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FÖRORD 

Näringslivets arkiv - utradering eller kulturmiljö? 

Arkivet är fö'retagets aktiva minne - oumbärligt fö'r ett rationellt agerande, nö'dvändigt för 
att bevara kunskap och kompetens. Men arkivet speglar också näringslivets betydelse i 
den svenska samhå'llsutvecklingen. Det ger fö"retagen, företagarna och de anställda deras 
väljö"rtjänta roll i den svenska historien. Så inleds ett öppet brev i Dagens Nyheter den 10 
mars 1994. Rubriken är RÄDDA FÖRTAGSARKIVEN, målformuleringen Kraftiga, 
snabba insatser å'r nö'dvändiga fö'r att bevara lwtade fö'retagsarkiv. Bakom aktionen står 
givetvis företrädare för arkivvärlden som riksarkivarie Erik Norberg och professor Alf 
Aberg men också, i detta sammanhang viktigare, företrädare för näringslivet, bland dem 
direktör Antonia Ax:son Johnson och akademiledamöterna Bo Berggren och Björn 
Sprängare. Brevskrivarna är bekymrade, situationen oroande, ansvarstagande måste 
följas av handling! 

Stora förändringar inom svenskt näringsliv hotar dagens och morgondagens historiska 
forskning. Om näringslivet önskar ha en central plats både inom historieforskningen och i 
medborgarnas idevärld, så måste näringslivet även ta ansvar för och professionellt sköta 
sina arkiv eller lämna över dem till offentliga arkiv, ofta med en viss kostnad som följd. I 
de fall mängden arkivalier blir för stor eller företag läggs ner gäller det att kontakta 
riksarkivet för förslag till lösningar. Inte minst arkiv från medelstora och små företag blir 
ofta utraderade, t ex vid uppköp eller nedläggningar. 

Vad som givetvis speciellt angår Akademien är att arkiv som speglar de areella 
näringarnas utveckling bevaras och görs åtkomliga för forskningen. Detta gäller verk
samheter inom primärproduktionen som jordbruksföretag och privatskogsbruk, företagen 
inom förädlingsindustrin som sågverk och charkuterifabriker samt verksamheter som 
kombinerar forskning och företagande, som exempelvis företag med inriktning på 
växtförädling och livsmedelsindustri. 

Akademiens arkiv - struktur och skötsel 

Akademien har under lång tid värnat om och skött sitt arkiv. Det förvaras i lämpliga 
lokaler, skyddade för fukt, brand, kraftiga temperaturväxlingar och inbrott. Arkivet 
uppordnades 1982 av dåvarande arkivassistenten vid riksarkivet Ulva Ringden, som även 
upprättade en arki vförteckning. Arkivuppställningen moderniserades och arkivförteck
ningen kompletterades och reviderades 1992 av Anders Perlinge. Förteckningen är utsänd 
till ett 20-tal arkiv och bibliotek. Perlinge upprättade även Akademiens nya arkiv
förteckning som löper från 1990 och utgår från en ny diarie- och dossieplan, upprättad av 
arkivhandläggare Helena Welin-Berger vid riksarkivet. Perlinge är Akademiens konsult 
både för arkivtekniska frågor och för mer avancerade frågor rörande arkivmaterialet. Det 
löpande arbetet med den moderna arkivbildningen sköts av assistent Gunilla Jonsson, 
som även ansvarar för Akademiens diarium. För det historiska svarar chefsbibliotekarie 
Lars Ljunggren och bibli otekarie Joachim Siöcrona. Biblioteket har huvudansvaret för 
arkivet. Biblioteks- och publiceringsnämnden med kompetenser inom bibliotek, arkiv
och skogs- och lantbrukshistorisk forskning verkar för arkivet både inom Akademien och 
i forskarsamhället. 

Akademiens historiska roll 

Under mer än 180 år har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien verkat för jordbrukets 
förkovran i Sverige. Pionjärerna, sådana som Abraham Niclas Edelcrantz, Carl Fredrik 
Akrell och Jöns Jacob Berzelius, såg från början till att ett stort och unikt källmaterial 
samlades in från hela landet för att bli ett "statistiskt arkiv", vilket gör Akademiens arkiv 
till en riksangelägenhet. Arkivets handlingar ger inblick i snart två seklers utveckling av 
de areell a näringarna. Före Lantbruksstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbruksdepartementet 
m f1 fanns Kongl. Landtbruksakademien, vilket gör de äldre arkivalierna oundvikliga för 
den agrarhistoriska forskningen. Även 1900-talsmaterialet är innehållsrikt och spännande. 

