
aveln rned den nordsvenska hästen . Syste
met m ed gemensam uppfödning av u ng
h ingstar, härdancle betesgå ng, och tidig in
körn ing och träning samt därefte r strängt 
urval baserat på d ragprov, ingående exteri
örbedömning och noggrann kontroll av lyn
net, resulterade i h ingstar, som p roducera
de goda arbe tshästar fö,- såväl skogs- som 
lant.bruk. Håstarna utgjorde också en viktig 
resurs för armen och visade vad d e dög till 
under bereclskapså,-en 1939-45. Den nord
svenska hästen fick i mitten på 1990-talet 
läm na Wången, när nya aktiviteter till främ
jand e av trav- och galoppintressena igång
sattes där. T dessa dagar talas mycket om be
tydelsen av genetisk mångfald och vikten av 
mångfaldens bevarande. Den nordsvenska 
hästen ä r en vik tig resurs som för tjänar au 
bevaras och utvecklas. Fö,-hoppn ingsvis skall 
arbetet på att bygga ett nationell t centrum 
for arbetshästar på Kvinnerstaskolan i Öre
bro län bära frukt och ge den Nord svenska 
H åsten ett nytt hem.•:• 

STORAF 
INO M FP 

1950-tale 
fårskötsel 
.-\ntalct f.h i ~ 
under hela fi 
~imgen avbrc 
\·ärlclskr igen 
kortvarig ökr 
Fram till 195 
inrik tat p:1 l 

\·euska Fåra· 
,l\"e ln hade cl 
,tora fårbes~i 
raser som 1111 

chcviot, shrn1 
land, som sva 
fa rsköt5el, be 
fa re t, det s.k. 
he lt domine1 

Den ekern, 
en e fter and 
fö rändringar 
,eln . Priserm 
,ådana, au in 
e rna i Svcrig 
ö kade intres~ 
lan trasen ino 
nen fr {m la n1 
marknad un 
andra världs 
lammskinn n 
, atte au vara 
kt1 nde e11 vis: 
kö tt no t.eras. 
m inska. Ar l 
'.279 000, och 
till h~il ften. 
gång. 

:vlan kan 
a \eln stod ir 
tale t. Atgärd 
bed rivna av 
f å ravelsförer 
pe n m.11 . bö 
fordrades . F: 
fö ll ticlsm~issi_ 



-r-:. ~ion 
.a:opp. 
_;::and_, 

·- pet. 
~-clsen 
cp :Si!! 

- esLe
c :s all
n ~ u: 
, jord
f hem-

prac.:-
-tälle, 
- och 

-ean~ 
hm

celar 
ffit'i 

~ pl:fö 
föd

~r för 

:r 

.....n-:r

- in
r.m<z1 
xteri-

hn
. era-

. - om 
i'l ri-z 
_ till 
ord-

~...:Je .. 
frl ..-n
ran-z
-:i be
en a\ 
-n -.,;a 
rr an 
-ldl 
u-um 
Öre-
c_, _ 

STORA FÖRÄNDRINGAR 
INOM FÅRAVELN 

1950-talet kritiskt för 
fårskötseln 
.\ntale t får i Sverige minskade kontinue rligt 
unde r hela förs ta hälften av 1900-talet. >Jed
~ången avbröts eudast tillfälligt under de två 
\·ä rldskrigen, då behovet av ull ledd e till 
ko rtYarig ökning av intresset för fårskö tseln . 
f ram till 1950 hade avclsarbetet varit starkt 
inriktat på ullproduktion och ullkval itet. 
S\enska Få ravelsföreningen och chirmed få1° 
<1\-cln had e domiuerats av ägare till ganska 
, tora fårbesii ttn i nga r, som ofta hade få r av 
raser som imponerats till Sverige, nämligen 
chevio t, shropshire och oxforddown. P:1 Got
land, som svarade för en stor del av Sveriges 
färskö tsel , behö ll den lokala typen av lantras
få ret, d e t s.k. golländska uteg:rngsfåret, sin 
helt dominerande ställning . 

Den e ko no miska oclt sociala ut\ eckli ng
e n e fte r andra värld skrige t ledde ti.ll stora 
fö rändringar i föru tsättn ingarna för fårsköt
,;eln. Priserna p:'.i 1t!I på v~irldsrnarknaden var 
,åclana, att intresset för de tre u tländska ras
erna i Sve rige minskade kraftigt. Samtidigt 
ökade intresset för god 1111 från den S\ en ska 
lantrasen inom hemslöjden. De gr:1 piilsskin
ncn frå n lantrasen p:1 Got.la nd fa n n en god 
marknad unde r de kalla vin t rarna under 
a ndra v~irlclskriget, och efte rfrågan på grå 
lammskinn rnecl vacker glans och lock fo rt
satte au \'a ra god under 50-talet. Samtidig t 
kunde en viss ökn ing a\· intresse t för lamm
kö u not.eras . Antalet fä r fortsatte dock a tt 
m inska. År l 950 rnr antalet får och lamrn 
:279 000, och den siffran hade 1957 gått ned 
Lill hälft.en . Därefter bö1:jade en Yiss upp
gång. 

.\1an kan gou säga att r:1rskötscln och 
a\·e ln stod inför e n kris i bö1jan på 1950-
tale t. Åtgärder för få rskötselns främjand e 
bed rivna av Lantbruksst.yrelsen, S\'enska 
Htra\·elsföreningen och hushållni11gssi1Uska
pe n m .fl . bö1jacle sakna del unde rlag som 
fo rdrades. Fi1rsköt.selns nedgång sam man
föll t.idsmässig t med fö rändringar i ledarska-

pe t för avel n . Stat.skonsulcnten i fårskötsel 
vid Kungl. Lantbruksst.yrelsen, Nils Insulan
de r, avgick med pension 1951 / 52, efter alt 
ha inne haft tjänsten sedan elen inriittades 
1919. llan var d essutom sekrete rare och dri
\'ande kraft i Svenska Fåravclsföreningen 
och redaktör för d ess tidskrift. lnsula ncler 
(se tig . 2:9) kvarstod som sek reterare och 
redaktör ännu cirka lem ;ll- efter si n pensio
nering och hade då hängivet \"Crkat för få r
skötselns utveckling i 40 å r. Det starka ordet 
hiingivel har verkl igen täckning i hans fall. 

T_jänsten som statskonsulent kunde å ter
bcs~ittas på La n t.bruksstyrelsen, men eft.er
u-iiclaren mås te också ägna sig :1t andra upp
gifter än fårskötsel. Docent '-Jils Ko rkman 
var stats konsule nt under en kon period och 
efterträddes av agronom Erik AJ1clreasson. 
På grund av det minskade underlageL fö r 
Svenska Fåravelsfören ingen blev det också 
nöchäncligt för fören ingen au upphöra med 
\'erksamheten vid dess försöks- och d emon
strationsg:1rd på H errökna, cbr hl.a. utbild
ning av fi\.raherdar och kursverksamhet be
drivits. Fårkontroll e n och lammö nstringen 
fick också uppleva en minskning i an tale t 
d e ltagande besättningar och cijur. På Got
land höll G1rsköt5cln sin ställning rela ti\·L väl. 
Fårkon trollen hade där en något e nklare u t
formning ä n i landet i övrigt. I de l gotländ
ska systemet koncen tre rad e man sig på re
g istreringen av antale t lamm samt deras \·ikt 
\ id fem månaders Mcle r. Från 195(-) började 
Lantbruksstyrelse n tiltim pa e t t fören klat 
systern av fä rkontroll som nära anslö t sig t.il l 
cle r. gmlä ndska systeme t. 

Fle ra u t redningar och studie r gjordes 
unde r 1950-tale t över fårskötselns konkur
renskraft och möjliga p lats i d et svenska 
j o rdbruket. ,\Ila ber~ikningar tydde på att 
fårskötseln kunde utgöra e tt lönsam t alter
na ti\· i fl e ra delar a\' landet. Försiil jningen av 
gr~t lantrasp~ilsar borde b l.,1. kunna öka mby
re t rr:1n lamm köusproduktionen. 

Fårskötseln tar åter fart 
l slute t a\ l 9!'i0-t.alet \'(incle ut\'ecklingen för 
fårskötseln . Antalet. djur ökade liksom också 
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produkti\·itete n . De sw ra bes;iLlniuga rna 
med [~'ir a,· u tländsk ras och anställda L'.\ra
herclar a1Vecklades d en ena efte r den andra 
och korn an ersättas a\' medelstora besätt
n ingar med i hun1dsak Yit e ller grå lan tras. 
I fårkontrollen u tgjorde Ian trascljurcn 195('; 
c irka 62% aY Lackorna. Den siffran had e re
dan 1959 stigit till 78%. Flera fa ktore r bi
drog till att intresse t rö r rå rskötseln ökade 
under 1960-ralet. Efte rfrågan på lamm kött 
steg. Samtidig t lade m:U1ga mjölkproclucen
ter med sm:1 besättningar n ed Yerksarnhc
ten. Fonsäunings\'iS d re\'s ofta la n tbruket på 
eld tid eller som en ren bisyssla. Då kunde Gir 
passa in som e LL bra a lternativ till nötkötrs
p rocluktion. Fåren h ji-ilpte också ti ll a ll för
h indra, att det gamla odlingsbndsbpet för
slyades och \'äxte igen . :vrå nga färiiga rc på 
fastlander började använda sig av gr;\ pälsrår. 

H ttsdjurskonsule nLeu i Viistcrnorrlands 
län . Frik Sjöd in, blc1· den främste propagan
dis ten och läraren i få rskötsel. Särskilt nytill
kommande fårägare behö,·de få ökad kun
skap 0111 färe ns skötsel, ulfödring och ,11'Ci. 
Sjöd in skreY d~irri\r en bok i äm net, sorn han 
r~i tt och slä LL kallad e FÅ R. De n rön te stor 
efte rfrågan och utgaYs i [le ra upplagor, den 
f'örsLa 1966. Med 1994 ~trs upplaga h<1de 
boken tryckts i 40 000 exem plar, ,i lket inue-

Figur 12:5. '/iJ/a{a a 11/afel 

jitr och dtflaga11del ijår
lw11/m/fp11 1111rf1,, seldl'l:i 2:a 
liiiljl (rjln Sjiirli 11 och 111ed

" rh. , / 9')4). l'jinbollm
liigr'I /Hi 111il/l')/ 1111 / 950-
/a/el s/Pg bädr a11/all'lfrlr 
och deltagandet i fårlwn l
mlln, . I 999 v"r lu/a/rm/a
leifår 438 000. Konlroll
ans/ut11i11p,e11 minshade 
m ,,,flntirl 11 ndn 199{/-/alel. 
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biir något a, e tL rekord inom ele n svenska 
huscljursliuerature11 . Som redan nämn ts 
b le\' Sjödin ag rono rni e hedersdoktor \'id 
S\'eriges Lantbrnksuni1e rsitet för sina insat
se r (se kap. 7 och fi g . 7:6). 

Sjödin poängterade mycke t sta rkt, aLL för 
fra 111g.'.u1g i lårskörse ln fordrades god ku n
skap om d e e nsk ild a cljurens produktiYitet 
och al lrså deltagande i ri'trkontrollen . Pa ra l
lell t med ökningen i antale L far från botten
note ri11gen 1955-60 steg ocks:1 intresset för 
h'\rkon trollen . Det kom dock au minska 
u{1got igen mol seklets slut (fig .12:5) . 

Huntdmannaskaper för Gtrkontrollen låg 
ursprungligen hos Kungl. Lantbruksstyrel
scn me d deltagande m hush:t!Jn ingssällska
pe n och sena re lautbruksnämnderna. Som 
e tl led i avtrappn ingen a\' d et sLa tliga en
gagemanget i h11srljursa1 e ln, Ö\'erflyttacles 
h urncl n1annaskape t 1983 till Sve11ska fi1r
al'e lsförbuncle L (narnn~indra t: frå n Svenska 
Få ra,,elsföre11 ingen ) . 

Det jJmhtislw avelsarbetet 
I d e besä uniugar som d e ltar i rn rko11Lrollen 
märks Yarje lamm ,id födseln, samtid igt som 
löd t>lsedalllrn , kö n och hiirsramning a nLeck
n,1s. L111rnien l'iigs , ,je] 110 dagars :tider (före 
1996 \'id 120 dagar) . För p~ilsf{1r bedöms bl .a . 
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piilse ns färg . lock och g la ns s a11ll. pä lsm as
,an. 1" För vissa raser, Lex. lantras m· rya- och 
fi n ullLyp, görs en bedömnin g m· ullkvalite
te n . A11tecklli11gar görs ,·idare om a ntale t 
c!öcl lo dcla la n11u samt fö reko mst a,· mis bilcl
n ingar (se Sjöclin och mcdarh. , 1994) . Djur
ägarna sj äh·a ansYarar för au kontrolle n 
utför. pf1 e u ko rrekt sätt. 

l Få rkontrollen acku rn u le ras al lLs:1 en 
mycke t stor 111ängd da ta. Fö r a tt datamä ng
d en sku lle bli hante rbar gjo rdes pa 1970-
Lah' r under Öje Danclls ledning ett. o m
fauan de uLn ,·cklings- oclt ana lysarbe t<j ,·id 
SLC:s InstituLio n fö r huscljursföräclliug och 
sju kclomsgcne ti k. /\rbete L r t'su I L<.: rade i e LL 
sYsLe m för cla 1a bearbe t ni11g o ch m·cls,·iirdc
ri11g . som kom att u tföras på inst itutio ne n i 
e nlig he1 med e11 sa111arbt'tsa,·ta l m ed S,·ens
ka F:ml\ e lsförbundet. Arra nge1nangct 111öj
liggjorcle dessu LO m ko ntinue rl ig gene Lisk 
forskning base rad p ,1 data fran rarkonLrol
len, som bl.a. res1ilre rat i e n d ok torsa\'liancl
ling och fl t> ra licen1iatsadiandli11gar. 
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Lm1mvi lct 120dag.:ir, per t.x:.ka 

··- ······ Sve<1Cår(x-grvppcn) 
- - --- Vil. lar,tras 
- - --- T~n,qrel<Aflf4r 
-- P:\ls(&r 

Den s, ·e nska få rstammen in ry111me r nu
me ra m ånga olika raser. I lårko n trollen i11-
clelas de i frra h u\'uclgruppe r, n iimlige11 päls
rn r, , ·it la11tras , tyng re kö ufå r samt x- e lle r 
ko rsn ingsgruppe r. Päls!{1r och önig lantras 
domin e ra r dock star kt a n talsmjssigt. C e-
110111 cla rabe ha ndlinge n ka n korrigeringar 
göras för oli ka 111 i ljöfakto rer. De n fakti ka 
Yikte n vid ,,ägningen korrigeras a u tomariskt 
1ill Yikte n ,·id en sta11da rclåldcr beroende p {1 

kön o ch kulls1o rlek. En s,·årig he t ,·id a\'clS
Y~irclcringen inom sn:11sk r:1ra\'e l har varit 
a,·clns s1 ruktur. ,\Yko mmcbcclöm ing a,· bag
ga r har , ·a rir s,·fö· a tt ge11o mfora p,'i en rik tig1 
säu, e l"l:c rsom de flcs1a besätuiinga r b;:ira a11-

,-;i11dcr e n bagge pe r säsong. De1 har också 
,·arit s,·,m a tt fa igång a rtificie ll in, e rn ina tion 
i s1örre skala. 

\1ed lij;ilp av uppgif"1er från lårkontrollen 
om lam1m·ikt, ku lh·ik1 , p;i!spo ;ing o ch m o
de rns fruktsa111 he l ha r rn ,111 e n lig t konste ns 
alla regler konsrr11 e ra1 e tt index, kalla t la n1111-
i ndex , som e tt i 11s tr 11 men t rör u n ·a le 1. 11 

,, 
\ 

Figur 12:6. L o1111111•ilil vid 120 
dagar /11'r ladm i farho11tmlle11 
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mllrn i11[rirrfps (Sjörli11 orli 111ed
arb .. 1 99-1 ). ~ fä,5 1°00 1'165 1990 <)2, 



Lamrn indexet ~ir ett j~imförelse tal där d et 
enskilda la m mets egenskaperjärnförs mot 
medeltalet för sin g n 1pp i sin bes~ittning. De 
baggar som används i e n viss rasgrupp är 
ofta besläktade, och genetiska förbindelser 
finns också på annat sätt mellan besäun ing
arna. Det har därför varit möjligt att u tveck
la BLUP-prngram för avkommebedömning 
av baggar. Metode11 bö1jacle ti llämpas i bör
jan på 1990-r.ale r. Hi ttills har BLUP-avels
vj rden beräknc1ts for mönstringsvikt och 
pälsege nskaper. 

U rv,det och kon ti nuerl iga forb~ittringar 
" ' ' utfodring och skö tsel har lett ti Il mycket 
stora produktivitetsökningar under 1900-
talets andra h älft. Det gäller s:iväl fruktsam
het som lammens till växthastighet och för 
pälsfåren dessu tom pälshaliteten . Kombina
tionen ökat antal lamm per tacka och ökad 
tillväxt h os lammen har lett till en mycker 
kraftig stegring i elen samlade lammvikten 
,·id I '.W dagars :1Jdcr per tacka (fig. 12:6 ) . 
För vissa rasgrupper var ö kningen från 1956, 
då den nya färkontrollen infö rdes, till 1991 
nä ra l00%. Lnder 1950- och 60-talen gjordes 
stora förbiittringar i u tfodring och skötsel
tekni k, som ledde till stora prod uktivite ts
ökningar. Aveln började sannolikt fä SLÖrre 
,·erkan först på J 970-Lale t och dess betydelse 
har ökat efter använd<1ndeL a\' BLCP-teknikeu. 

T och med införandet m· BLUP-meLOclen 
har det variL möjligt att ber;ikna, hur avels
värdena för bagg<1r och lamm forä udra ls 
uncler 1990-takt. lwelsvärdena h os baggar 
av "vita" raser har för rnönsLringsvikten iikat 
rncd 4,6 kg, chs. rned n~ira 0 ,5 kg per år hos 
baggarna och med 0,33 kg per år hos lam
men i allmänhet. Resultaten visar att urvalet 
variL effekti\'t. Det är , ·idare intressanL au 
notera, att 11;ir det gäller pälslåren har miinst
ringsvikten ökat betydligt mindre, e ller med 
0,28 kg per år för baggar. Skillnaden beror 
på att hos "vi La" få r koncentreras urvalet Lill 
lammvikten, m edan man hos piilsfären ock
så måste ta hänsyn till p.'ilskvaliteten, vilket 
naturl ig Lvis mi nskar framsLegstak ten för 
lanmwikt. 

Som slutord om fåraveln kan man säga, 
au Lrots art det iir fråga o m en liten n;iring 
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med knappa resurser, s[t h ar man kun na t 
etablera ett effektivt m·elsprogram. Gr unden 
är rnrkontrolleu . Den information som kom
mer in från ko n trollen bearbetas med vetcn
sk<1p l iga metoder och ger data som kan 
utnyttjas av de ensk ilda färägarna i deras 
avelsarbete . får ~ir e tt cijurslag, d är kö ttpro
duktio nen i h ög grad baseras på bete. Lam
mens krafLigaste ti llväxt sker på betet. Det är 
fråga om en ganska extensiv produktions
fOrm, där cij11ren förutom all ge n yttighete r 
som kött, päls och ull också h j{ilper till att 
hålla landskapet iippet och vackert. Den 
svenska fårskö Lseln är ett got t exempel p å 
att, ockstt under extensiva produktionsforrner. 
effektiviteten kan i>kas genom avelsa rbete. 
Avelsarbetet har va rit en förutsättning för 
löns,unlicten. 

HONSAVELN 
Under 1900-talets [ö rsta hälf t känneLeckna
clcs hönsskö tseln i Sverige av sndskalighe t 
och inriktning både på ägg och kött. För att 
främja utveckling och produkti,·i 1.et: hade 
S,eriges Fjäder fäavelsförening bilda lS redan 
1898. Förutom upplysnings,·erksamhet ble, 
en a, fören ingens hun 1duppgifter au in rä t
ta värpkon trollsta tioner och avelscentra. På 
fören ingens hönsgård i Nykvarn utfördes 
officiell , ärpkon t roll och avkom mekon
trol l. i:, Äggproduktionen dominerade imres
set . Fram till en bit in på 1950-talet bestod 
största delen av det slaktfjäderfä, som produ
cerades, av utslagshöns och utgjorde all ts:1 
en adallsp rodukL från äggproduktionen . En 
viss specialiserad kö ttprod uktion förekom 
emellerticl, dels i fonn av s.k. klyvkycklingar, 
som sk ulle ,ara högst 8 veckor gamla och 
som slaktade vägde 0,4- 0,6 kg, och dels som 
s.k. broiler, en kyckling av köttig typ, sorn 
slaktats ,·id 9-J 2 Yeckors ålder och vägde ur
Lagen och u tan hu\'lld och foLLer 0,9-1,2 kg.1" 

För framställning av prod uk Lionsdj u r, 
både för ägg och kött, användes i stor u t:
srr~ickning raskorsninga r. Som nämnLs i 
kapitlet om Institutet för h usdjursförädling 
(kap. 4 ) visade professor Bonnier och med
arbetare, a u fortlöpande ko rsn ing m ellan 
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måttligt inavlade linjer, där urvalet inom lin
j er baserades på cij ure ns korsn ingsresultat, 
skulle kun na bli e n effekliv meLOd fö r p rak
tisk hönsförädling. Försök gjordes att få de 
wenska gäderfäadarna a u ta upp metod en , 
men med klent resultat. Nytänkandet inom 
fjäderfäave ln kom istället i USA, delvis i lin
je med de ideer som Bo nnier presenterat 
men sannolikt oberoende härav. 

In o m ele n amerikanska majsförädlinge n 
hade u t\·ecklingen a\· s.k. hybridmajs frå n 
korsn ingar m e llan inavlade stammar visat 
sig \·ara en effek tiv me tod för höjandet av 
a\'kastningen i majsodlingen. Stirnu lerade a\' 
dessa framgå ngar ig:111gsatte man på fle ra 
hål l i USA fö rsök a ll Ö\erföra majsföräd
Iingsmocle lle n till fjäderfä ,n·eln. Flera växt
foriicllingsföre tag började under 1940-talet 
att arbeta med fJ iidcrfaa\'el och knöt till sig 
högutbildad personal från lantbruksuniver
site tens h uscijursinstitutioner. Den fortsatta 
verksamheten kom att förändra hela fjäcle r
fäave l n i USA och så småningom också i 
res ten a\' världen, inklusi\·e S\·erige. 

En annan teknisk inno\'at:ion ino m ett 
helt a nnat område kom all starkt på\'er ka 
fjäderfaa\'eln, nämligen ut\'ecklingen av kyl
inclus tri n . I USA bö1jade kylskåp bli \'an liga 
på 1930-tale t, och efter kriget började frys
boxar bli \'ar mans egendom. De nna u t
\'eckling möjliggjorde marknadsföring och 
distribution av öm tåliga livsmedel som slakt
kycklingar på e tt betryggande sätt. Frystekni
ken blev en a\· grund pelarn a fö r den snabba 

Tabell 12:2. Produktion av ägg och fjäderfäkölt (mil
j oner kg) i Sverige 

. \r \_ff(}' 
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1970 95 
I l)7(i 

1')80 110 
1990 J 16 
19D\I 107 

" Inklude ra r ej utslagshöns 
f;,ä/fa: SCB. Jonlbn ,ksstatistisk c1nbo// I 961, J 97 J. J 977. 
I 98 I. I 991. 2()00 

expansionen a\· produ ktionen a\' slaktkyck
lingar, försr i USA och senare i andra delar 
av \·;irlden. Det blev lönsamt all ge no m avel 
u t\eckla s;irskilda stammar för produktion 
a\' högklassigt iJ~iclerfäköLL. Eftersom köttet 
kunde produce ras till relativt l{1g kostnad 
skedde en snabb ökn ing av efte r frågan . 
Samtidigt skedde e n diffe re n tie ring av 
fjäd erfiiprocluktio11en i kött resp. ägg. 

Strukturen på svensk 
:fjäderfäproduktion genomgår 
stora förändringar 
I bö rj an på 1950-talet var a n ta le t höns i 
S1·erige, exkl. kycklingar, någo t över 6 miijo
ner. Antale t h ar sedan pend lat mel la n cirka 
5,5 och 6,5 m iljoner och uppgick 1999 till 
5,6 rniijoner. Dessa n~irrnast konstama över
si ktstal dölje r stora förändringar i b:1de be
sänningsstruktur och procluktionsinriktning. 
Under 1960-tale t började den specialiserade 
produktionen av slaktkyckling (b ro ile r) at t 
viixa fram . Statistik p å p roduktionsut1eck
lingen finns tillgiing lig från mitten av 1970-
ta let (tabell l 2:2) . Frå n 1976 till 1999 ökade 
å rsproduktionen fjiiderfakött från 39 till 92 
m iljoner kg. J\r 1999 importerades dessulom 
10 m iljoner kg . .Ä.ggproduktionen ökade ock
så men ej i samma utsträckning som köttet. 
Antalet höns av värp l:)'P har minskat avsevärt., 
\'a r för ökn ingen i äggprodnktionen hel t be
ror på hö nornas Lilltagande värpi n tensitet 
(se senare avsnitt) . 

Fjäderfäflocka rnas storlek ha r genom gå tt 
drastiska förändringar under 1900-talets 
andr,1 hiilft. År 1950 fan n s höns på de ilesta 
jordbru k. Hiins \'ar också \'an liga vid s.k. 
lägen he ter på landsbygden, d vs. sm å fastig
heter u tan egentlig t jord bruk. På bonde
j ordbrnken i sLOrleksklassen 15- .50 ha fanns 
h öns hos n~ira 90%. En stor del av de salu
förda ~iggen kom alltså frå n d e t. egen tliga 
jordbrnke1. Ofta var del bondhusLrun, som 
svarade för hönsskö tseln och disponerade 
in komsten fr{1 n ;iggen. Genom {1 ren har 
m å nga me te r klänningstyg, \'int.e rkappor 
och damcykla r betalats med "äggape nga r". 
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1\,· ndnga skäl m inskade äggp rodu ktio
nen frå n dcr egentliga fa miljejordbruke t 
f'her I ~Fi0-tale t. Tillgänglig stat istik ,·isar, att 
1976 fa nns e ndasl I 0% aY hönsen i nockar 
oru l-'19 djur, medan 5 6 % fa nns i besätt
ningar m ed !) 000 cijur f' ll cr mer . . r 1999 
hade d e stora euheternas betyde lse ökat, så 
att o m kring 90% av hönorna fan ns i besätt
n ingar om min st :"i 000 d jur. I elen .-enare 
gruppen ,·ar meclclantalPt djur ej mindre än 
'.W 600 djur. An talet före tag med hö ns sorn 
1990 var 0111 kring 13 000, hade 1999 gåu 
ned till 6 400. H önsskiitsclns a n knytning ti ll 
jordbruke t liar m inska t ko n tinue rligt. .l\r 
I D90 fanns ungefär 10 % m· an1alct hö11S och 
drygt h iilften a\" både ,·ärp- och s la ktkyck
lingar pa e nheter med 111incl re iin 2 ha åker. 
L' p pfödn ingen av sla ktkycklingar var 1990 
koncen1 rerad til l ci rka 80 företag , a,· Yilka 
h un1d panen låg i Skåne, Ösrc· rgötla nd ocli 
l lallancl. " 

De n s10rn lörändringcn a,· hönsn iiri11gens 
s1rukt11r är e 1t resultat a,· tekn iska i11nm·a
tio11cr, cliir a\"cl n utgör en d e l a1· sys1erne11. 
l11törandet m· burar. både för uppfödning m· 
kycklingar och for ,·ärphöns, har 111 i nskat 
a rbe ts- och byggnadskostnaderna a,·se,·är1. 
Det förhållandet at t ,·ärphönsen 1·id burh:dI
n iug ej komm e r i d irekt konta kt rn cd göd
seln gör. au parasitrrvcke1 lll inskar och att 
död lig he ten frå11 sjukdomar därför minskar 
m·se,·~in. [ en rapport från det danska f_jäde r
f~i rådet an ges, att för å r 2000 ,·a r d ö dlig
he ten bla nd hurl1öns 5.9 %, och nästan dub
be lt så h ög Pllcr 10,8% b la nd fri gåe nde 
hö 11s. Rurh ;°tllningc11 blev allm~in i Sver ige 
under 1960-taln Ar 1968 infördes den ock
så , ·id de ko11Lrollsta tioner. c1;1r slu mpm äs
siga rij u r f"rån o lika a,·plss tam111ar ble,· före-
111å l för officie ll _j ~i mförclse i s. k. random 
san1 ple test. 13u rhå llnin gen har bli,·it före
m{tl för sta r k kriL ik 11r djurskyddssynpuukL. 
Stri kLa regler för burarnas utform ni ng och 
au tale t d j11r pe r 1te11heL i11 lörcles, ocli i slu tet 
a\· 1980-La le t utfärdades i princip burforbud. 
Frikostiga dispenser 1neclgm·s emellertid och 
förbude t hade ej d e facto slagit igenom ,·id 
1900-rnlets sl tll. Omfatta nde a rbete påg:ir 
för att utforma rni\ jöv~inliga bu rar med bl.a. 

2:'i2 

sittpin11ar. sa11dbad och klorintre. Den na typ 
av burar fä r e nligr k1rordni 11g från I 997 an
,·ändas. s:1 sen t som under våren 2001 in
hystes dock, enligt en artike l i SYe nska Dag
bladet (H juni 2001) . c irka 3,!i mi\joner m· 
landets 5,!i m iijo ne r hiinor i burar a,· den 
gamla, ickt> godbnda t~·pen. 

Avelsarbetet 
De n svenska fj ~icle rfaavcl11 fortsa tte under 
1950-talet pa rradi tioncllt sätt med ind i,·id11-
c ll 1·:irpkontroll och avkorn me bcdö nm ing. 
De prod uktionscijur s0111 sedan marknads
fördes geno m kläckerie rna u tgjo rdes ofta a,· 
ras- e ller stam korsn ingar. Samti d igt pågick i 
USA oclt en del andra l~inder urYeckling a,· 
s.k . h~·bridhöns. d ~ir o lika li 1~jer prövade, 
mot ,·arand ra, och cl ~i r produktion~cljuren 
orrast u1 gjorcles av korsni11g<1r mellan f"yra 
linjer. De utländska a\'elsbolagen började pa 
a llrn r n iark11adsf'öra sina produktionsdj u r 
under l 960-1alct och som det ,·isade :,,ig med 
gou resul1 :n. Uthi11dska hybr id h ö ns kom 
också snart att d e ltaga i den o ffi ciella hö11s
stamkontrolle n. Första gången skedde d et ta 
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Fig. 12:7. L'i1wrldi11gt' II av iiggm1hast11i11gm i d,· 
.,w11slw m11do111-s11111/1h-j!rn1•1'11 1962-84. Si(/ioma 
hiig.,t 11/1/1 v isar h II r dt' i 11/tl'/11.,lm s/1111111/(ffllfl Prsa/11'1 
m, im/iortnade hybridn: ,\ 'pt/g1111gm i 1111/wsl11i11g 
!976 lmor/H11'11111i11rlrP_jiid101·tui11gm1 lamtrollj!nio
dl'II. I Öllrigt har prod11htiomiiln1i11gm varit ho11/i1111-
n/1jz, . Fig11r!'11 ilflr utar/Jetats orh 11ii11/igl'II sliillts till 
/ö1Joga11de m , statsagro110111 ,\ lar1i11 I \'i//1p/1115011. 
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196--l, cl:i 29 s1·enska stammar och e11 inte rna
,ioncll hybrid järn fö rdes. Ti o år senare I ar 
rollerna ombytta. Då ingick endast en svensk 
,tam mot fem internationell ;i hybridf' r. r--:;ig
ra å r senare var d e s1·e11ska a1·elsstarnrn;:nna 
helt utkonkurrerade (se lig . 12:7) . AY figu
rf' n fra mgår också prod uktionsutvecklingcn 
1 elen sn·nska hönsstamkontrollen m e llan 
1962 och 1984. Produktionen per insatt höna 
under ko11t1ollperioclen ökade frå n 1111gcGir 
~l .5 kg 1962 till 16 ,5 kg 1984. Ökningen be
ro r sFilvfallet på fl era faktorer. U rfodringen 
och skötse ln förbättrades kontinuerligt un
der periode n. Dödl ighe ten 1·a r 1962 28%, 
men den h ade 1984 gått ne d till 4,9% i 
hun.1dsak beroende p ;'.i effcktiYa 1·accina
tionsprogram och b{ittre hygien bl.a . efter 
mforancle t a\' burhållning 1968. Uppenbart 
.i.r emellertid , att gene tiska lör~ind ringar 
,o m ett resultat a1· infö ra ndeL a1· hybridhöns 
•larkt har bidragi t ti ll produktionsstegring
t:11. I egentlig m e ning s1·ensk 1·ärphönsa1el 
upphörde i slutet a1' 1970-Lale t. Dä re fte r har 
nästan all kommersiell äggproduktio n base-
1,ns på avelsstamrnar frarnbringa<lc i i11 terna
tionella avclsbolag. 

Organsise rad avel for p roduktion av 
tjäclerfakött har knappast förekommit i S1·e
ri~e. All produktion av slaktkycklingar, eft.e r 
l ~l70, har baserats p~i hybrider rnel Ian I i nje r 
frambringade fr.'irnst i L'SA. I rnödrali11jerna 
, kcr urval såväl för köttproduktio11segensb
per som för iiggavkastn in g, medan i tnpp
linjerna selektionen koncentreras på tillväxL 
och slaktkroppsege nskaper. P rogrammen 
har \'arit mycket framgå ngsrika . Kycklingar
n a uppn å r e n slakrvi kt a1· omkring 2 kg re
dan vid 7 1eckors åld e r. Aveln iir e me llertid 
ej problemfri. Den oerhört snabba tillviixte11 
gör au fö rekom sren a\· bc11svagbeter och 
andra anomalie r öka t. Balansen mellan aptit, 
ti Jh,äxt och hälsa kan ha rubbats. 