Akademiens historiska roll t o m 1912 dokumenterades på sin tid av dåvarande 
akademisekreteraren Herman Juhlin Dannfelt i Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912 
samt svenska landthushållningen under nittonde århundradet, som utkom 1913. Mycket 
är dock ännu outforskat; så väntar t ex Akademiens Experimentalfälts historia på att 
skrivas. Vet de stockholmsstudenter som går förbi rektorsämbetets vackra hus, ritat av 
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Fredrik Blom, norr om de blå höghusen med glasfasader i Frescati, att detta fram till 1960-
talets slut var Akademiens huvudbyggnad på Experimentalfältet, vars verksamhet började 
på 1810-talet? Vet de att restaurang Lantis tidigare var det av Akademien år 1904 uppförda 
Lantbruksmuseet? Vet de att på den mark där i dag höghusen, Arrheniuslaboratoriet m f1 
byggnader ligger har under 150 år bedrivits försöks- och kontrollverksamhet, areell 
forskning och utbildning m m., verksamheter som starkt bidrog till Sveriges ekonomiska, 
och därigenom även sociala och kulturella, utveckling. Kanske vore det en uppgift för 
Kommitten fö"r Stockholmsforskning att ägna en volym i sin förnämliga serie 
Stockholmsmonografier åt att beskriva Frescatiområdets historia i allmänhet och 
Experimentalfältets i synnerhet? 

Anders Perlinges skrift 

För mig som agrarhistoriskt intresserad och professionellt verksam för de areella 
näringarnas utveckling i Sverige i dag och i morgon har läsningen av Anders Perlinges 
skrift varit synnerligen spännande. Den har givit mig orsak att ytterligare ivra för 
betydelsen av att studier av näringarnas historia integreras med arbetet att utveckla 
näringarna till samhällets gagn. Som det står i Akademiens stadgar: Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens uppgift är att med stö"cl av vetenskap och praktisk erfarenhet till 
samhällets gagn främja jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. 

Under 23 ämnesrubriker, från Synen på bonden speglad i belå"ningar fö"r få"rtjänstfulla 
insatser till Skogen som resurs, belyser Perlinge, i ett personligt och spännande urval, 
några av arkivets möjligheter för den historiska forskningen inom vitt skilda fält, ej bara 
agrarhistoriens. På ett livfullt och lockande sätt ger han det ena goda forsknings uppslaget 
efter det andra. Perlinges samverkande kompetenser ger betydande resultat. Han är 
arkivarie, fil.kand . och doktorand vid Institutet för folklivsforskning i Stockholm med 
inriktning på agrara kreditmarknadshistoriska problem samt är knuten till Nordiska 
museets dokumentationsavdelning och ledamot av Akademiens Biblioteks- och publi
ceringsnämnd. 

Professor Rolf Adamson, tidigare vid ekonomisk-historiska institutionen vid Stock
holms universitet, utvecklar i sitt inledningskapitel En ny typ av arkivvägledning dessa 
forskningsuppslag vidare och kallar med rätta Perlinges skrift för en kulturgärning. 

Kunskap om hur odlingarna sköttes förr är viktig för förståelsen framåt, för näringarna 
som sådana: metoder, ekonomi, kunskaper os v men också därför att det i hög grad är 
samma arealer som vi brukar idag. Vad de har utsatts för under århundradena påverkar 
även dagens odling. Veterinärhistoriker Ivar Dyrendahl, tidigare intendent vid 
Veterinärhistoriska museet i Skara, utvecklar dessa tankar i sitt inledningskapitel. I en 
bilaga finns bibliotekarie Eva Tullgrens användbara översikt KSLA - en kortfattad 
beskrivning av ändamål och struktur genom åren samt av vissa till Akademien knutna 
institutioner m m. 

Akademiens agrarhistoriska verksamhet 

Den tyngsta av Akademiens biblioteks verksamhetsprofiler är skogs- och lantbruks
historia i vid, tvärvetenskaplig mening. I det liggande förslaget till föreskrifter för 
biblioteket står att detta skall främja skogs- och Iantbrukshistorisk forskning. En gren är 
givetvis den traditionella biblioteksverksamheten, en är att göra arkivet tillgängligt och 
nyttjat, en att ge ut skrifter, som föreliggande nummer av Skogs- och Lantbrukshistoriska 
1neddelm1den, och en är att tillsammans med nämnden verka för att forskare, finansierade 
med externa medel, knyts till verksamheten. 