S1·ensk ljiiclerfaskötsel är allL,å helt beroen
de a1· avelsarbcte som utförs i interna tionella 
a1-dsföre1ag. I Sve rige utYecklades i slulet a,· 
1900-talet en opinion för en mera traditionell 
L1p av ljäderfaskötscl, som ta r mera hiinsyn 
till förbäurat djurskydd än man gö r i d e 
moderna, industriella produktionssys ternen . 

Be rydan de statliga m ede l h a r lagts ned p[1 
fo rskn ing lör an lii fram cijunänliga och 
samtidigt r:uio nella skötselsystem, inklusive 
större och biittre utrustade burar. Detta {ir 
en berörm·;ircl satsn ing. Eu allvarligt pro
blem är emellert id, att allt m·clsarbete i prak
tiken är anpassat till d e industriella syste
me n. Detta a1·elsarbe te har pågårr i ön:r 50 
å r, dvs. mf' r ä n 50 generationer, ,,i] ket är en 
a1se1 iird tidsper iod. Det linns anlcclniug 
fi>rmoda att de existerand e komm ersiella 
stammarna an passats genetiskt ti ll de in du
striella systc 111c11. En systemföränd ring till 
t. ex . äggprod uktion på golv eller till stora 
burar med många cijur kommer därför, för 
au bli effektil', att kr ii1'a eu a, ,elsarbet.e som 
tar hänsyn ti ll de nya ornstånclighe te rn a . 
Program för eu s:1dant. a1'Clsarbete kan re
latil"l l;iu tas upp . Kunskapen linns. Proble
met är närmast att få någon atr investera 
medel i cler utYecklingsarbe te som fo rdras. 
En til lräckligt stor marknad måste finnas för 
höns i de nya systemen . 

PALSpJURSA VELN 
I kapite l 5 beskre1·s bur p;ilsdj11rsprorlt1k
tionen i S1erige snabbt ökade i omfattn ing 
11ncler 1930- och 40-ta len , sam tid igt som 
fo rskningska paciret byggdes upp på Lam
brnkshögskolan om minkens fortplan tning 
och färggenetik. Ar 1950 p rocl uceracles 
2~8 ()()() minkskinu vid Sveriges pälscljurs
gårclar. Dä refter skedde en n{innast explo
sionsartad ut1'eckling både i Swrige och i de 
övriga nordiska J;indermt (se tabell 12:3) . Ar 
1960 1·,1r Sverige d e n ledande rninkski n n
proclucenten i Norden med 1,1 miljoner 
skinn, m en distanserncles k lart av Dan mark 
från mitten av 1960-tale t. I perioden 1970-
95 utgjo rde den samlade nord iska produktio
nen av m inkskinn ungefär h{ilften av 1ä rlds
prod11ktione11, 

Vid SLL inr{ittaclcs en modern rninkgård 
i m i Lte n av 1970-r.alct ,,id Lövstastatio nen 
nära Uppsala, där en omfattande forskning 
i m inkens avel, fortpla ntning och u tfodring 
gen omlördes. Bl.a. p resem eracle Gabrielle 
Lagerkvist ( 1993) en doktorsal'liandling om 
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Tabell 12:3. Nordens produktion av minkskinn (1000-
tal) 

Ar Oann1ark Fin land >!org·e Sn-:rigc 

1940 11 7 18 H 
19,,0 142 56 67 238 
1960 112G ,,.JO \)0 1 1113 
1970 3817 :"\09-1 2 178 1750 
1980 4000 3000 800 1400 
l'.)90 10000 1700 300 1-100 

Kr1/lr1: ,\/i11///,roduktio11 .I 98-1; Dansk Pdwly11111l,,,fi11n1i11g, 
Kiij1Puho111n 

selektion for kulls torlck och pälshali tel hos 
mink. 1

' 

2:14 

Pälscijursprodukt:ion är e n konjunktur
känslig n~iring som fåu rida u t flera stormar 
i samband med konjunkturnedgtmgar. I slu
tet av 1980-tale t blev konjunkturen för mink
skinn S\'ag, något som lö rstärkres av eu ökat 
motstånd mot hållande av cijur i burar och 
iiven sabo tage mot pälsdjursgårdar. I mi t:t:en 
på 1990-taletlacles SLU:s rninkgård vid Lö,·
sta ned . .\färingen minskade i omfattn in g. 
Pälsdjursförbunde ts tidskrift \låm Piilsdj11r 
upphörde. De s, enska pälsr~jursuppfödarna 
har sedan mit1en av 1990-talct vid behm· 
kiipr forskning och infor mation från den 
danska institutionen för pälsdjursforskning. 
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PERIODEN EFTER 1950 

KAPITEL 13 

Landvinningar inom bioteknologin 

L 11der 1900-taJet.s två sista decennier fick vi 
beYittna e n n~irmast explosionsartad ulveck
ling inom såväl den nya gentekniken som re
produktionsbio logi11. En del av upptäckter
na har redan kunnat in korporeras i praktis
ka handlingsprogram inon1 medicin och 
\·äxtföräclling och i viss mån också inom hus
djursaveln. U t.vecklingen h ar i hög grad 
ko rnrni L att prägla fram Lids\·is ionerna hos 
~e netikerna, och inLe minst hos mediern a . 
.\ lå nga etiska frågeställningar har rests och 
en Yiss oro har präglat frågorna från allm~i11-
heten . 

I tidigare a\·snitt av boken har \i avstått 
från att behandla stora delar m· den huscljurs
geneLiska forskning som skett efler 1980. 
E11clasL såd an forskning som omsat.Ls i prak
tiska handlingsprogram eller som berör 
e ffekten inom huscljursprod uklionen har 
ragiLs upp. För b ioteknologin skall vi giira ett 
unclanrag. Del k~in11s angeläget att i korthet 
beskriYa den allmänna utvecklingen och elen 
,Yenska forskn ingen inom huscijursområdeL. 
Det kan dock endast bli fråga orn en Ö\-cr
,ikt.lig beskrivning med inriktning p:1 praktis
ka ti lfönpningsmöjligheter. 

.'.'Jågot om den allmänna 
utvecklingen 
.-\r 1953 framförde amerika nenJ.D. Watson 
och engelsmannen F.H.C. Crick sin epok
gö rande teori om atL all genetisk information 
kunde inrym m as i substansen deoxyribo
nukleinsyra (D"IA), och alt denna substans 
kunde fortplantas oförändrad genom del-

ning. För den na uppLäckt tilldelades de no
belpris år 1962 . Watson ger i sin bok The 
doubfe hPlix en fascinerande beskrivning a\ 
hur upptäckten gick till.' DNA utgörs 3 \ t\'ä 
spiralformade kedjor eller strängar som Lill
sammans bildar en dubbelhelix (dubbclspi
ral, tig . 1 g:2). Kedjorna h:11ls samm an av vä
tebindningar mellan baserna aden in (A) 
och tymin (T ) saml mellan guanin (G) och 
cyLosin (C). Sidorna i dubbe lhelixen utgörs 
m· fosfaL-ribos. Ti llsammans bildar basen och 
f'osfat-r ibos en nukleotid . N ukleotiden A 
binder alltid till T och C all tid till C . .\fiir 
hclixen delas längwis, b ildas därför l\ å nya 
strängar, som Yardera bildar en ny he lix. 
som är iden tisk med elen ursprungliga cl11b
belbclixen . Watson-Cricks modell med dess 
fyra nukleo tider A, T, C, C förkla rar alltså, 
hur D1\:A kau fortplantas oförändrat genom 
ett oändligt antal celldelningar. Det skulle 
dock ta mer iin 10 år innan man kunde för
stå, h u r DJ\A :ts fyra nukleotide r kontrol
lerar proteiusynLese11, ch·s. elen genetiska 
kodens hemlighel. 

Forskning i fl era laboratorier har \'isat au 
D.\TA i cellkärnan ger uppho\" till den n~irbe
släktacle substa11sen ribon ukleinsyra, R:--JA, 
som passerar uL i cytoplasman och där diri
gerar bildan det av proteine r. I bö1jan av 
1960-talet pågick intensiv forskning i flera 
laboratorier, främst i USA, kring elen gene
tiska koden . 1968 års nobelpris i tys io logi 
e lle r medicin tillde lades forskarna R.W. 
Holley, H.G. Khorana och M.W. Nirenberg, 
fdn tre olika institut i USA, för deras ban
brytand e studi er över den geneliska koden 



:,., 
Figur 13:]. A 111rrikon,,11 .Ja111es D. \ \la/son (t.v.) orh. mgelsma1111e11 Fmncis H.C. C:rirk (t.h.). De tillddades 196] 
ån 11 obef/Jris i[lsiologi od1 111edici11 får 11/1/1/ärktm av J)NA-d 11bbel-he/ixn 1 och genn 11os natu1: 
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och styrn ingen av p roteinsyntesen . Den 
genetiska info rmationen ligger i små D i\'.A.
segment (kodon) om tre nukleotider \'ar
d e ra . Kod on e t AAC ger t.ex. upph ov ti ll 
am inosyran lys in, medan triple tten CAG ger 
a rginiu osv. Den gene tiska kodeu ~ir univer
sell fö r alla h ögre o rganismer och bestäm
mes all tså av trip leuer av de fyra n ukleotider
na A, T, C och C i DNA-mole kyle n . 

Snabb teknilzutverkling 
Om kring 1970 gjordes den vi ktiga upp t~ick
re n att man med l~älp av s.k. res triktionsen
qmer kunde d ela DNA-strängen på ställen . 
dä r specifika n ukleotidsekvenser ingick. 
olika fo r skild a enzymer. Andra e n zyme r 
kunde användas för att s~itta samm an DNA.
segm ent. Det blev möjl ig t a tt sammanfoga 
DNA-bitar från o lika organismer. J\fan kunde 

Figur 13:2 . Schematisk bild ov en DNA-1,w/eky!. rj iN liingsgäende 
delning/Hims 1111/d,,otirlen A med lillgiinglig T 1111/dnJtid orh Tfmras 
1111,rf A samt G 111ed C orh C med G. Resultatet blir tv rl nyo J)NA
moleky/er identiska med wsjm111gs1110/elnle11 (ejier Watson, 1965). 
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exempeh-is i bakterier insäLLa DNA-segrnenL 
frå n människa och på de tta sä u få bakterier 
<t tt producera en substans, som normalt pro
duceras endast hos människa. Den s.k. hv
brid DNA-tekniken, e lle r som den n u rä tt 
och slii tt ka ll as ge n tekniken , hade sett da
[;e ns ljus. Med ele n na blev de t t.ex . möjligt 
c1ll få fram mikroorganismer som procluce
racle mänskl igt insulin elle r t:il lväxthorrnon . 
Denna teknik öppnade också mö jlighet au 
klona e nskilda gener. 

''vletoder llt\·ecklades snart för a tt exakt 
besLämrna nukleoLiclsekvensen hos enskilda 
!:(Cller och D:\IA-segrnen t. Vid niirmare stu
d ie r av enskilda kromosom e r fann man , a tt 
O>JA-strängarna förutom a\' koda nde sek
w·nser, s.k. exoner, bestod a\' stora mängder 
D:\lr\, som inte hade någon uppenbar h111k
rio11. En slående egen hel herriiffand e geno
mets organisation hos högre organismer ~ir 
a tL exonerna, som är spridda ö,·er kro1no
-;ornen, e ndast utgör en mindre del av a rYs
rnassan. Hos rvggradsdjm är mindre ;in 10% 
a\ Dl\'A kodande. 

Med hjä lp aY olika tekniker har man kun
nat påvisa små skillnader mellan individer 
beträffande DNA: ts fin struktur. Behandling 
med samma restriktionse nzyrn kan exempel
\·is ge upphm· till Dl\'A-segment, som ,·ari e
rar i länge! mella11 o lika incliYider. Denna 
\·ariatioll, s.k. RFLP ( efter engelskans resrric
rion fragmen t le ngth polpuorphism ), ut
nytUas l'id studier m gene rnas struktur och 
,om markörer i populaLionsstuclie r a, o lika 
, lag. En anna n tvp aY Yariation l'örekom111e r 
i ,.k. rnikrosme lli ler, l'ilka består a\· grupper 
,l\ . repe ti til'a nu kleoticlsekl·enscr ord nad e i 
randelll , t.ex. (Cr\)n, d ~ir n indikera r antalet 
upprcpn iugaL \ 1likrosatell iterna är spridda 
,-J\-C r genomet och \'arierar ol'ra i Jjngd mel
lan incfo·ider. Sådan polpuorfism kan därför 
b tt ide n ti fi eras. \l{ikrosatelli ter ~ir mycket 
a rn·~indbara som markörer Yid kopplingsstu
cl ie r och i populationssrudicr. 

En tekn ik som fän swr betyde lse är s.k. 
PCR (polymerase chain reaction), med , ·iJ
ke n n ters t små mjngder Dl\A snabbt kan 
uppföri)kas, s:1 att swdie r b lir möjliga. PCR 
har bli\i l e n standardmetod i alla laborato-

rier, som a rbetar med genteknik och iir 
mycket am ändbar bl.a. vid studier av mikro
satelliter. Mest kä nd för allmänheten har 
Lekniken blivit, genom att elen kommer till 
anränclning inom kriminaltekniken och gör 
det möjligt alt snabbt föröka mängden DNA 
i r..ex. ett hårs trå eller en blodfläck. 

I kapitel 9 ornnärnndes a tt gener med lik
artad effek t ofta förekommer i liknande 
kopplingsgrupper hos o lika a rte r och a u 
dert:a fi) rhå llaude tyde r p[t att homologa 
gener hos dessa arter skulle ha ett gemen
sa mt ursprung. Dessa antagand e n har be
sanna1s \·id Dl\A-stuclie r. 

Ge nom an mii rka DNA från en \ iss ge n 
har de t bli,i L möjl igt att stude ra på , ilken 
krornosolll och \-ar på denna genen i fdtga 
är beläge n . Metoden som kallas in si/11-hybri
diseririg b\1gger p[t förh ålla ndet att identiska 
eller närbesläktade DNA-segment attrahe rar 
Yara ndra. Kromosomer i meta fas på e 11 glas
platta som behandlas med märkta DNA-seg
me nt kan fäs an a urah e rn det märkta DKA:t 
ti ll niirbesläktacle DNA-segrnenL på kromo
somen. Uiget på kromosomen där före ning
en ske r ka n c1:1 synliggöras. Meroden kom 
tidigt till a1wäncln ing p å m~inniska. Genom 
all utn yt~ja probera\ humana gen er, fö r 
,i lka homologi ,·isats forcligga m ed gener 
hos husdjur, har de l ocks:1 b li\it möj ligt att 
bygg;, upp ge nka rtor för dessa homologa 
gene r hos husdjure n. \ile n me ra därolll 
,ena re . 

Med den snabba m e todut\·eckling som 
skedde inom gentekn iken under 1980-taler. 
ble,· de t ak1ue llt att diskutera miijligheten 
att kartlägga he la de t humana genomet. Ett 
sa lllarhetsprojekt ka llat H UGO (Hullla n 
Genollle O rga nization) för kartliigguing ,tY 
m~in11iskans genom startade i början på 
1990-talt't. Projektet inneba r ett samarbe te 
rnellan e tt storL anta l lcclancle laboratorier. 
Redan i-i r 2000 hade nukleori dsckvenserna 
hos m,~nniskans hela genom kunnat beställl
mas. :\lär pro jektet startade trodde man all 
m~i nniskan hade cirka 100 000 gener, men 
de t ,·isade sig att am alet endast uppgick rill 
en u·ec~jedel e llt'r cirka 3:'i 000. Det bör på
pekas a tt ä,·en om genernas n u kleoticlsek-
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vens nu är känd, å terstår den m ycket viktiga 
och svåra uppgiften att fasts tälla de enskilda 
genernas effekt och hur de samverkar. 
HUGO-p rojektet har inne buri t en mycket 
snabb metodutveckling, som kommer hela 
den mole kylärgenetiska forskningen till del. 
Vidare har sekvensen hos många gener be
stämts för vil ka homologi fö religger med 
gener hos husdjur, något som kan utnyttjas 
vid genetiska studier på husdjur. Man torde 
på goda grunde r kunna anta att ~iven de 
större husdj uren har cirka 35 000 gener. 

Transgena djur 
Vi har tidigare ber;ittat hur man med gen
teknik kunde införa gener från högre orga
nismer, t.ex. den mänskliga genen fö r insu
lin , till mikroorganismer och därigenom få 
dessa att producera mänskligt insulin. O rga
nisme r ti ll vi lka gener överförts från en 
annan art kallas med ett sam li ngsnamn 
/ransgena. År 1982 kom en publika tion om 
transgena möss som väckte mycket stor upp
märksam het. En amerikansk fo rskargrupp 
med R.D. Palmiter i spetsen h ad e till mus 
överfört råttans gen för tillväxthormon.~ För 
att kunna regle ra genens igångsättande hade 
d e konstruerat ett genkomplcx, där musens 
gen for metallo th ionein hade sans samman 
med råttans gen för tillväxthormon. Man 
hoppades att genom behandling med zink 
e lle r kadmium stimulera metallothionein
genen och därigenom få hela gen komplex
e t att funge ra. H ypotesen visade sig hålla. 
Proceduren var i korthet följande. Den konst
gjorda genen sprutacles in i d en hanliga för
kärnan hos nyl igen befruktade musägg som 
uppsamlats i äggledaren. Aggen infördes se
dan i äggledaren hos andra mushonor. Ett 
mycket stort antal behandl ingar och öve r
fö ri ngar gjordes. Flera kullar framföddes, 
och hos några hade elen överförda genen in
korporerats i musgenomet. och producerade 
råttans tillväxthorrnon . Det märkliga var att 
dessa transgena möss växte m ycket snabbare 
än normala möss. Publiceringen skedde i 
elen ansedda tidskriften Nature, som hade en 
bild cbr de transgena och normala mössen 
kunde dire kt j~imföras. Forskarvärlclen och 
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inte minst med ia visade stort intresse. Hade 
man kom mit på en metod för att öka tillväxt
hastigheten hos våra husdj ur? Fortsa tt forsk
ning visade att verkligh e ten var m er kom
plex iin läsarna av artikeln i Nature först 
kanske velat förstå . Redan Palmit.er och 
medarbetare påpekade a tt det behövdes e tt 
stort antal genöverföringar för att få en enda 
transgen mus, där den överförda genen korn 
till uttryck. Vidare hade man ingen garanti 
for hur många gen e r som in korporerades 
el ler var i genomet det skedde. Trots osäker
heten pföörjades i USA storskaliga försök. 
där bl.a. gen konstruktioner med gene n för 
mänskligt tillväxthormon inj icerad es på gris 
enligt i stort sett sam ma metod som tilläm
pats på möss. 

De n irländske husdjursgenetikern Patric 
Cunnin gham gjorde nyligen (1999) en ge
nomgång av de omfattande experiment som 
gjorts för att framställa transgena husdj ur. 
främst i USA. H an framh åller att endast ett 
av tio embryon som injicerats med genkon
struktioner överlevde behandlingen. Bland 
d em var en tio ndel transgena.'3 H os dessa 
kom slutligen elen överförda genen till ut
tryck endast hos en del. Sammanfattn ingsvis 
behövdes mellan 100 och 200 genöverför
ingar for att p roduce ra e tt. levande d jur, där 
ele n iiverförcla genen kom till ut.tryck. I ex
perimenten med överförin g av gener för till
växthormon på svin utvecklade flera av d e 
d jur där genen inkorporerats anomalier ,1\' 

olika slag som förorsakad e lidande, något 
som ger upphov till etiska invändningar mot 
denna typ av experiment. Det är uppenbart 
att iiverföringstekniken behöver förfinas om 
resultaten skall kunna få någon tillämpning. 
:Vlan bör nog veta mer om de processer, som 
man vill påverka, innan man börjar överföra 
gener, som reglerar så kom plexa egenskaper 
som tillväxt och kroppsstorlek. 

Möjligheterna till framgång syns större 
för användning av transgena djur för pro
duktion av enskilda proteiner av högt eko
nom iskt värde. Relativt lyckade försök h ar 
gjorts fö r a tt i mjölk från bl. a. mus och får 
producera humana proteiner, som är efter
traktade av den farmaceutiska industrin fö r 
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att behandla lidanden som t.ex. blödarsjuka . 
Det är här fråga om en parallell till den pro
duktion av Lex. humant insulin, som nu sker 
kommersiellt med l~jälp av transgena mikro
organismer. Gen konstruktionen för sådana 
transgena djur måste förutom genen fö r 
den önskade substansen också inrymma en 
gen som styr produktionen av proreinet till 
mjölkkörteln. För att förfarandet skall bli 
kommersiell t intressanL blir det fråga om at:t 
mveckla ett system som är konkurrenskraf 
rigt gen te mot andra m<~jligheter, Lex. pro
duktion i m ikrober eller vid odlingar av 
humana celle r. Så vitt författaren vet har 
iinnu ingen sådan proteinproduklion kom
mit igång kommersiellL 

H.eprocluhtionsteknologi 
Anificiell inseniination och embryoöver
föring har utvecklats till standardtekn iker 
med stor spridning. I den nyss nämnda över
siklen av Cunningham rapporterar han, att 
på 1990-talet utfördes årligen på nötkreatur 
cirka 50 miljoner törsrag:111gsinseminationer 
och omkring 360 000 e m bryoöverföringar. 
Som diskuLerats tidigare har dessa tekniker 
spelat e n avgörande roll for det snabba fram
steget i huscljnrsaveln. Intensiv forskning 
över nya reproduktionstekniker pågår i 
många laboratorier världen över. En del av 

dessa har börjat kunna tillämpas. 
Könsseparation av sperma har varit ett 

stående tema bland hnsdjursforskare i snart 
80 å r. Den sedermera världsberömde hus
cijursgenetikernJ.L. Lush tick för sitt dokto
randarbete uppgiften att könsseparera sper
mier. Men h an liksom otaliga efterföljare 
misslyckades. På 1990-talet kunde dock en 
re producerbar teknik med flödescytometri 
presen teras. Yletoden grnnclas på att DNA
innd1:11let är o lika i de spermier som bär X
resp. V-kromosomen. Separationen ger un
gefar 90% renhet, men elen går ännu for 
lå ngsamt för Lillämpning i stor skala .~ 

Ett annat område av sto rt: in tresse är i11 
uilro-befruktning. På nötkrealllr har meto
der utvecklals där ägg insamlade från levan
de djur rår genomgå en mognadsprocess i 
laboratoriet, varefter in vitro-befruktning 

rned tjursperma ~iger rum. De befruktade 
äggen överförs sedan till lämpliga foster
mödrar. 1Vletoden har prövats med viss fram
gång under praktiska förhållanden. Det har 
också visat sig m<~jligt att producera gene
tiskt identiska embryon genon1 kloning. Ut
vecklingen beskrevs av van der Lende 1998 
vid ett KSLA-sym posium'' i samband med att 
en av reprod uktionsbiologiens p io1~Firer 
Christopher Polge av KSLA tilldelades Berte
bos pris (se fig. 8:7). De nya in vi tro-tekniker
na som just beskrivi ts torde, förutom att de 
kan öka frarnstegstakten i avelsarbetet, också 
förbättra möj ligh eterna för kontrollerade 
och mer ekonomiska experiment för gen
överföring och produktion av transgena djur. 

År 1997 kom en verklig sensation inom 
reproduktionsbiologin och biologin över 
h uvudtaget. Ian v\lilmut och 1nedarbetare 
vid Roslininstitutet i Eclinburgh rapportera
de i tidskriften Nature, ar.t de från ett vuxet 
fär lyckats klona epitelieceller och fått dem 
a u utvecklas till ett fullgånget lamm, kallat 
Dolly (fig. 13:3) _G Dolly blev snabbt en v~irlds
kändis. Tidigare hade det varit en allmänt 
accepLeracl uppfattning,ja närmast en dogm, 
att somatiska celler förlorat sin omn ipotens 
(allkraft). Celler rr:m en viss vävnad ansågs 
alltså sakna förmåga att utvecklas till annat 
än celler av den givna vävnaclstypen. v\lilmut. 
och medarbetare hade utvecklat en p roce
dur där epiteliecellerna i laboraroriet utsaL
tes för "svält" så att de ingick i e n vilofas. De 
\"i lande cellerna blandades med obefmkta
de äggceller, hos vi lka m an hade avlägsnat 
arvsmassan. Efterytterligare behandling ut
vecklades flera embryon som överfördes till 
fostermödrar. En av dessa framfödde ett 
normalL lamm. Wilrn uts teknik har sedan 
tilbmpats av andra forskare, och i slu tet på 
1990-Lalet hade både lamm och kalvar pro
ducerats genom klon ing i laboratorier i fle
ra olika länder. Klonade kalvar har bö1jat 
säljas i USA och utbjudes av olika firmor via 
Internet. Dolly gav upphov Li ll e n media
storm. Vad skall nu hända? Ska ll vi få klo
ning också av människa? Skr~ickscenarier 
utmålades! Vi återkommer ti ll dessa frågor i 
ett senare kapitel. 
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Figur 13:3. Färet n otly. Omslaget till den ledc111dr 
1111/ 11rvi'll'llsf(((/1liga tidskrijtl'II ,\iat111P dm 2 7 Jebrnari 
1997 visarfåret Dolly, världens första däggrU111 so111 
hlr1110/.1.fi-1111 m lm1/1jiw-1,fl lw, l'/1 1111., et df 111: Arbetet 
111.Jiird,,s vid tlie l?os/i11 lnstitute. /:"dinbwgli av l \ 'i/-
11111/ urh. 1nl'dt11brt111P. 

Svenska studier 
I början på 1980-rnle t hade 11txecklingen av 
rno lekylärgeneLiken kommiL så långL att det 
ble, angeläget <1LL påbö,ja studie r på liust ijur 
i S, e rige. Resul tal frå n undersökningar p:1 
så\'äl nrns som rn~inniska twlcle på praktiska 
ti llä rn pn i ngs rn öjl igh eLer i 11 0111 h us(ij urs
aYe!n . Skogs- ocl1Jorclbrukets Forskningsd1d 
st;illde 1~)8~ err å rligt anslag på '.2 miljoner 
kronor till förfogande för molekylä rgenetisk 
forskni ng inom la 11 tbrukssektorn . A,· dessa 
medel öronmärkles cirka 10% fö r huscij u rs
gf' ne tiska st 11die r. 

Leif Ande rsson, som i e n ,·ä rclerull dok
torsa,·Jiand ling hade lagt g runden till en 
genkarta hos häst (se kap. 9), erl~jiids <1 tt 
anta utmaninge n att starta molekyfargenetisk 
forskning inom Jnstilll tionen för huscijurs
for~idliug ocli sj ukdomsgenetik. Ko ntakt 
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erablerades med ·wallen bergslabora torie t vid 
Uppsala U 11 ive rsiLe ls medicinska fakulte t. 
som bedrev molekylärgenetisk forskning på 
mus och rn~inniska. :\fan hade cfar siirskilt in
tressera t sig fö r det s.k. i'v!HC-systemet som 
ingår som e n 1·ik t ig d el i kontrollen av im
rnunförS\'are t hos de högre cijuren. Om
rådet in tresserade o ckså Inst itutione n för 
Irnsdjurslörädling och sjukdomsgeneLik, där 
imrnunogeneLisk fo rskning pågått sedan 
länge. De t ,·ar cl;irför naturligt att Le if An
d e rsson påbö1jade rno lekylärgeneLiska un
d e rsökningar på nötkreaturens MHC-sys
tem . Ett frn ktbart och m ångårigL sarnarbeLe 
in leddes med främst Lars Rask på \1Val len
bergslaboratorie t:. Han kom sedan att verka 
som professor i mole kylä r ce llbiologi , ·id 
SLL i e n riotal år, innan han å te n ände ti ll 
den medicinska fakulteten i Uppsala. 

\llHC-s'.'SLemet har hos de cläggcUur som 
undersökts c11 likartad uppbyggnad och be
stå r aY td Lyper a, rnolehler, klass I och 
klass ll. Klass I-molekylerna finns p:1 ytan hos 
de flesw celltyper. De del ta r i ko ntrolle n a,· 
de cytotoxiska celle r i irn m unförs, areL, ,ilka 
el in1inerar celler som i1waderats a1· frå111-
ma11cle orga11 isrner f'llf' r skada ts p å a nnat 
s~it L. Klass ll-molehkrna finns på ytan a,· 
, issa cell typer. bl.,1. typer aY ,·it.a blodkroppar. 
och deltar i kontrollen m· anrikroppsproch1k-
1ione n . Le if And ersson och rneclarbeLare 
koncentre rad e sig under flera år på .vlHC
stuclier h os nötkreatur och n:1gra andra 
idisslare. Undersökningarna syftade till ar.t 
iika kunskapen om l'aktorf'r som påverkar 
huscij 11re ns hälsa och prncluktion. Resul
taLen har p resenterats i pu blikationer s0111 

ing:1r i rn insr rrra clokwrs:whandlin gar. Vi 
kan in te här gå in på cleLaljer utan skall bara 
ta upp n ågra liun,clpunkter. 

\ ,!HC-gf'nerna fö r klass I och Il är t~itl 
kopplade och i~r hos nötkreatur belägna på 
kromosom 23. SigurclardoLLir, som bl.a. fö re
tog D:\IA-seh·ensswclier, , ·isade au klass TT 
hos nöLkreatur inryuuner flera tätt kopplade 
su bloci och a tt 1·issa m· dessa i sin tu r har ett 
sto rt antal alleler.7 Ko mbination en m· flera 
subloci och m ,1.nga rnulLip la alle ler ger upp
ho1· till myc keL stor polymorfisrn . Lunden 

undersökte före 
band mellan Ml 
sj ukdomsföre kc 
cl ukrion h os nöt 
vändes D:\l/\-tes1 
och deras avkom 
in Lressan t och si 
mellan e n viss hc 
he t fö r mastit. I 
har e rhåll its i no 
SRB besläktade 
analyserade i en 
till d en sLOra p, 
systeme t och d e 
sa .'' Ha n frarnh 
tecken på att M !
hålles genom ni 
selektion. Typisl 
haploLyperna vi 
,isar låg Li ll mec 
liga data tyder p; 
as av MHC-syste 
mekanisme r m< 
bevis för MH C-: 
fr,"tga om resisu 
niska och mot ~ 
övrigt har sam b c1 
,ilkeL kan bero l 
sjukclom srnateri: 
Le r kan elim in e 
beror den bala 
MHC-polym orfi 
frekvensberoen< 

Gen kartor l 
hos husdjur 
En viktig d rivl 
H C GO-projekte 
önskan all iden 
påverkar eller k 
do mar. Avsikter 
framkomna infc 
d iagnostik och 
rneclelsindustrin 
naturligtvis ino 
som h usdjurens 
ska per i a llmänl1 
inriktar sig där 



undersökte förekomsLe n a\' evenm ella sam
ba nd mellan MHC klass Il- haplOLype r och 
, j1tkdomsföre kornst, fru ktsam hel och pro
d uklion h os nötkreatur." So111 maleria l a n
\-ändes D\!A-1.estade semintjurar m· SRB-ras 
och deras avkomnw beclömningsresnl rar. Ett 
inr ressant och signifikant samband före låg 
mellan e n ,·iss haplotyp DQ1

' och mottaglig
he t för maslit. En likna nde e ffekt av DQ1 1 

har e rl1:t1 lils i n o rska sLUd ier inom den med 
SRB besläktade NRF-boskape n , Andersson 
,rnalyserade i en översikLsartikel orsakerna 
till d en stora polymorfismen inom MHC
''.·stemel och dess inverkan på d ju rens h~il
" 1, !' Han framhö ll a ll del nn hnns starka 
wcken på an MHC-polymorfi s111e 11 vidrnakL
hå lles genom n ågon form 3 \' balanserande 
, e le ktion, Typiskr fiir de nna ~ir att ingeu a\· 
haplotyperna visar hög fre kvens, ntan alla 
\·isar låg till medelhög förekom st. T illgä ng
liga da ta tyder på att polpnorfismen beting
,is av MHC-systemets deltagande i förs\·ars
mekanisrner mot sjukdornsangrepp. Kla ra 
be\·is för :VIHC-svstemets betvdclse finns i 

I ' 

fr{1ga o m resisLens mot malaria hos m~in-
n iska och mot Mareks ~jukdom hos höns. I 
Öffigt har sambande n visat sig ganska s\'aga. 
\'ilket ka n bero på att d et är S\'årt att få tag i 
,jukdomsmaterial d~ir andra störande effek
te r kan e lim ineras. Enligr Leif Andersson 
be ror den bala nse rande selektionen rör 
\ IHC-polymorfisrn på överdomin ans eller 
frekvensberoende selektion eller bådadera. 

Genkartor bö1jar växa fram 
hos husqju ren 
J:: 11 \'iktig dri\'kraft för de t omfatrande 
H UGC)-projektet hos människa har \'ari t e n 
önskan all identifie ra enskilda ge ner som 
ph e r kar eller kon trol le rar allvarliga aj 11k
rlorna r. Avsik ten är att sedan anv~i nda d en 
fram komna inforruarionen för bLa . fosLer
diagnostik och genterapi samt inom läke
medelsindustrin . Ett liknande intresse finns 
naturligtvis inom huscljursskötseln . Efter
som husdjurens viktigas te produktionsegen• 
skaper i allmänhet bestäms av många gener, 
inriktar sig där in tresset dels p:1 forskning 

fö r a tt förstå elen gene tiska ko ntrollen av 
k,·an titativa egenskaper, och dels p,°i att fä 
fram m arkörc1-for dessa, som kan användas 
\'id un·alet, I kapitel 9 beskrev vi tidiga för
sök att finn a samband m e llan markörer, 
t.ex, blodgrupper och loci for kvantitativa 
egenskaper s.k. QTL (quantitative traiL loci) . 
Err tidigt och Jyckar program för markör
assisterad selektion (MAS) beskrevs i fakta
ruta XII , cLir el imineringen av genen för 
halota n känsligh et och PSE (blekt, sladdrig t, 
\'~itskeavgi\'clllde föisk) hos svin disku te rades. 