Akademien har fler agrarhistoriska engagemang. Så arrangerar vi tex tillsammans med 
Nordiska museet öppna seminarier och symposier för speciellt inbjudna forskare, ett av 
vardera per termin sedan flera år. I samarbete med museet utges Skrifter om Skogs- och 
Lantbrukshistoria där främst symposierna dokumenteras. Seminarierna har ofta utgivits i 
Akademiens rapportserie. 

Det är min förhoppning - ja, min fasta förvissning - att föreliggande guide in i arkivet 
kompletterad med sin komprimerade arkivförteckning skall stimulera forskare och 
praktiker till spännande möten i arbetet med översikter av eller djupdykningar i vår agrara 
historia. Välkomna! 
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HISTORIENS BETYDELSE FÖR DE AREELLA NÄRINGARNA IDAG 

Varför läser och studerar vi historia? Varför är det en vetenskap på modet? Helt enkelt därför att 

ämnet är utomordentligt spännande och intressant. 

För amatörer är detta ofta det främsta skälet att syssla med historia. Intresset vaknar hos 

en del så småningom och först vid högre ålder, men det kan också komma plötsligt, särskilt vid 

större förändringar i tillvaro och omvärid, exempelvis när gårdar och gamla torp fö rfaller och 

rivs, djuren försvinner, åkrarna förbuskas eller planteras med skog - kort sagt hela 

landskapsbilden förändras. Det blir då för mången väsentligt, att ta reda på hur kulturbygden 

formats i gången tid , och hur människorna levt där; man söker sin identitet och sin egen 

position i ett längre tidsperspektiv. Kanske vill man också få kunskap att avgöra vad som bör -

och kan - bevaras fö r framtiden. 

Inriktningen varierar starkt; man deltar kanske i det historiska hembygdsarbetet eller ägnar 

sig åt att söka sina rötter genom släktforskning. Andra finner sitt största nöje i att läsa om 

kungars missriktade insatser i form av krig, som utarmat folket och framkallat lidande och nöd. 

Naturligtvis fin ns det en rad andra orsaker till studier av historia; särskilt för fackmän på 

området. De skall inte närmare penetreras; här skall blott påpekas, att rummets fjärde 

dimension, tiden , är lika viktig som de andra tre. 

På det agrara området behöver man inte gå särskilt långt tillbaka i tiden innan man finner 

att historia och aktuell vetenskap var i stort sett samma sak. Ville man vid början av 1700-talet 

studera jordbruks- och husdjursvetenskap, så läste man inte bara nyare skrifter utan också 

sådana, som var hundratals år gamla, Plinius, Columella; på djur- och djurläkarsidan 

Xenophon, Apsyrtus , Vegetius, Jordanus Ruffus för att bara nämna några av de äldre. Så 

småningom följde under 1700-talet en uppdelning, så att de gamla skrifterna all tmera övergick 

till historia och hamnade på det humanistiska området , medan nya naturvetenskaper 

utvecklades . I den praktiska verksamheten började man odla nya grödor och införde en 

förbättrad växtföljd. Storskiftet banade väg för effektivare skötsel av jorden med bättre redskap -

och mycket annat inträffade i fysi okratismens spår. 

Vad som här har beskrivits i några meningar tog emellertid mycket lång tid. Visserligen 

författades många och tjocka böcker på jordbrukets och husdjursskötselns område, men 

framstegen kom långsamt. Fortfarande kopierade man gladeligen tidigare verk, och detta 

fortsatte långt in på 1800-talet. Visst fanns det undantag, alltså författare med stor 

självständighet. Som exempel kan nämnas Pehr Kalm, även om också denne ofta anförde 

uppgifter ur äldre källor - stundom av tvivelaktigt värde. Ett stort framsteg var emellertid att den 

äldre litteraturens inslag av magi, trolldom och allehanda besvärjelser så småningom rensades 

bort. 

De tryckta källorna till kunskap nådde vid denna tid inte ut till någon bredare allmänhet. 

" ... dessa uplysningar hafwa till större delen stannat dels i den lärdas bokhylla, dels på den 

wetgirigas tunga, utan att de med åsyftad nytta hunnit till wärkställighet", skrev 1805 Peter 

Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, i samband med att ett Hosholls Sällskap 

skulle bildas i Skaraborgs län. Hernquist ville råda bot på detta genom att fö rsöka få det nya 

sällskapet att inrätta en lantbruksskola. (J fr J W Lundbergs porträtt av Hernquist på sidan 11.) 
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Det anförda ger bara en fragmentarisk bild av vissa bakgrundsförhållanden vid Kongl. 