Korsningar mellan vildsvin orh 
yorl<shire grund för svensk genlzartering 
Leif Andersson startade 1988 ett genkane
ri ngsprojekt på svin, som ha r lett till m ånga 
\'ikLig,1 resultat och \äckt stort intresse inter
nationellt. Vid genkanering, som också tar 
upp kvantitativa egenskaper, är det \iktigt all 
de t material man all\ände r visar stor varia
tion beträffande såYäl de gene tiska markörer
na som de k,·anrirar.iva egenskaperna, Anders
son \'alcle därför atL a nvända en korsn in g 
rnellan \'ildsvin och yorksh i regrisa r. TamsYi
nen är efter ilera tusen år av domestikatio n 
mycket olika vildsvin e n , även om <le utan 
svårighet lå ter sig korsas med \'arandra, T \'å 
YildsYinsgalrar parades med {ttta yorkshire
suggor, varefter fyra F

1
-gal tar korsades med 

22 f
1
-suggor som bleY föräldrar ti ll 200 F~

a\'kornmor, Vid bildandet a\ F~-generatio
ne n ske r e n omsorte ring av kromosomerna 
och för loci p å samma kromosom sker ge-
11.0111 Ö\ erkorsning en om lagring av generna. 
Ett sådant material, diir man har informa
tion om alla tre gene ra tione rna (P, F

1 
och 

f ), är därför rnycket anvä ndbart för kopp
lingsstudie r. Som m arkörer används dels 
klassiska egenskap er so m proteinpolymor
fismer, blodgrupper och färggener, och dels 
olika D>JA-varian te r. \lä r proje kte t startade 
hade man m indre än l 00 markö rer, m en 
genom ett omfattande arbe te inom d e n 
egna gruppen och gen om utbyte med u t
ländska grupper ökade tillgången på markö
rer snabbt, främst i form av m ikrosatelliter. 
Ellegren u tvecklade t.ex, ej mindre än 27 
nya markörer som e n d el i sitt doktors-
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arbete. t(i För de analyser som kommer att 
diskuteras h ~ir hade man upp till 236 markö
rer, som var ganska vä l spridda över grisens 
genom på cirka 2.300 cM. 

Försöksgrisarna föddes upp vid SLU:s för
söksstation på Lövsta och blev föremål för 
ingående studier över tillväxt, kroppspro
portioner, ~jukdomar, slaktkroppsegenska
per och köttkvalitet m.m. Flera institutione r 
vid SLU ntöver Institutione n för husdjurs
genetik, liksom ocks~t en del utländska insti
tutione r deltog i unde rsökningarna. Resul
taten h ar presentera ts i må nga uppsatser, av 
vilka en stor d el in går i doktorsavh andling
ar. De huvudresnltat som fanns ti llgängliga 
omkring 1997 sammanfattades i en uppsats 
av projektledaren Leif Andersson och m ed
a rbcta re. 11 

Arbe tet har i hög grad varit inriktat p å au 
fin n a marköre r för QTL för ekonomiskt 
betyde lsefulla egenskaper. Vid analysen har 
man använt sig av moclifika tioner av en sta
tistisk metod, som utarbetats av amerikaner
na Lander och Botstein, där man i en kors
n ing su 1clera r segregatione n av tänkbara 
QTL av intresse och kopplade markörer. J 
det svenska experimentet visade F~-gen e ra
tionen större variation för kvan titati,·a egen
skape r ~in F

1
, något som tyder på att alle le r 

inom QTL med påfallande effekt klyvde ut i 
F.,. Loci på kromosom 4 hade exempe lvis 
stark inverkan på fettansättning, tillväxt och 
tunntarmens lä ngd. Ett QTL som påverkade 

tillväxten kunde dessuto m hänföras till kro
mosom 13. Effekterna var avsevärda och 
berodde i huvu dsak på additiva geneffekter. 
F

2
-djur homozygota för vildsvinsgenerna 

inom e u visst område av kromosom 4 hade 
exempelvis en daglig tillväxt från födsel till 
70 kg levande vikt som var 47 g mindre än 
hos djur homozygota för yorkshirealleler. I 
fråga om variationen för daglig tillväxt ho 
F~-djuren uppgick a ndelen som betingades 
av genotypen på kromosom 4 till cirka 12%. 
Kromosom 4 hade d essutom stor e ffekt p å 
tunntarmens längd och andelen fett i krop
pen . Resultaten sammanfattas i tabell ] 3:1. 
För au verifiera resultaten användes två F~
suggor för vidare a,·el, och två F

3
-galtar som 

utgjorde e n återkorsning till yorkshire para
des i sin tu r med lantras/ yorksh ire-suggor. 
Totalt produce rades 88 F_,-djur. Starkt signi
fikanta effekte r e rh ölls hos dessa djur a,· 
markörer på kromosom 4 för fettansäuning 
och kroppslängd och signifikanta effekte r 
för daglig tillväxt. Andersson och medarbe
tare p~1pekar att d e samband som påvisat 
med största sa n no likhet ä r verkliga . På 
grund av materiale ts rela ti,·a litenhe t är de t 
d~iremot sannolikt så att en del svagare QTL
effekter ej har kunna t upptäckas. 

Som tidiga re fram hållits har det närmast 
Yarit en dogm inom popula tionsgenetiken 
a u kvantita tiva egen ·kaper bestäms av e tt 
ston antal gene r, var och en med liten in
Yerkan. Ande rssons resultat visar att en del 

Tabell 13:I. Påvisade QTL-effekter av kromosom 4 och 13 i F, korsningen mellan vildsvin och yorkshire 

Egenskap 

Tilh·äxt , födsel (i l! 

70 kg (g/ dag) 
Bukspiick (%) 
R}'ggspiick ~jocklPk (111111 ) 

Tu nniarmslä11gd (m ) 

T ilh·äx1, födsel (ill 
30 kg (g/ dag ) 

J.:.ro111oso111 -/ 

Addi1i,· c ffc-kt* Sig-n ifika11s 

-23.5 
0,38 

2,30 
-0,87 

-1'.\ ,5 

K romosom 13 

<0,0l 
d ).001 
<0,001 
<0,01 

<0.05 

11.9 
18,7 

17,6 
11.3 

7,5 

* Mätt som halva skillnad e n mellan dju r ho rnozygo ta fö r l"ilds,·in-a llelt-n och dj u r hornozygota fö r motsrnrandc 

)"O rkshi re-allci 
Kiilla: 1\ ndn:55011 orl, 111edarb,1are, 1998 
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av dessa gener har ganska stor effekt, och att 
de m ed den tekn ik som han tillämpat kan 
tillskrivas vissa bestämda kromosomseg
ment. Resultaten pekar p:1 goda möjligheter 
för fortsatt ingående analys med DNA-tek
nik av h ur kva ntitativa egenskaper ned~irvs. 

Korsn ingsförsöket mellan vi ldsvin och 
yorkshire gav upphov till många andra in tres
santa resultat, där tidigare kända koclande 
gener kunde inordnas i olika kopplingsgrnp
per. Ett slående exempel på den utspaltning 
som skedde h os korsningarna var den stora 
färg-va riationen i F~ (tig . l 3:4). Fem huvud
typer pälsfarg förekom i F

2
, som kon trolle

rades av gener på tv:1 o lika loci, Edet s.k. 
extension locus som bestämmer differentie
ringen mellan svan och gul-rött pigment, 
samt /-locus där I-genen ger avsaknad av 
melanocyter i huden och därmed vita grisa1~ 
medan homozygoterna ii får en färgtyp som 
betingas av gener på övriga loci. Dlocus kun
de hänföras till kromosom 6, medan I ligger 
på nr 8, i ett segment som visat sig hornologt 
med ett segment på musens kromosom 5 
och människans kromosom 4 och h os dessa 
arter inrymmer gener för vitfläckighet. En av 
musmutanterna, dominant vitiläckighet, och 
den mänskl iga färgclefekten hade av andra 
forskare visats bero på en mutation, K/T
genen , som kodar för receptorn för mast
cell-tillväxtfaktor. Anderssons grupp pröva
de därför om K/Tockså kunde ing:1 i svinets 

Figur 13:4. Uthlyv ningm 
av o/ilw _fä1gtyprr bland 
F,-djur i ko1:rninge11 111rl
lr111 vildsvin och yorkshire. 
Crism i mitten h.ar vilcl
lllinsfii~g och den v ita 
!fl isen I. h. iir homozygot ii 
medan de andra djuren 
re/J rt'sf'1'llr'rar andra geno

l_Y/Ja (foto L1'i( A ndns
,on ). 

I-locus, n ågot som visade sig vara fallet. Jo
hansson Moller och medarbetare l'isade att 
de vita grisarna hade en duplikation av KIT 
eller en del av gen en, medan de färgade 
qjuren var homozygota för en enkel kopia av 
genen .12 

Det här beskrivna exemplet visar hur man 
genom att använda sig av information från 
mera noggrant studerade arter som mus och 
människa kan få d raghjälp vid studier av 
gener hos mindre väl undersökta arter. Fle ra 
mutationer inom K/T-locus hos m us ger för
utom pigmentstörningar också nedsatt livs
kraft, vilket dock ej synes vara fallet när det 
gälle r vit färg hos svin. Hos häst däremot är 
det känt sedan länge att genen för konstant 
skimling (en blandning av vita och färgade 
hår) ä r leta! i dubbel uppsättning. Prelimi
nära resultatfr:111 en undersökning av Stefan 
Marklund och medarbetare tyder på att skim
mclfärg hos häst också kontrolleras av en 
mutation i K.11 '. 13 

Det just beskrivna genkarteringsprojektet 
på svin utgör ett gott exempel på ett m o
dernt sätt för samarbete mellan olika speci
alister. Det är dyrbart att producera och 
underh ålla ett omfattande djurmaterial. 
Därför blir det a ngeläget att använda djuren 
både för ingående gcnanalyser och fö r mät
n ing och regis trering av så många andra 
egenskaper som möjligt. Det är ,,idare viktigt 
att utbyta information och etablera sarnarbe-
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ten med liknande p rojekt i andra dela r a,· 
Yärlclen. Anderssons grupp har h afL nära 
kontakt med ett flertal u tländska ins ti tutio
ner, och mtrnga gästförskare från andra län
der har deltagit i delar m· undersökningarna 
i Sverige. 

Genlwrtor hos andra djurslag 
Omfattande genkartering pågår med olika 
cljmslag i olika d elar av världen. Genkartor 
har uta rbetats för nö tkreatur, får, get, hund 
och höns. För åtminstone får och nötkreatur 
har markön.:r påvisats också för kYantitativa 
egenskaper. För nötkreatu r har man använt 
sig av mate rial från semi naveln där avels
Yä rclen för t.ex. mjölkaYkastning finns till
gängliga för besläktade tjurar i fle ra genera
tioner. (För ytterl igare information se en 
ÖYe rsikt av Michel George och Leif Anders
son .) 1•

1 

Hästen var länge e tt försu mmat djurslag 
n~ir de t gälle r genkartor. En första större 
gen karta prese nterades 1999 aY Lindgren 
och medarbetare på SLU. i:, Eu djurmaterial 
bestående av stora h alvsyskongrupper från 
fyra varmblodiga traYhingstar och 4 islands
hingstar u tnytrjades och testades for 121 
mikrosatelli te r och samman lagt 19 RFLP 
polymorfismer och blodgrupper. Markörer
na täcke r l 500 c:-11, \·ilket utgör minst 50% 
av hästens genom. 

Genkanor baserade på kopplingsanalyser 
anger avståndet mellan gener i Ö\'erkorsnings
procenl (c:Vl) men ger ingen upplysning om 
var på kromosomerna generna ligger. Fysis
ka gen kartor där läget på kromosomen kan 
anges bö1jade upprättas p:1 1980-talet. Olika 
type r av s.k. in situ-hybrid isering a nvänds. 
Som tidigare framhåll its föreligger stora lik
heter mellan genomen hos de högre djuren , 
och gener med likartad effekt förekommer 
ofta i likna nde kopplingsgrupper hos flera 
arter. Efte rsom människan länge varit väl un
dersökt har humana krornosomspecifi ka 
b iblio tek kommit till stor användn ing för a tt 
genom in situ-hybridisering lokalisera kro
mosomsegment och specifika gener h os 
husdjur till enskilda kromosomer. i\!fetoder 
för s.k.jämforande kromosomfärgning har 
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11tYecklats. Vi skall inte här g:1 närmare in på 
dessa me tode r. Sägas skall endast att jämfö
rande kromosomfärgning också har använts 
vid Institutionen för husdjursgenetik, bl.a . 
för studier ,ff hästens genom och homologi
er mellan häst och rnänniska.11

; 

Gamla uppfattningar om 
husdj urens dom estikation 
modifieras 
Vår kunskap om buscijmens dornestikation 
h ar grundats på a rkeologiska fynd från g ra
var, bos~itrningar och kultplatser. En allmän 
uppfälln ing har varit att :Vlcllersta Östern 
med området kring Eufra t och Tigr is varit 
e tr viktigt domestika tionscent.rum, och att 
husd jur t.ex. nötkreatur sedan därifr:111 sp1itts 
till olika delar a,· ,·ärlde n genom fol kvand
ringar och ha ndel. För en del arter h ar man 
antagi t ett en da d ornestikationscentr urn , 
medan ma n för andra t.ex. svin varit öppen 
för att do mestikationen k11nnat äga rum på 
flera håll och under skilda tidsperioder. 

När det g~illcr nötkreatur antog man länge 
ett enda do mestikationscen trum . I m itten 
på 1990-talet kunde emellertid de irländska 
forskarna Loftus, Mac Hugh och medarbeta
re genom studie r av nukleärt och mitokond
rie lit DNA visa, att nötkreatur av zebutyp 
(J3os t:amus indicus) och europeisk boskap 
(Bos taurus taurus) Yar så olika, alt de måste 
ha \'arit åtskilda långt innan domestikatio
nen kunde ha ägt rum . Resultatet innebiir 
alltså att domestika tionen har skett i åtmins
tone två o lika områden, sannolikt dels i 
Tnd11s floddal och dels i Mellersta ÖsLern . 

S,·enska unde rsökn ingar på häst och svin 
tyder på att också de tid igare uppfattningar~ 
n a om d essa två djurs lags domestice r ing 
behöver revideras. Giuffra och medarbetare 
(2000) vid SLU undersökte mitokondriell t 
DNA och tre vanliga gener hos e tt antal svin
raser i Sverige, vildsYin från Europa och Ja
pan samt de l kinesiska tamsvinet :Vleishan. 17 

Resultaten visade klart att \1.eishan och de 
europeiska svinraserna domesticerats obero
ende av varandra. U rsprungsformerna, dvs. 

,·ildsvin i Fj~irran 
,·ari t åtskilda uncl 
människan börjac 
dju r. Det finns hi 
frå n Kina impor 
I 700- och l 800-t: 
med lo kala svin, 
stora vita engelsk 
därför imressan 1 
och medarbetart 
studier fann star 
asiatiskt inflyta n< 
sh i re-svin . 

Svenska st11di 
m itrokonclriell t 
l1ertal olika h ästr 
hästen clomestic< 
under skilda t ic 
medarbetare är , 
mönstret au fån 
tra nsport som l 
folkgn1pper, sna 
rade dj ur skulle 
genom handel < 

sig över nya orn1 

Rasstruktur 
I kapitel 9 beskr 
kunde använ d, 
mellan husdjur~ 
i heterozygotigr 

Figw· 13:5. Svrm1 
hu/la är Pn av rtr, /, 
varande lanlmsr>n 
Norden . Den utgö, 
skild gru/J/J ti/lsan: 
11wd norsh ös/land 
telemarhsboslwjJ Ol 

röd mjöllrras. Mål 
av Simon Oqvisl ( 
visar rödkullor vir 
/)en Jöriimdes /HOJ 

Arenanrlei; 1ödkt11 
luaftfu lie Jöresprä, 
dennes 60-c11:1d11g. 
/wnstsamling. 



:..;...,11 a re i11 p{t 
hst a tt järnfö
,..,_ har ar1v~ints 
=t:ne tik. b l. a. 

h homologi-

om 
lUOll 

me, tikation 
71d från gra
er. En allmän 
·er,ta Oster n 
., Tigris varit 
:rum. och att 
Lirifra 11 spritts 

rn folhand
tr.:er har man 

n,ce ntrun1, 
: Yarit öppen 
L: ä\{a rum på 
,perioder. 

;:man Einge 
um . I mitten 
c!e irhindska 

h medarbe ta
:h m itokond
r a1 1ebu typ 
pei~k boskap 
. att de mås te 

mestikatio
.,_,ei i nneb~ir 
: ett i å trnins
noli kt elds i 
,ra Östern. 
hi>t och svin 
Jpfauningar
rnesriceri ng 

medarbetare 
::okonclrie l It 
ea a n tal svin
Lropa och J a
: : \ [eisha n. 17 

, han och de 
cerats obero
nnerna, dvs. 

1·ildsYin i Fj~irran Östern och Europa. hade 
1·arit {1tskilcla unde r mycket lång tid, innan 
människan började använda svinet som h us
cUur. Det finns historiska belägg för att: svin 
frfö1 Kina imponerats t ill England under 
1700- och 1800-talen, och att dessa korsats 
med lokala svin, bl.a. vid bildandet av den 
stora Yita e ngelska rasen (yorkshire) . Det är 
därför intressant att framhålla, att Ginffra 
och medarbetare i sina molekylärgenetiska 
studie r fan n starka indikatio ner på ett visst 
asiatiskt in flytande ptt dagens wenska york
shire-svin. 

Svenska studie r ha r nu också gjons på 
m itroko ndridl t och n ukleärt DNA hos ett 
fknal olika hästraser. ResulLaten tyder på att 

hästen domesticerats på många o lika ställe n 
under skilda tidsepoker. Enligt Vila och 
medarbetare är det sann olikt det kulturella 
m önstret att mnga vi lda hästar för kött och 
transport som har spritt sig mellan o lika 
folkgrupper, snarare ~i11 a ll redan domestice
rade djur sk111le ha uppförökats och senare 
gen om h andel och folk\·andringa r brett ur 
sig över nya ornråden. 1

~ 

Rasstruktur och ra~jämförelser 
r kapitel 9 beskrevs hur blodpolyrnortismer 
kunde användas för studier av sEikLskap 
mellan h ustUursraser och Ö\-cr förändringar 
i heterozygotigraclen. Särskild uppmärksam-

Fig11,- 13:5. Svrnsh ro"t!
lwlla iir 1'11 av de /11m1° 
varr111dr lan lrasn na i 
.\'orden. Den uigör en sä1° 
sluld gru/1/1 ti/lsnmmans 
111ed norsk o"sl/rmdslwlla, 
te/m1rnlisboslwf! orh dmJSh 
riid 111jölhms. Må/11i11gm 
av Simon Oqvist ( 1920) 
visrn rödlwllor vid Siljan. 
Den förämrfrs professor 
. \1Pnam/('I, rödlwllearlens 
l:raftjitf/1' föresjm71wre pä 
dm11PS 60-årsdag. SUJ:s 
ko11slsamling. 

h et gavs åt en un dersökni ng som inrymde 
isländsk boskap, som varit isolerad på Island 
sedan landet koloniserades för mer än l 000 
{1r sedan. Deua fo rskn i ngsfälL har fått för
nyad aktuali tet på grund av de förbä ttrade 
möjligheter ti ll analys, som DNA-ma rkörer 
ger, och genom det ökande in tressct under 
1980- och 90-talen for bevarande av genetisk 
m{mgfald och av inh emska lantrase r. 

Ett omfau and e samn ordiskt projekt for 
att studera likheter och skillnader mellan 
kom mersiella nö tkreatursraser och kvar
varande lantraser i Norden (23 populatio
ne r ) utfördes på 1990-tale t pi't in itia tiv av 
>Jordisk gen bank för husdjur, med akt ivt 
deltagande av forskare från de fem nordiska 
hinderna och med .Juha Kantanen från Fin
land som leda re . Från Sverige deltog Birgitta 
Dan ell och Kaj Sandberg . Resultaten p ub
licerades i fl era deluppsatser och samman
fauas i en innehållsrik doktorsavhandling av 
Kantanen, som presenterades vid universite
te t i .J oensuu .19 För undersökningarna 11t
nyujades de ls resultat !"rån tidiga stud ie r 
över blodgrupper och p ro teinvarianter i de 
o lika länderna och d els sti ckprov från de 
olika raserna, tagna unde r 1990-talc t och 
testade, förutom för blod- och proteingrup
per, också för I O olika mikrosatelliter kont
rollerade av loci p{t 10 kromosomer. 

Vi skall inte här g.'.'1 in på deta ljer utan 
endast diskutera huvuddragen . Den mate-
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matik och den lerminologi, som användes 
för beräkning av likheter me lla n raser och 
variatione n inom de m, är ganska invecklad. 
Re ultaten visade, all de nordiska kreaturs
raserna kunde delas in i flera skilda grupper 
med relativt stor likhet inom varje grupp. En 
n ordlig grupp inrymde isländsk boskap , den 
norska rasen side l lrönder, svensk fjäll ras, 
finsk nordlig boskap samt västfi nsk och öst
finsk boskap. En annan grupp besLOd bl.a . av 
no rsk östlandskulla, svensk rödkulla, te lc
marksboskap och röd d ansk mjölkras. De 
kommersiella mjölk raserna av ayrshire-typ 
( 'RF, SRB och finsk ayrsh ire) bildade en 
grupp tillsammans med d e svartbrokiga låg
landsraserna. De väsLl iga norska lantraserna 
bild ade en grupp, medan j ersey-boskapen -
som vän tat - utgjorde en grupp skild frå n 
de n övriga boskapen. 

Beträffande den nordliga gruppe n visade 
resultaten, i överensstämmelse med resultat 
som J 962 presente rades av Braend och med
a rbe tare, att det före låg s lor likhel mellan 
isländsk boskap å den ena sidan och de två 
besläklacle raserna side l trönder och fjällras 
å den andra. De t är intressan t att nolera, a u 
d e lre finska lamraserna hör lill samma 
grupp. Med l~iälp av mikrosatellite r kunde 
Kantanen och medarbetare visa, au isländsk 
boskap oc h sidet trönde r varit å l kilda i 
omkring 220 generatio ne r, dvs. cirka 1 100 
ti ll 1 300 t1r, vilket , ·äl överensstämmer med 
h is toriska belägg. Separalio ne n me llan de 
två östligasle populalionerna i den n ordliga 
gruppen ö l- och västfinsk boskap och ele n 
v~is tligas le, dvs. isländsk boskap, beräknades 
sträcka sig över en t idsperiod av 1 875 till 
2 250 år. Den na tidsram skall slällas i rela
tion till all separalionen me llan stam former
na för isländsk boskap och j e rsey beräkna
de· ha ägl rum för 4 200-5 l 00 år sedan . 

De t kanske mesl in tressanta i Ka11Lanens 
studie ~ir ele n rela livt n~ira släktskape n me l
la n de finska lantra e rna och sidct lrönder, 
något som tyder på au nötkreaLU ren i norra 
Skandinavie n kan h a vandra t in med stam
mar som kommil li ll Norde n via sydöstra 
Finland. Det kan dock icke uleslutas a tt mig
rationen gått i motsatt riktning. Trö ndelags 
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kusctra kLer blev isfria och befolkade re lative 
tid igt. Kamanens resultat stimulerar lill vida
re studier, som också borde inrymma sam
arbele med a rkeologer. 

Det samnordiska projektet unde rsökte 
också variationen ino m raser och de föränd
ringar som skett för de popu lationer som 
unde rsökts för blodgrupper och p ro te in
varianler 20- 40 år tid igare. l nom den nord
liga gruppen visad e d e öst- och väslfinska 
lantraserna den stör ta varia ti o nen. Den 
isländska hade elen minsta heterozygotigra
d en , vilket san nolikt beror p å att utgån gs
antalel cijur var ganska litel, och att po pula
tione n geno mgått fl askhalsar i sam band 
med kända naturkatastrofer. Del kunde vi
dare ,·isas, a tt de nordiska lantraserna för
lorat mellan e n och nio procent av sin hete
roqgoti över d en aktuella tidsperioden på 
20- 40 år, medan d e a ntalsmässigt mycket 
större kommersiella raserna förlorat mellan 
5 och 10% av sin heterozygoti. Genförluster
na kan ej anses a larmerande, u lan de flesta 
lan rraser som var föremål för bevarande åt
gärder hade fortfarande rimlig inom-ras
,·ariation . 

r\vslulningsvis kan framhållas, att elen 
mole kylärgenetiska forskningen på huscijur 
har ,·arit stadd i en mycket snabb mvecl.Jing 
under 1900-taleLS sis ta lvå decennier, och au 
den fick stor draghjälp från den mycket 
omfattande forskningen på människa och 
m us. AY naturliga skäl har forskningen på 
husc!jur hittills varit av ganska grundl~iggan
de karaktär. Vissa tillämpningar ka n dock 
redan noteras. I fråga o m iclentiteLS- och för
älclraskapskon troll p:1gick unde r 1990-talet 
e n övergång från användandet av blodgrup
per och prole inpolymorfism er till D1 A-mar
köre r. När de l gälle r recessiva clefektgener 
har metoder utvecklats med vilka bärare av 
fle ra sådana kan påvisas hos åuninstone s,in, 
häst och nölkreatur. Arbete t med au 11tvcck
la markörer för ,i ktiga procluktionsegenska
per har komm it ganska lå ngl hos både nöt
kreatur och svin , och det bör rimlige n kunna 
börja tillämpas under de fö rsta JO åren av 
tjugohundralale t. :Mera d ärom i d et sis la 
kapiLlet. 

AvsLUTANl 

KAPITEL 1 
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KAPITEL 14 

Samspelet mellan forskning och praktik 

I föregående kapitel har påp eka ts, hur un
der he la 1900-talet produktiviteten hos lant
brukets huscijur kontinue rligt ö ka t. Mjölk
avkastningen pe r ko och å r var L.ex . 1999 
me r ä n t re gånger så hög som vid sekle ts 
bö1jan. Samtidigt h a rjordbrnkc ts struktur 
och kreaturs Lockens samman sättnin g fö r
ä ndra t dramatiskt. O mvandlinge n av hus
cijursskö tseln bör ses som en integrerad del 
av de n allmä nna process, gen om vilken hela 
det svenska samhälle t fö rändra ts. Orsakerna 
till fö rvandli ngen är många. En gem ensam 
nämnare torde va ra den ökade och all~jämt 
ökande kunskape n om de te kniska och bio
logiska faktore r, som styr p rod11ktivite te n , 
in te m inst inomjordbruk och hus~jursskö t
sel. Fo rskn ing inom lande t oc h i u tlande t 
har fortlöpande gene re rat n y kunskap , men 
forskning leder inte automatiskt till prod11k
tio nsstegringar. Resul tate n må te a npas as 
och infogas i p raktiskt tillä mpbara syste m. 
Ett samspel beh över utvecklas mellan forsk
n ing och praktik, d ä r informatio n flöda r i 
båda riktningarna. De t mås te också fin nas 
e konom iska in cita ment för föränd ringar. 

Förd nansv~irt lite är gjort för att s111de ra 
samspe le t me lla n fors kning och prakti k 
inom la ntbruket och samspe lets be tyde lse 
lör produkLi,·itetsökningen . För h usdju rs
skötseln finns några re levanta u ndersök
ningar, och e n av d essa skall be handlas. T 

Ö\Tig t skall vi u m yuja de sakfö rhålla nden, 
som belysts i tidigare kapite l om de n forsk
ning som skett och de tilläm pningar som ägt 

rum. Tyv~irr kan det ej bli fråga o m en djup
lodande analys. En såd an ligger utan fö r 
ra men av ett po pulärvete nskapligt verk av 
elen typ som de n här bo ke n representerar. 
Det ä r emellertid möjligt a tt n ågot belysa 
de n roll , som e tt antal nycke lp ersone r ocb 
viktiga organisationer spelat för om vand
lingsprocessen, och d e sy temförändringar i 
samspelet som ~igt rum. 

Som tidigare flera gånge r påpe ka ts är in te 
genetik och avel de e nda vete nskapsom
råde n som påverkat husd jursproduktio ne n . 
Framsteg inom när ingsf)1Sio login och ve te ri
närmedicinen spelar också e n mycket viktig 
roll. De stora farsote rna tuberkulos och 
smittsam kastning hade exempelvis utrota ts 
,·id 1900-tale ts mitt. Den ökande peciali e
ringen har också haft avgörande be tyde lse. 
1990-talets djurup pfödare ~ir skickliga speci
aliste r, medan deras yrke bröder och -systra r 
i bö rjan på seklet var mångsyssla re. Man tor
de inte ra alltför mycket fel om man antar, att 
generellt inom huscljursp roduktio ne n har 
ungefär e n fjärdedel av p rocln ktionsökning
e n unde r 1900-tale t berott på fö rbä ttringar 
inom vardera avel, u tfodring, sam t inhysning 
och skötsel av djuren inklusive \'e terinärme
dicine n, medan de n resterande ijärdedcle n 
beror på samspel mellan dessa tre faktorer. 
Det är alldeles uppe nbart att ell samspel före
ligge r. Fö r att ett d jur, som geno m ave l få tt 
goda anlag för produktion , verkligen skall ge 
god avkastning, fordras också till räcklig ut
fodrin g och bra omvårdnad. 
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Hushållningssällskapens och de 
kapitalstarka godsägarnas epok 
De \·iktigas r.e a ktöre rna i ut\·ecklingen a\' 
S\'ensk husdjursavel har skifta t med tiden. 
U11cler se nare hälf'ren av 1800-talct och e n 
bra bit in p:1 1900-talct spelade hushållnings
sällskap en i de enskilda länen en a\·gö rande 
roll, och de ras insatser skedde ofta i samspf'l 
med frams tående gods~igare . Vi be hö\'er 
bara nämua importen och prön1ingen a\' 
o lika lrnsdjursrase r, där särsk il t sällskapen i 
d e syd liga och mellansYenska läne n spelade 
e n akti\· roll. Fö r elen slutliga rasbi ldning·en 
kom dock för uörkreatur och S\'in e nskilda 
goctsägare att ÖYa e tt a\·görande inflytande. 
Bilclanclet a\· RSR-rasen . foregångare till \'a r 
nuvarande SRB-ras, har beskri\·i ts ingående 
i kapite l I och i fa ktaruta 1. Ska pandet a\· 
RSB-rasen kan i hög grad tillskri\ as de insat
ser som gjordes a\' gockigare Knut Cassel på 
Sijärnsund i '-Järke. En liknande insats ino m 
S\·ina\·eln , som ej heskri\·its tidigare i de nna 
bok, utfördes a\' godsägaren Per Bondessou 
( 1845- 19~5) p å SYalöf i Skåne. ' 

Flera mländska svin raser had e under slu
te t a\· 1800-ta ler importe rats till Skå ne p:1 
pri \ at in itiativ eller genom de två hushå ll
n ingssällska pen i lan dskape t. Resultaten 
ble \' \'arierande. Per Bondesson imponera
de i flera omgångar under J 880-ta let djur a \· 
den stora \'i ta e ngelska ra ·en eller rorksh ire 
t ill si n gård , d~ir kon troll av djure n, un·al 
och axeJ genom fördes. Arbe tet blev mycket 
fram gå11gsrikL, oc h e n en hetlig sta m med 
goda p rod uktionsegenskaper llt\'Ccklades. 
Pe r Bunclesson (fig. 14: l ) och de t a\· honom 
g rundade Pe r Bonclesson LanLbruks AB 
kom au under fl e ra årtionden dom in era 
yorkshire-aveln , som fram Lill o mkring 1950 
\·ar Sveriges viktigasLe svinras. 

Del föreligger tora likh eter mellan de tYå 
"raspionjärcrna" Knut Cassel och Pe r Bon
clesson, även om den förre \'a r 24 å r äldre 
och den senare hade eu be tydligt e nklare 
socialt. nrsprung. Båda var drifr.iga j orclbruka
re och ekonomiskL kunniga och framgångs
rika . De tog mycket liYlig d el i hembygdens 
sociala och politiska liv och \'ar aktiva inom 
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re pe ktive läns hushå llningssällskap och , 
många andra föreningar och sällskap. Cassel 
b le\· la ndstingsm an och le damot av riirst.1 
ka mmaren ( 1867-69 och 1872-78), dä r han 
före trädd e frihandelsvänli ga åsikte r. Bon
clesso u var ocks:1 la nclsLin gsman och riks
d agsman i förs ra kammare n (1892- 1907). 
d~ir han anslö t sig till de t konserYativa par
ti eL. 