Landtbruks Academiens tillkomst. Svårigheterna att fa fram tillförlitliga uppgifter som grund för 

rådgivning var betydande, och lika besvärligt var det att få ut informationen till allmogen. 

Akademiens ställning som ett mer eller mindre statligt organ och dess karaktär av 

högreståndssammanslutning - hushållningssällskapen hade i mycket samma bakgrund - gjorde 

det inte lättare. 

Trots detta fick akademien tidigt i gång förbindelser åt olika håll och kunde sätta i gång en 

betydande praktisk verksamhet. Man stimulerade bildande av hushållningssällskap i de län, som 

ännu saknade sådana, och man kommunicerade flitigt med de redan fungerande, så att rapporter 

kunde sammanställas om sällskapens verksamhet samt om näringarnas tillstånd och behov. 

Rapporterna gick till Kungl. Maj:t - i början inte mindre än tre gånger årligen. Kongl. 

Landtbruks Academiens Annaler började utkomma redan under det första verksamhetsåret, och 

särskilt under 1800-talets första del blev denna publikation viktig - den fick genom sitt låga pris 

en allmän spridning. Också böcker om lantbruk utgavs. 

Belöningar i form av medaljer och penningsummor utdelades till förtjänta personer. 

Verksamheten vid Kongl. Lantbruks Academiens Experimentalfält kunde påbörjas redan 1816 

och en Centralverkstad för lantbruksredskap och -maskiner inrättades också tidigt. Mycket 

annat skulle kunna anföras från akademiens första tid, men förhoppningsvis ger denna flyktiga 

skiss åtminstone ett begrepp om dess mångsidiga verksamhet. 

Eftersom skriftligt material ända från första stund samlades och bevarades sorgfälligt är 

akademiens arkiv nu en synnerligen rik källa för agrarhistorisk forskning - man kunde kanske 

säga skattgömma. Som många andra har även detta arkiv nämligen varit alltför litet känt, men 

bättting därvidlag har nu inträtt. 

Man brukar i fråga om arkivmaterial tala om två huvudtyper när det gäller användningen 

av detta: nämligen berättande källor och kvarlevor. Alla slags källor kan i och för sig betraktas 

som kvarlevo r - det är avhängigt hur frågeställningen ser ut. De berättande källorna är ofta 

präglade av skrivarens uppfattning, bestä1larens önskemål och avsikter, tidsandan och mycket 

annat som ger materialet en tendens, som man måste ta hänsyn till vid materialets utvärdering. 

Brev och brevsamlingar är kanske den vanligaste gruppen i denna kategori. Kvarlevorna lämnar 

"absoluta" uppgifter om den situation de utgör en rest av, och kan utgöras av köpebrev, 

protokoll , domstolshandlingar, dagboksanteckningar, räkenskaper, titningar och avbildningar 

av olika slag, stadgar osv. Genom det senare slaget kan händelser, åtgärder, beslut etc säkert 

tidfästas och definieras. 

Akademiens arkivförteckning från 1982, vilken nu reviderats, visar att handlingar av båda 

slagen är rikt föret rädda i arkivet. Anders Perlinge har i föreliggande arbete påvisat en rad 

möjligheter och har lämnat försl ag för arkivets utnyttjande i kommande forskning , men det 

måste understrykas, att dessa bara är exempel som skulle kunna mångfaldigas. Detta gäller inte 

minst om min egen specialitet, husdjursområdet, och om detta skall här något nämnas. 

Sannolikt kan man i akademiens arkiv få viss klarhet om införandet i vårt land av nöt

kreaturstuberkulos, smittsam kastning och elakartad lungsjuka i samband med import av avels

djur. Den sistnämnda sjukdomen kunde utrotas genom urslaktning redan efter några år, medan 

bekämpandet av de båda andra pågick i över hundra år innan total framgång kunde vinnas. 
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Hör då inte detta till mindre intressant och föga meningsfull forskning, eller rent av 

knappologi? Knappast. Nötkreaturstuberkulosen utrotades för 40 år sedan, och i dag har man 

helt glömt bort de förluster och det lidande för både djur och människor som den medförde. 

Ingen tänker längre på att senare års enorma produktionsökning inte hade varit möjlig om 

nötkreaturstuberkulosen funnits kvar. 