Både Cassel och Bo ndesson saknade for
me ll utbi ldning i h usd jursa\·el, bl.a . a\· den 
en kla a n ledninge n alt s:1dan u tbil dn ing 
kn appast fa nns att fä. Bondesson hade en
da. l genomgått folkskola. Båda kände dock 
sannolikt till arheLen a\' de e ngelska avels
pionjärerna Bakewell och bröderna Colling. 
I \'a1je fa ll a n\'äncle d e likartade a,·elsme
toder, d\·s. \·iss inaYe l på fram stående indiYi
der, produktio11skonLroll och strängt un-al. 
Or ·aken till att Cas cl och Bonclcsson ble\ 

Figur 14:J. Fö1Pgå11gs111n11 11P11 i110111 j ordbmkPls elw-
11 0111islw jiire11i11gsrördse, godsiigrtrt'l1 och riksdags-
11101111e11 111. 111. l'n Bondrsson ( 1843- 192 ! ). lfo11des
so11 övertog vid u nga å r fiirfrmegården i .'ivoliif och 
0111vandlude denna 1111der en fe111lior1rig verhsmnh.r'I 
till el/ mömtnjordbruk 111nl Jra111slåe11de uiillneaturs
orh svi11besiilt11i11ga1: Han han ses som slw//{/re av 
den svenska yorlultirerase11 och var m sr,11s friims/1' 
fiiirlriidrm, 1111rln många rh 
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raspionjärer är o klar. De Yar säken cijurin
rresseracle, och som d uktiga företagare ville 
de ha så gott ekonomiskt u tbyte som möjligt 
a,· sina r~jur. Det ~ir sannolikt au Bondesson 
,·ille konsolide ra yorksh ire-rasen i Sverige. I 
fråga o m Casse l finns inget som anger att 
han var 11te efter att skapa en ny ras. De t 
bara blev så. I båd a fallen ledde emellertid 
avd sarbetet till rasbildni ng, gott ekonomiskt 
resultat och ston intresse och erter l'öljd frå n 
andra djurägare . Hushäilningssällskapen 
spelade a lltså ingen a1·görancle roll vid hiklan
clet a1· de t:1 ·~1 raserna RSB och Sl'ensk )'Ork
sli ire. De kom emellertid att a ktivt deltaga 
l'id konsolideringen och spridningen al' ras
erna ö1·er lander. 

I fråga o m h~istaveln har s,'h-äl rasbildandet 
sorn konsolide ri ngt>n av l'åra tv{1 inhemska 
raser i stor utsträckn ing skett i hush:tl lnings
siillskapens regi. De n tidiga utvecklingen m· 
gotlandsrusset skedd e med stöd från Got
la11cls h ushål In i ngssäl Is kap, och den norcl
Sl'enska hästens ut1eckling har i hög grad 
q\TLS a,· arbetet p,'\ hingstuppfödningsanstal
ten på v\'å ngen, som startades pft ini tiati1 a, 
lrnsh{tllningssällska pen i de frra nord liga 
länen. 

Den [idiga ut1·eckli11gen al' huscijursaveln 
kom ock.s~i i Ö1Tigt att starkt på"erkas a, · h 11s
hålln ingss'.illskapen . Vi har tidigare beskri,·it 
hur dessa aktivt deltog i organiserandet a\' 
tjmforeningar, hjälpte till ,id tjun·aler och 
fördelade statliga stöd och egna medel ti ll 
fö re ningarna. ÄH:n om rnjölkboskapskont
ro llcn formellt ,·ar rrisrf1ende rr:111 s~illska
pen, skedde ocks:1 där e tt nära samarbete 
mella n sällskapens rj~insten1ii11 och kontroll
föreningarna. Under 1920-ralct in r~ittade 
h11shållningssällskapen särskilda tjänster som 
h usciju rskonsulenter. 1·ilket ökade möjlig
heterna till dclgil'n ing inom h11scU11rssck
lOrn. Gt'nom sin a l'ald a socken- och pasto
ratsombud l1ade hushållningssällskapen 
nära kontakt med länets bönder, och ~i1·e 11 
om sällskape n \'ar starkt bernende a, stalliga 
m edel, uppfauacles de sannolikt inte som 
,tatliga myndigheter. '\lär semi m·erksan1-
lw 1en började bli aktuell , d e ltog många hus
cijurskonst tlente r och auclra företrädare för 

hushållningssällskapen mycket aktil't i 
skapandet av nya sem in före ningar. Hus
djurskonsul e nterna fungerade o fta som 
sekreterare i nybildade före ningar. Genom 
for~indringarna i den sta tliga lanr.bruksorga
nisa tionen på l 950- och 60-talen (se kapitel 
7) minskade siillskapens möjl igheter för in
satser inom husdjursaveln. I fö re liggande 
arbete har det inte vari t möjligt att göra en 
inträngande analys av betydelsen a\' hush{tll
n ingssällskapens arbete för huscUursaYelns 
fr;imjaude. Tiden borde \'ara mogen fö r en 
el ler flera agrarhistoriska doktorsavh and
li ngar härom. 

Forskarna börjar påverka 
utvecklingen omkring 1925 
Sorn framgått a, tidigare kapitel hade de 
genetiska teorierna knappast nf1gon in
\'erkan på d en praktiska husdjursaveln före 
1925. r\1·eln amände sig av bepröntd er
farenhet och de metoder som låg bakom de 
tidiga e ngelska a1·clsmännens framg:'.'tng;1r. 
Samtidigt b'.·ggcle man 11pp infrastruktur för 
a1·kasrningskonrroll (mjölkkor och s,·in ) 
samt incli,iclprörni ng (häs tpremieringar) . 
På 1920-talet fick huscUursgenetiken tre 
energiska företrädare so111 p:1ver kade u t-
1·ecklingen i S,-erige, nämligen norrn1,11 111e11 
Christian \i\'riedt och s1·enskarna Gert Bon
nier och harjohausson (se kapite l ~, fak1 a
rn10rna 111, V och Vil l). De hack a lla d e t 
geme nsamt, au de geuom besök på olika 
institu tioner i USA kommit i kontakt med 
genetiken och insett dess möj ligheter för 
utYecklingen a,· l111sdjursa1·cln. Deras bud
skap ,ar likarta t. .\!fan borde koncentrera sig 
p:1 ekonomiskt 1·iktiga egenska per och srn1n
ta i 01·ikt iga särdrag som färg och teckning. 
För egen skaper som ej kunde m~itas p{\ 
ciju ret sfillT. skul le man försöka tillämpa 
,m:~Js,·;irderiug genom a1·kom111ebedömning . 
Den gii11gse uppfattningen, au anor och ras
re nher i m~111ga led hade stor betydelse, bor
de modifieras . .\fan behö1·de inte gå längre 
til lbaka i anorn a ä n ti ll fa r och mor. om 
dessa 1·ar ordentligt al'e ls\'ärd e rade. Chris
tian Wriedt aded ganska ung, redan 1929, 
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me n kom geno m sin dyna miska personlig
het att påverka många rådgivare och forskare 
i he la No rden. Bonnier och .Johansson kom 
au verka inom hus(\jursgene tike n mycke t 
längre. Som ledare för Institutet Jör husdjurs
förädling, Wiad, introducerade Bonnier me
tode n med enäggiga nötkreaturstvillingar 
Jör studier av specifika mi \jöfaktorers im·er
kan på djmens utveckling och produktio n. 
Ha n var också ele n som tog initiativet ti ll 
utvecklingen av d en artificie lla insem inatio
nen i S,·erige. 

Se minte knike n miijliggjorcle e n e ffe ktiv 
avelsvärd e ring a,· semintjurarna genom av
kom mebeclöm ning för mjöl kavkas tn i ng. 
Gruncle rna Jör hur a,·kommebeclömningen 
borde u tföras lades av IvarJoha nsso n oc h 
hans dåvarande e lev Anur Han. son. Profes
sore rna J o hansson och Bo nn ier va r i fl era 
omgå ngar inbegri pna i cliskwsio ne r och 
iiverliiggningar med representanter för SRB
fören ingen , om b ur en a,·ko mme bed öm
ning av SRl3-~jurar borde utformas. fl e ra 
gånger kom ma n fram till övere nsko mmel
ser, som sedan re, ·s upp av styre lsen.~ Niir 
man läser om fö rloppet få r man kanske in
tryck av ren obstruktion . Så illa var de t nog 
inte. Uppfattningarna var h elt enkelt myck
et o lika inom SRB-före n ingen. Ledande 
f"ö reträclare för rasen 0ä11acle sto ra pe ngar 
på fö rsii\jning av a,·e lsd ju r. Ma n ,·ille h e lt 
enke lt inte ha e n ändring i det rådand e 
systemet, där exteriö re n rnr a,·görande fö r 
avelspoiin gen . En obj ektiv avelsvärde ring 
blev möjlig fö rs t d:1 sem in röre lsen (RSS) 
vuxiL sig så sta rk, att ele n kunde fä gehör för 
e n på vetenskapliga grunder u tformad a,· .. 
komme beclörn ning genom samarbe tsorga
ne L N~imnclen fö r avkommebed ö mn ing av 
~jurar (NAT ). J NAT ingic k företräda re fö r 
sta tliga myndighete r, sem inve rksamhe te n , 
hushåll ningss~illskape n och rasfö reningar
na, och de ·suto m adj ungerades ,·e tenskaplig 
expertis. 

h a r J o hansso n kom a u verka som h us
djur gene tiker i närmare 60 år. Han var forsL 
frå n 1925 t.f. professor i husdjurslära vid 
Ultun a lantbruksinsti tut och seda n p rofes
sor i an :ls- och raslä ra vid Lanrbruksh ög-
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skolan i 24 å r. De husc\jurskonsulenter som 
var verksamma under 1940- och 50-talen , då 
elen sve nska busdjursavcln bö1:jade moderni
seras oc h semi n aveln fic k sitt gen ombrott. 
hade praktiskt tage l alla haft Ivar.Jo hansson 
som lärare. Genom flera av dessa konsulen
ter fick den modern a ave lshiran, som den 
utformats i h ·ar J o hanssons före läsningar 
o ch skrifter, ivriga förespråka re . Det tord e 
inte råda någon tvekan om a u de föriin d
ringar, som ge nomförd es inom aveln, och 
d e rneLode r fö r avkomm eb edö mni ng och 
annan avelsvä rdering, som introducerades 
und er 1950- och 60-r.alen, skulle haft myck
et svå rare att vinna accepta ns, om ej kade rn 
a,· ,·älutb ildacle husdjurskonsulente r och 
husc\jurslä rare stöll re formerna. 

I en beskrirning av gene tike ns i11Jlytande 
på de n tid iga s,·enska h usc\jursave ln bör ock
så .Karl Erikssons in satse r omn ämnas. Han 
gjo rde sig känd som expe rt inom h ästaveln. 
där han gjorde insatser fö r utvecklingen aY 
d en no rdsvenska häste n . Redan 1927 ut
förde han en omfauande studie av faktore r 
som påverkade o lika kropp måu bos elen 
nordsvenska häste n , och följande å r intro
duce rades u nde r hans ledning d ragproY för 
unghingsrar på VH1ngen. Det var alltså fråga 
om e tt tid igt exe mpel på användba rhe ts
tester i aveln , vad som nu bnikar ka llas fe no
ryptest eller individtest. Eriksson gjorde ock
så omfattande s tud ier av nedä rvn ingen a,· 
gonaclhypoplasi inom SKB-rasen . Något som 
är ,·ik tig t och unikt fö r sin tid ä r all studien 
följ d es up p a,· e u praktiskt tes tprogram, 
geuom vilke t d efektens före ko mst kun de 
bringas till s:1 låg nivå, au de n ej längre ble,· 
av ekono misk betydelse. 

Seminverksamheten skapar 
nya möjligheter 
De rasföreningar som verkade under 1900-
ta lc ts första hälft före trädde i h uvud a k 
intressena hos personer som födde upp avels
djur för fö rsäijn ing. I avelsfrågor h ade fö r
e ningarnas represe ntante r ofLa mycke t kon
serva ti\'a vä rderingar, som kna ppast ,·i ttnade 
0 111 n ågon större fö rståelse för elen nya h us-
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d jursgen e tikens m öj lighe ter. Med semin
verksamh etens framväxt inom nötkrea tu rs
aveln och bilda nde t av riksorgan isatione n 
RSS börj ad e e n ny kraft göra sig gälla nde . 
RSS såg som sin uppgift att stöclja de vanliga 
mjölkproducenterna, så att de skulle ta bätt
re p rod uktio nsd jur och ladugårdsekonomi . 
Som beskrivits i kap itel 8, visad e RSS tidig t 
intresse lör att kun na göra fortlöpa nde ana
lyser av data över de seminanslu tna kornas 
produktion och sexualfunktioner. Gert Bon
nier var e n tid ig fö respråkare för e n stark 
centralo rgan isation , som kunde göra avels
u tredn ingar, och stöd de organisationens 
sekretera re, Bö1je Olsson , i dennes strävan 
att st~irka det centrala sekre taria tet." Som 
tid igare nämnts upprättad es 1950 en för 
serninorganisatio ne rna gemensam d atacen
tral på \1\liad. Härmed var gr unden lagd för 
utvecklingen av RSS till en o rgan isation, 
som med hjälp av mode rn och fortlöpande, 
a ll t bättre datatekn ik kunde be~jäna bön der
na m e d info rmation om d eras kor och 
mjö lkprodnktion. 

lnr~ittandet av NAT-bedörnningen av tjurar 
blev en viktig milstolpe. Sveriges bönder fick 
h ä rigenom ti d igt t illgång ti ll en p:t ve ten
skapli g grund u tförd avelsvärd ering av d e 
~j urar som användes i aveln . När man i efte r
hand begrun d ar hur reforme n genomför
des, måste man säga au RSS och Bö1je Olsson 
agerade mycket skickligt och klokt. Den 
vetenskapl iga g mnden fö r bedöm n ingsm e
toclen hade n oga utre tts av Tvar .Johansson 
och den in terna tio nellt erkände skotske 
gen e tikern Alan Robertson . Detaljutfor m
ningen lämnades ti ll den likaled es \'älr e
nommerad e Artur H ansson, som var ch ef 
för lns ti tutionen för h usdjursföräcl li ngs av
delning på Wiad . Den allmän na ledningen 
av avkornmebedömningen anförtroddes ef
te r ingående fö rhand lingar åt e n nämnd , 
med fö re trädare för o lika intressen inom 
lrnsdjursaveln inklusive h ushållni11gssällska
pen , och med en överdi rektö r på Lan tbruks
styrelse n som ordförande. Då nä m ndens 
led amöter av naturl iga sk~il <-:i h ade topp
kom petens i h usdjursgenetik, adjungerades 
ett antal exp erte r bl.a. Artu r H ansson och 

senare också Nils Korkman ti ll nämn d e n. 
Avkommebedöm ningsresultaten publicera
des sedan i särskilda s.k. NAT-meddelanden. 
1 RSS:s egen tidskrift, 1,aclugånlen, redogjo r
des också ingående för NAT-metode n och 
resulta ten fdn de ol ika bedömningsomgång
arna . Tidskrifte n Ladugården hade några år 
tidigare övertagits av RSS och fick gen om 
blockprenumeralio ne r av de olika seminför
e n ingarna stor sprid ni ng. 

NAT-rnetod en fick tidig t stor acceptans. 
Fra nk Petrini p ublicerade 1966 en studie av 
o lika in novationers (nyh eters) sprid nings
takt inomj ordbruket.4 Den baserades på en 
enkät till samtliga_jo rdbrukare i Uppsala län 
rn.ed gårdar på mella n 20 o ch 100 ha :1ker. 
Det s.k. F-tale t, som e n ligt NAT-rn ewden iir 
e tt u tu·yck fö r tjurarnas avelsv~irde (se kap. 
10) , ingick som en av 14 inn ovation e r i un
dersökningen . Av de j ordbrukare, som hade 
sj~ilvrekryterande mjölkbesättni ngar, h ade 
över 50% år 1964, dvs. 12 år efter NAT-mcto
cle ns införande, bö1jat ta h änsyn till F-tale t i 
de t egna avelsarbetet. Petrini konklud erar 
bl.a. a tt "vissa innovationer närmast Starka
Norre ( en vetesort fö r f:s anm.) men i någon 
m:m också F-talet, accepte ras mycke t hastigt 
och omedelbart". I de n grupp innovat.ioner, 
som p ågått omkring 13 år, fann Petrini vida
re, att F-talet snabbast fått acceptans och nått 
50%-nivån pJ näs ta n hälften så kort tid som 
L. ex . in f'ö ran de t av ven tila tionstru mma i 
ladugården . 

Införan de t av >JAI~metode n u tgör en 
b rytpunkt i sve nsk husdj ursavel. Den h us
dj ursgene tiska forskn ingen fick h ärigenom 
direkt genomslag i e tt nationellt utveckl ings
program. Trovärdigheten för både RSS och 
h1 1sdjursgenetiken bland praktikerna ökade 
som ett resultat av de t lyckad e införandet. 

Efter sam gåendet 1959 mella n avclsför
enin garn a och seminfö re ningarna i orga
nisationen Svensk H usdjursskötsel, SHS, fi ck 
Sverige en slagkraftig centralo rganisation 
för u t,eckling av nötkreatursskötseln . SH S 
inr~ittade tid igt o lika kommitteer, där prak
tiker, tjän stemän och forskare ku nde mötas 
för att diskutera aktuella frr1gor. Man ordna
d e oc kså konferenser, bäde nationella och 
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med utländska d elLagare, för att belysa möj
ligheter och problem. SI IS kom at:t uppmärk
sammas internationellt b l.a . för sin tid iga 
integraLion mellan semin- och avelsverksam
het och procluktionskontroll. Organ isaLionen 
fick st:1 modell för flera liknande sammanslu t
ni ngar i Europa. 