Bortglömd är också boskapspesten, som kom in i Sverige på 1700-talet, och som ledde 

till att hundratusentals nötkreatur stupade här i denna sjukdom (i hela Europa dog 200 miljoner 

djur, i Tyskland 28 miljoner under 1700-talet enbart i denna sjukdom). Vad betydde detta för 

vårt lands ekonomi och för befolkningens livsmedelsförsörjning? Vad betydde det att man 

berövades nästan allt animaliskt protein (man åt inte hästkött) under en lång följd av år? 

Befolkningsökningen avstannade och kom inte igen förrän på 1800-talet, då boskapspesten 

försvunnit - därför att nästan ingen boskap fanns kvar i stora delar av landet. 

Ingen befolkningshistoriker synes emellertid hittills ha beaktat boskapspestens följder. Att 

befolkningen åter började öka anses ju med Tegner ha berott på freden, vaccinet och potätema. 

Vi har nu åter fått in nötkreaturstuberkulosen i vårt land - i hjorthägn. Skulle den åter 

kunna sprida sig, t ex bland våra vilda, klövbärande djur? Hur skall vi hindra att genom EU:s 

öppna gränser få in andra husdjurssjukdomar, från vilka vi genom bekämpande och tack vare 

vårt tämligen isolerade läge har varit förskonade ifrån? En historisk överblick av bekämpandet 

av t ex Salmonella skulle kanske vara instruktiv även för våra beslutsfattare. 

Stundom får man frågan, om inte arkivens värdefullare information snart är uttömd, och 

att forskningen därefter bara skulle resultera i meningslösa 

utredningar och hårklyverier. Risken förefaller 

försumbar; redan Anders Perlinges 

förslag till forskning visar på mäng

der av möjligheter, och otvivelaktigt 

kommer specialister inom olika om

råden att finna ytterligare 

intressanta uppslag. 

Sökandet efter infonnation i 

arkiv är ofta tidsödande och mödo

sam, och tyvärr har inom den 

agrara historieforskningen arkiven 

utnyttjats i liten utsträckning - i varje 

fall inom mitt eget ämnesområde. 

Det är min förhoppning att föreliggande 

skrift skall stimulera sådant arbete och att 

den med stöd av akademiens manifesterade 

stora intresse för agrar historia skall åstadkomma 

rika framtida skördar. 

Ivar Dyrendahl, VMDhc 
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EN NY TYP AV ARKIVVÄGLEDNING 

En gammal förnuftig regel säger att kunskapsinhämtande och rentav forskning ska vara 

kumulativa. De bör bygga på tidigare vetande. Omvänt uttryckt: det är inte rimligt att varje 

människa gör sin egen undersökning för att ta reda på fakta som redan har tagits fram tidigare. 

Ändå är det inte alltid lätt att leva efter den förnuftiga regeln. Den förutsätter att det befintliga 

vetandet är organiserat väl: att det inte ligger förborgat i osorterade buntar av handlingar 

någonstans. Kostnaden i tid för en återsökning måste vara så låg som möjligt och i varje fall 

klart lägre än när man själv börjar från början. 

I en hel del fall är problemet ett annat. Mycket material finns samlat bara på ett ställe men det 

har använts så sällan att det i stort sett är okänt, även bland sådana personer som naturligen 

borde känna till det. Under senare år har ganska mycket arbete lagts ner på att göra åtminstone 

nyförvärv till olika arkiv kända via skriftserien RA-nytt, som har givits ut av riksarkivet. Och 

ändå bättre hjälp åt forskare är på väg i de översiktliga beståndskataloger som i samlad tropp 

kommer att flöda ut från (och om) riksarkivet under de närmaste åren. 

Va1je bibliotek och arkiv som i jämförelse med riksarkivet har specialiserade syften löper 

risken att utnyttjas mindre intensivt än önskvärt och naturligt vore. I specialiserade samlingar 

råkar människor inte lika lätt som i det mycket allmänna, breda sortimentet i förbigående få syn 

på något spännande, när de letar efter något helt annat. För specialsamlingarna är det därför 

särskilt viktigt att visa upp sig och därigenom nå ut över de rena specialisternas glesare skara till 

intresserade både professionella och hobbyinriktade forskare. I sådana strävanden att göra 

kunskapstörstande människor medvetna om ett stort, specialiserat källbestånd av historiskt 

intresse passar publiceringen av Anders Perlinges arbete om Kungl. Skogs- och 

Lantbruksakademiens arkiv väl in. 