Del å r 1960 a,· SHS inrättade avels rådet 
med -'Jils Ko rk man som ordförande blev en 
,·iktig rnötesplaLs for forskare och företr~ida
re för elen praktiska aveln. Som näm nts i 
b l.a . faktaruta X hade Korkman , som bl.a. 
,·arit docen t i a,·cls- och raslära i mitten på 
1950-LaleL, blivit chef fö r huscijursbyrån i 
LantbrukssLyrelsen . Genom sina uppdrag i 
SI-IS fi ck han en central position, både i elen 
staLl iga lantbruksadministrationen och i den 
praktiska hnsdjursskötsdn. l\är S\'imwels
frågor ble,· en del av SH S:s ans\'arsområde, 
inrättades ett S\'inavelsråd , ocks{1 med Kork
man som ordförande. Genom dessa råd och 
and ra kommitreer och ,·e rksamheter kom 
SH S att under fle ra decennie r verka som ett 
na,· i o lika n~itverk mellan forska re, rådgi\'a
re och pra ktike r. 

I Börje Olssons visioner for SI-IS ingick, 
au organ isationen skulle insamla tekniska 
och ekonomiska data från h11sdjursskötseln, 
,·il ka eCter statistisk behandling skull!:' kunna 
gf' L-J.ntbrnkarna information och l'åglecl
ning i deras strä,·a n att: forbiittra produk
tionsresultaten. Dessa data ställdes till fors
karnas lörlögaude för ;ina lysf' r a,· ol ika slag 
och 1ngjorde i fl e r,1 fal l grnnden för dP 
,·ete nskapliga 11ndersökuinga1 som beskrivs 
i kapi tel 9- 11. Diskussioner mellan företrii
dare f'ör SHS och forskare ledde sedan till 
de utviclgn i ngar i s1'stemen for a,·e lwärde
r i ng, so!ll diskuLe rats tidiga re . >J~i tverk lik
nande dem som fanns inom STIS:s intresse
omr:1de kom sedan att hyggas upp ii,·cn för 
a ndra cijurslag. 

Den nordiska modellen - hög 
produktion och god djurhälsa 
L nde r 1900-ta le ts fyra sista decenuier kom 
cijurägarna, deras organisatione1~ ve terini1r-
1·äsenclet och forskningen allt mera att 
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in tressera sig f'ör förb~ittrad djuromvårdnad 
för au minska sj11kdomsforekomsten. In
satserna koncentre rades mer och mer på 
~jukdomsförebyggande å tgärd er. De tta för
raringss~itt blev logiskt, när väl de stora krea
LUrsfarsote rna, tuberkulos och srnitLsam kast
ning, eliminerats frå n landet l'id seklets mitt. 
I kapitel 9 diskuterade vi e tt fl ertal undersök
ningar som ,·isade, att ar\'et hade e ll påtag
ligt inflytande in te bara på förekomsten a,· 
reprod uktionss törningar utan också p:1 in
fektionssjt1kclomar som mastit hos nötkrea
tur och lunginflam mation hos svin . Resttlta
ten ledde till e tt ökat intresse för avel som ett 
led i den fö rebyggand e h iilsodrden. ~Vfål
s~ittningen ble, att avla för både förbättrad 
produktion och cijurhälsa. En viktig begrän
sande faktor var emellertid , att de t i stor lit
sträckning saknades data om enskilda djurs 
sj ukdomsbenäge nh et, som kunde ligga ti ll 
grund för un·al. 

De n hi>ga frehc11se11 av kal\'11ingssvårig
heter och clödföclsel som började förekom
ma, främst hos SLR-higor men ocksä i de 
a ll t 1·,111ligarc raskorsningarna, gjorde att 
dessa problem fick ökad uppmärksamh et 
(se kap . 10). Philipsson och meda rbetare 
konstruerade redan 1975 ett a,·elsinclex för 
tjurar, som föruLom mjölkavkastning och till
\'äxt också inkluderade honcijurens frukt
sam he t och fö re komst a,· dödfodslar sam t 
j u,·eregenskaper, temperament m . rn. hos 
tjmens d öttrar.·; Cppgifterna erhö lls gcDom 
samkörning a,· data från mjölkkokontro llen 
och serninbokföringen. r\ve lsindext't ,·isade 
sig framgå ngsrik t och korn sedan a tt yuer
ligan: förbättras. En begränsande faktor , ar 
att man rr:m kokontrollen och sem inbok
föringen endast kunde kon11na åt. delar a,· 
hiilsoprob lern en m en e j in lektionssjuk
dornar som mastit eller ämnesomsiir.tn ings
störninga r som ketos. De t ,·ar <.farför natur
ligt an en diskussion korn igång inom SHS 
och bland forskare , hun1\'ida man systema
tisk t skulle kunna a1w~inda distriktsve te ri
niirernas sjukdomsd iagnoser för att iden ti
l'i e ra sjukdomsbenägenheten hos enskilda 
kor. Ungefär samtidigt korn en liknande dis
kussion i gång i Norges centra lo rganisation 
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for nötkreatu rs,m .:l , med vilken SHS sedan 
länge hade ett nåra samarbete . 

Nornn~inen starLade hösten 1970 ett för
söksprogram för sjukdomsregistrf'ring i L\·:1 

f)1lken, och i Sverige startades forsöksverk
sarnhet i Skaraborgs län 1971. I l\'orge kun
de e tt nationellt program komma igå ng 
1975.° I Sver ige gick det trögare. SHS inledde 
diskussioner med såväl J ordbruksdeparte· 
lll entet som LRF. Bland annat ville SHS a n
,·ända av taten komrollerade s.k. reglerings
medel för ända m:t1 e1. En lig t SHS:s fö rut
,·arancle ,·e rkställande direktör Arne Roos 
1·ar båd e LRF och clist rik tsveteri11ärerna till 
e n bö1jan negati\'a. ln tegri te tsskä l framför
des bl.a. mot registre ringen av sjukdomar i 
e nskild a besättningar. f rågan om sjukdoms
registrering tillmättes av SHS sådan Yikt, ,Ht 

den om nämndes i SHS:s årsberä ttelser, fö rsta 
gangen 1974, för att sedan vara ett å te rkom
mande te ma, tills man slut ligen kom ti ll 
skott 1984. Cnder resans gång hade SIIS 
l)ckats mobilisera stöd från LRF, som slöt 
a\"la l mecl jorclbrukscleparte mentet om ar.t 
Lan tbruksstyrelsen skulle genomföra en Juk
domsregistre1i ng a,· nötkreatur med hFilp a,· 
de statlig t avlönade distriktsvete rin~iren1a . 
Särskilda blan ke tter utformades med ,·il kas 
h jälp SHS kunde dataregistrera sj ukdoms
diagnoserna p :1 e nskilda cij ur oc h samköra 
uppgifterna med andra djurregister. J an 
Ph il ipsson och medarbetare hade cl~t redan 
publicerat resultatet fd rn undersökningar a,· 
Skaraborgs-materialet över den fö rsöksmäs
siga sjukclomsregistreringen , som ,·isade att 
de t fanns ti llriickl ig genetisk variation i resis
tense n mot ma ·tit och andra ~jukclomar för 
att d e t sk1tl le vara nwn ingsf'l tll t att göra ur
,·al.; Mot trrndskraft mot ~jukclo mar brukar 
räknas till gruppen bruksegenskaper. U r\'al 
for bruksegenskaper ~ir 1111 e n 1·iktig d el a,· 
a\'e lsarbetct: i alla de nordi ka länderna och 
ii r känne tecknande rö r elen norcl i ka avels
moclelle11. Norge är det land, där störst rela
tiv vi kt liiggs p:1 brubegenskaperna. Da n
mark och S1·crige är i ston sett lika i d e tta 
hänseende, medan Finlan d liigger något 
större ,·ikt på a,·kastningen me n lägre ,ikt på 
brnkscge nskaperna (faktanu a XV). 

I perioden 1920-50 ,·ände sig den hus
c.!jmsgen e tiska fo rskningen ofta direkt till 
d jurägarna med sina resultat och teser. h·ar 

.Johansson. Bon nier och i viss mån Artur 
H,u1sso11 höll män gder a,· föredrag och 
skrev många artiklar fö r lantbrukare. Sena
re har forskarna mer och mer in rikta t sina 
rådgivni11gsinsatser på a,·el ns centra lorgani
sationer. Sjukdornsregistre ringen och aveln 
for bättre d ju rhälsa kan tas som exempel på 
de n riktning, i ,·ilke11 samspelet mellan forsk
ning och prakrik ut',ecklades efter l!:170. Allt· 
me r a1· al'elsframsteget best:ims a,· å tgärd e r 
som utförs a1· elen cemrala avelsledninge n i 
organ isat ioner som S,-cnsk Mjölk, S,·Fnsk 
Avel eller S,·e nska f å ravelsföre ningen . I'vlcto· 
derna för a,·els,·ärd e1ingen sam t urvalet och 
anl'ända ndet av h andju ren bestiimrn e r i 
mycke t hög grad förändringsta kte n , och 
d essa {ttgärder kon trolleras h elt e ller delvis 
av den centra la avelsledningen. De n natur
liga samarbetsparte n riir fo rskningen har 
därför bl ivit de olika centralo rganisationer
nas lönroenclemän och tjänstemän. !\är en 
cemralorganisa tion är övertygad 0111 au Yissa 
nya a,·elsåtgärder bör ,·id tas eller :indringar 
i rädande system skall genomföras, blir det 
centralorganisatione ns uppgift att forankra 
å tg:ircle rna hos lantbrukarna samt, om nöcl-
1·~indigt, förhandla med myndighe terna. 

Forskningsfinansieringen 
För fo rskning fordras pengar. Finansie ring
en a1· forskninge n har alltid varit ett svån 
kapitel. Under 1900-talets tö rsta hä lft var till
gången p:1 l"orskningsmedel mycket begrän
sad. Som tidiga re n ~i mnts klagade lvar.fo
hansson i si na m inncsskrifter b itterligen 
över d e usla resurser11a vid den nyinrättade 
Kungl. La n tbruksh ögskola n . Vissa mf'del 
kunde man fä från stiftelser och akademier, 
t.ex. Ku11gl. Lantbruksakade mien . Knut och 
Alice \i\"alleube>rgs stifLClse gjorde e n mycket 
,·iktig insats genom uppförand et och finan
sieringen a,· Institutet för huscUursföräclling 
(kap. 4 ) . som hirn nacle forskn ingsresultat av 
stor praktisk be tydelse för husclj urssköt seln 
och ble1· e n tidig "plantskola" fö r 11ya fo rs-
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kargenerationer. Stiftelsen har sedan visat 
fortsatt framsynthet genom satsningar på 
nya områden t.ex. immunogenetik, en sats
ning som sedan gav upphov också till bioke
misk genetik inom husdjursomr{1det. Under 
seklets sista år började Wallenbergssti ftelsen 
också ge långsiktigt stöd lill molekylärgene
tisk forskning på husdjur. Andra fonder har 
tillkommit, bl.a. Erik Philip-Sörensens stiftel
se för främjande av genetisk och humanis
tisk vetenskaplig forskn ing, som givit aktivt 
stöd till undersökningar av hästens genetik. 
Det statliga forskn ingsstödel ökade påtagligt 
från slule t av 1940-talet genom inrättandet 
av jordbrukets Forskningsråd. Under 1980-
tale t bö1jade rådet att koncen lrera stödet till 
mera grundläggande forskning inom sitt 
ansvarsområde, vilket ställde den mera till
lämpade forskningen i ett svårt läge. 

Jordbruket och dess organisationer ,isade 
under första hälften av 1900-talet eu mycket 
ljumt intresse för att stödja lantbruksforsk
ning med direkta pe nningtillskott. \fan 
menade alt forskningsstöcl var en statlig 
angelägenhet, eftersom en mycket stor del 
av landets befolkning fick sin försö1jning 
från lantbrnket. Denna uppfattning fortsat
te att r i'1da ~inda in pä 1980-talet, men nu 
med motiveringen, all prissättningen pä 
j ordbruke ts produkter sattes genom elen s.k. 
_jordbruksregleringen efter förhand lingar 
mellanjordbrukets organisalioner och sta
ten . ProclukLionsökningar och andra ra tio
naliseringar belönade därför inte barajorcl
brukarna utan kom h e la folkhushållet ti ll 
godo genom lägre priser. Om jordbruket 
skulle stödja specifik forskning, skulle peng
arna komma från s.k. regleringsmeclel, som 
enligt företrädarna för jordbruket ansågs 
vara pengar tillhöriga jordbruket. Denna 
uppfattning kom mycket tydligl fram i dis
kussionerna om inrättandet av e tt halvstat
ligt institut för huscljursföräclling under 
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1950- och 60-talen (kap . 7). JorclbrukeL, 
föret.räclare var positiva till att stödja elen 
huscljursgenetiska forskningen, men med
len skulle komma från regleringskassorna. 

Den första cljurägargrupp som visade in
tresse att ge medel for genetisk forskning rnr 
pälsdjursuppfödarna. Redan i slutet av 1930-
talet bötjade deras riksorganisation bekosta 
vad man nu kallar uppclragsforskning ,id 
Lantbrukshögskolans Institution för aYels
och raslära . En omfauande forskning kom 
igång över färgneclärvning och reproclu k
tionsfysiologi. Forskningen bidrog verksamL 
ti ll pälsqjursskötselns utveckling och till att 
Sverige under 1950- och 60-talen blev etta,· 
de ledande minkskinnsproclucerande länder
na i världen. Pä!scijursuppföclarna utgjorde 
en lite annorlunda grupp ~in jordbrukarna i 
gemen och var beredda att betala för elen 
information de behövde. 

Insikte n om forskningens betydelse tilltog 
b land jordbrukets organisationer under 
andra hälften av 1900-talet. När staten bö1ja
cle visa tendenser au vilja m inska anslagen 
till Ian tbruksforskningen, s~irskilt elen mest 
lillämpacle, beslötjordbrukets organisatio
ner med LRF i spetsen att bilda Stiftelsen 
Larnbruksforskning (först kallad Lantbru
kets Fond), som ti llkom på 1980-talet. Stiftel
sen samarbe tar nära med branschorganisa
tionerna i bonderörelsen, och samråd sker 
med berörda organ isationer, innan ansök
ningar beviljas eller avslås. På grund av forsk
ningens betydelse har vissa husdjursorgani
sationer och även fors~ikringsbolag inrättat 
egna forskningsråd, som anslår medel lill 
specifika forskningsprojekt. De t sker alltså 
numera inte bara ett utbyte av ideer mellan 
företrädare för huscljursorgan isationerna 
och forskningen. I många fall stöder organi
sationerna ocks{1 tilhimpad forskning inom 
sina intresseområden . 

KAPITEL 1 
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rade korna har ( 
2 000 kg år I 900 
år ett sekel sen 
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niken och dess ti 
på elen genetisk 
samt de etiska j 
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att endast kort 
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mera hobbybe 
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FRÅN BYA'IJUR TILL GENTEKNIK 
Under 1900-talet har vi kunnat bevittna genetikens framväxt som en viktig biologisk vetenskap. 
Samtidigt har produktivite ten hos lantbrukets husqjur i flera fall mångdubblats. Tillämpning 
av genetiken har spelat stor roll i denna process. Boken skildrar det viktiga samspelet mellan 
fo,rskningen och tillämpningarna inom den praktiska aveln. Man får följa uppbyggnaden av 
forskning, undervisning och rådgivning. De svenska undersökningarna genomlyses grundligt 
och för vart och ett av de viktigaste dj urslagen speglas de mest betydelsefulla forskningsresul
taten, avelstillämpningama och föråndringarna i produktivitet. Den nordiska avelsmodellen, 
där urval av avkastning kombineras med selektion för förbättrad djurhälsa och fruktsamhet, 
beskrivs ingående. 

Under 1900-talets två sista decennier har flera genombrott inom DNA-forskningen och 
reproduktionstekniken skett, vilka le tt till viktiga tillämpningar. Kloning av kroppsce!ler har 
blivit möjlig och kartor över generna hos de olika djurslagen är för närvarande under utarbe
tande. I ett avslutande kapitel tas genetikens tillämpningar idag samt de allmänbiologiska och 
etiska frågorna upp till bred diskussion. 

FörfattarenJan Rendel,född 1927, varunder 
många år professor i husdjursförädling vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har ock
så omfattande internationell erfarenhet och 
verkade bl.a. under elva år som chef för av
delningen för husdjursproduktion vid FN:s 
livsmedels- och jord bruksorganisation FAO i 
Rom. Där var han en av initiativtagarna till 
organisationens världsomfattande program 
för nyttjande, utveckling och bevarande av 
husdjurens genetiska resurser. Tillsammans 
med Ivar Johansson har han skrivit boken 
"Ärftlighet och husdjursavel" som utkommit 
på sju språk. 
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