Under fyrtio år som arkivnyttjare har jag då och då haft anledning att fundera över hur en god 

vägledning ska se ut. Den traditionella förteckningen över ett arkiv är i huvudsak gjord för 

användning inom själva arkivdepån och särskilt för den redan rätt kunnige. Den brukar 

inledningsvis innehålla en redogörelse för hur arkivets bestånd har kommit till och hur dess 

delar hänger ihop. Därefter följer en detaljerad genomgång volym för volym av serier och deras 

delar, så att kunden ska kunna beställa korrekt. Ganska många, i och för sig enkla 

sakupplysningar som hade varit till glädje för den sakinriktade forskaren har bedömts ligga 

utanför ramen för vad som bör ges i en förteckning. Och med sitt ändock betydande omfång är 

förteckningen inte tänkt som en aptitretare utanför själva arkivdepån. 

Anders Perlinges arbete däremot kan just göra tjänst som idebank. I den förs forskarintresset 

in på ett sätt som en vanlig arkivförteckning inte mäktar. I en rad fall ger Perlinge utdrag ur 

handlingar. På så vis blir dessa mycket konkreta och lättare än i vanliga fall att bedöma. Viktiga 

materialgrupper inom KSLA:s arkiv karakteriseras efter sitt ämnesinnehåll - vad de innehåller 

för grundupplysningar om vilka huvudproblem - medan serietillhörighet och volymernas yttre 

utseende kommer i andra hand. Författaren ger långa rader av uppslag i form av frågor att ställa 

till arkivserierna. Naturligtvis kommer inte alla frågorna att i praktiken visa sig verkligt 

användbara. Personligen är jag dock böjd att tro att den övervägande delen av dem kommer att 

vara till god nytta. 
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Dock skulle inga tips vara särskilt värdefulla, om inte materialet redan i sig självt täckte 

intressanta ämnesområden som går långt utanför en snäv skogs- och lantbruksinriktning. I olika 

sammanhang bör KSLA:s serier med fördel kunna kombineras med upplysningar från andra 

håll. Serien av noteringar om spannmålsmagasinens lagring, som hos Akademien dyker upp 

1832, har direkta föregångare i statskontorets arkiv på riksarkivet. Den i Finland födde A N 

Edelcrantz, Akademiens tidiga förgrundsfigur, upplevde också en lång och framgångsrik karriär 

som statstjänsteman men hade som industriell innovatör en mera knagglig bana. Hans tekniska 

nydaningar i Eldkvarn, den stora ångmaskinsdrivna anläggningen i Stockholm under 1810-

talet, blev minst av allt en ekonomisk succe. Där hade han som i en del andra sammanhang 

samarbete med den från Storbritannien invandrade verkstadschefen Samuel Owen. 

För den som har mera intresse för de geografiskt avgränsade frågorna finns det rika samlingar 

med lokal och regional täckning inom KSLA:s arkiv. Det är med full rätt som Anders Perlinge 

pekar på den höga ambitionsnivån i Akademiens tidiga insamlingsarbete. Från dess sida gjordes 

det ansträngningar för att foga ihop sådana upplysningar till en heltäckande bild. Att man inte 

lyckades fullt ut här under 1820- och 1830-talet är lättare att förstå numera, sedan alla problem 

med att bygga upp en organisation för framtagande av trovärdiga och likformiga statistiska 

uppgifter i 1900-talets nya stater har observerats. 

Färdigställandet av beskrivningen över KSLA:s arkiv är viktigt, något av en kulturgärning. 

Rolf Adamson 

Tidigare professor i ek01wmisk historia vid Stockholms universitel 

och ledamot av Statens arkivstyre/se 
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FÖR STUNDANDE SKÖRDAR 

TT DEN KUNGLIGA LANTBRUKSAKADEMIEN INTE 

uppstod redan under 1700-talet kan synas en smula märkligt. Trots 

att synen på den svenske bonden kanske inte alltid har varit så 

insmickrande, insåg nog de personer som under denna tid stod i 

bräschen för näringarnas uppmuntrande att det var bonden som med 

sitt eget arbete kunde föra landet fram mot ekonomisk utveckling. 

Detta skulle ske med uppmuntran och rätt kunskaper om nya och 

C..~i&if'~~-~~..;:tt bättre redskap, odlingsmetoder och om växternas näringsbehov. 

Men också genom en individualisering av jordägandestrukturen.Vetenskapliggörandet av 

vår svenska modernäring kom att bli en central del i en av tidens viktigaste tankeströmmar - det 

som kallas fysiokratismen. Denna jordbruksvänliga strömning leder som mycket annat den här 

tiden sitt ursprung från Frankrike, och utgör i sin tur en oskiljaktlig del av merkantilismen med 

sitt intresse för befolkningstillväxtens förutsättningar. 

En särskild svensk lantbruksakademi skulle ändå dröja till nästa århundrade. Instiftandet 

skedde 1811 , sannolikt på personligt initiativ av kronprins Carl Johan. Verksamheten blev 

mycket starkt färgad av fysiokratismens ideal. Det svenska jordbrukets positioner förbättrades 

ständigt och det var som bekant under det tidiga 1800-talet som Sverige blev en 

spannmålsexporterande nation. 

På 1700-talet hade i stället tillkommit Kungl. Svenska Vetenskapsakademien och Kungl. 

Patriotiska Sällskapet, dit mycket av periodens tankegods kanaliserades. Betoningen av de 

tekniska och ekonomiska sidorna hos jordbrukets förhållanden ledde dock snart till ett behov av 

en särskild lärd institution för jordbruket. Den första uppgiften för den nya akademien blev att 

verka för tillkomsten av hushållningssällskap i samtliga län där sådana ännu saknades. Den 

Kungl. Svenska Lantbruksakademien blev samtidigt en integrerad del av statsförvaltningens 

administrationsapparat kring jordbruksfrågor, och en rad ärenden överfördes dit från Kungl. 

Maj:t för handläggning. En rad särpräglade personligheter samlades och blev akademiens första 

uppsättning av agrar kompetens, med tonvikt på teknik och ekonomi. 

Akademien inledde omedelbart sitt arbete med att till fäderneslandets fromma låta samla 

kunskaper av vikt för jordbruket. Samtidigt fanns i den tidigare verksamheten också ett uttalat 

intresse för näringarna i allmänhet. Detta ledde till uppbyggnaden av ett så kallat statistiskt 

arkiv, där en för sin tid oerhört framstående person kom att prägla verksamheten. Carl Fredrik 

Akrell, som blev lantmätare vid fjorton års ålder, var den statistiska avdelningens första 

förvaltare och samlade med kraft in stora mängder informationer från hela riket, inklusive ett 

betydande material avseende tider före akademiens tillkomst. 

I akademiens äldsta stadgar talas med visst eftertryck om vikten av detta arkivs inrättande. 

Akrell var akademiens förste "arkivarie", en syssla som hörde till chefen för den statistiska 

avdelningen. Det innebär inte att akademiens arkiv redan vid denna tid formades på ett för oss i 

dag lättillgängligt sätt. I stället får man anta att arkivets struktur färgades mer av insamlande än 

av ordnande. Diskussioner om arkivets ordning återkommer då och då vid sammankomsterna. 
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Det ovan sagda är i korthet bakgrunden till att den här skriften har kommit till. Så här efter 

mer än 180 års verksamhet (den första verksamheten inleddes år 1813) är arkivet en spännande 

samling kunskaper, rik på detaljerad information om enskilda människoöden, märkliga 

jordbruksapparater och olika orter och bygder. Genom att verksamheten har varit inriktad på 

hela landet är arkivet en riksangelägenhet. 

Syftet med den här skriften är att försöka rikta strålkastarljuset mot ett unikt arkivmaterial, 

som ännu inte i någon överdrivet hög grad har utnyttjats av forskningen. Att så inte har varit 

fallet beror delvis på att arkivet inte förrän 1982 blev förtecknat på ett vedertaget sätt, och att 

dess innehåll därför tidigare var svårare att överblicka. I det följande kommer Kungl. Skogs

och Lantbruksakademiens arkiv att presenteras med tre delsyften i åtanke. För det första att 

beröra olika ansatser till forskning som bör vara möjlig att göra med arkivet som utgångspunkt. 

Med forskning avses här inte endast akademisk agrarhistorisk forskning, utan alla sorters 

undersökningar på olika nivåer som kan bedrivas av människor med olika förutsättningar, men 

med ett intresse för landsbygden och lantbruket ur ett historiskt perspektiv. För det andra att 

beskriva hur man hittar i handlingarna. Genom flödesskisser över ärendenas handläggning och 

genom att peka på sökinstrumenten ges en överskådlig bild av arkivets struktur. För det tredje 

att översiktligt redovisa hela arkivets innehåll. Det sker dels genom ett sammandrag av den i 

detta sammanhang reviderade arkivförteckningen från 1982, dels genom ett sak- och 

personregister som bl a återger arkivförteckningens randanmärkningar. 

Förhoppningen är att alla som på något sätt intresserar sig för jordbruket, skogsbruket eller 

landsbygden i allmänhet lättare skall få en överblick över vad Kungl. Skogs- och 

Lantbruksakademiens arkiv kan erbjuda. Kanske kan skriften också inspirera till nya studier, 

eller hjälpa till med en annorlunda perspektivisering på pågående studier. 

ARKIVET OCH FORSKAREN 

Ett väl bevarat arkiv gömmer ofta spännande och ibland oanade möjligheter. Beroende på 

forskarens egna utgångspunkter kan samma material ur arkivet utnyttjas på flera sätt. Det för 

helt enkelt med sig ett annorlunda budskap beroende på vem som undersöker det. Att på en och 

samma gång närma sig ett arkiv och räkna med att det skall vara möjligt att fånga alla dess 

möjligheter är inte realistiskt. Här presenteras en genomgång gjord huvudsakligen med 

etnologiska och ekonomisk-historiska utgångspunkter. De olika teman som tas upp skall 

betraktas som exempel på ämnesområden som särskilt väl lämpar sig för studier, både med 

hänsyn till materialets kvalitet och kvantitet. Förhoppningsvis kan de tjäna som inspiration inför 

läsningen av den komprimerade arkivförteckningen, som ger en bild av hela arkivet. 

En historiskt intresserad agronom, jägmästare, veterinär eller tekniker skulle sannolikt se 

helt andra möjligheter i arkivet. Det sagda gäller särskilt för de närmast följande avsnitten i detta 

kapitel, som behandlar olika ansatser till forskning som borde vara möjlig att genomföra med 

akademiens arkiv som utgångspunkt. Dessa presenteras blandade med olika exempel ur 

arkivmaterialet, jämförelser med befintlig litteratur och avslutas med några litteraturreferenser 

för dem som önskar gå vidare på egen hand. De följande två avsnitten , Att hitta i arkivet och 
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Arkivöversikt, syftar till att ge en bredare bild av vad arkivet faktiskt innehåller och hur man kan 

ta sig fram mellan de olika delarna. 

Ett arkiv är i sig ett slags spegelbild av verksamheten hos den som åstadkommit 

handlingarnas framväxt. Under Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tillvaro har verksam

heten förändrats kraftigt vid särskilt en tidpunkt, och några ord behöver därför sägas allmänt om 

arkivets karaktär. Som nämndes ovan var akademien från sin start en integrerad del av 

statsförvaltningen och handlade frågor för Kungl. Maj:ts räkning. Detta faktum har givetvis satt 

sin prägel på arkivet och medverkat till att ge det en nationell profil. Under loppet av 1800-talet 

ökade dock denna förvaltningsdel i omfattning på ett sådant sätt att statsmakterna fann för gott 

att den 13 december 1889 inrätta Kungl. Lantbruksstyrelsen. Denna skulle fortsättningsvis 

handlägga många av de ärenden som akademien tidigare skött. Det är förklaringen till att arkivet 

i dag innehåller en lång rad avslutade serier av handlingar. Det innebär också att fortsättningen 

av dessa typer av ärenden kan återfinnas i Lantbruksstyrelsens arkiv, som i dag till sina äldre 

delar förvaras på riksarkivet. När så är fallet kommenteras det i arkivöversikten. I samband med 

inrättandet av Lantbruksstyrelsen överfördes också en del äldre material, bl a rörande 

fiskeriintendentens och hans assistenters göromål. Kvar i akademiens arkiv finns i dag mycket 

litet om denna del av verksamheten. Akademien kan därmed betraktas som Lantbruksstyrelsens 

direkta föregångare, den senare för övrigt tillkommen tio år före Jordbruksdepartementet. 

Tiden from 1890 har arkivet därmed en helt annorlunda karaktär än de föregående åren. 

Det nära samröret med hushållningssällskapen åtföljde Lantbruksstyrelsen fram till 1948. Då 

kom vissa av hushållningssällskapens arbetsuppgifter att handläggas av de nybildade statliga 

lantbruksnämnderna. Akademiens namnbyte 1956 från Kungl. Lantbruksakademien till Kungl. 

Skogs- och Lantbruksakademien, har inte avsatt samma brott i akademiens arkivbildning. Från 

1990 har akademiens arkiv fått en ny uppläggning, som har motiverat varför denna presentation 

har avgränsats till åren 1813 - 1989. 
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KoNGL. SvENSKA 

LANDTBRUKS-ACADEMIENS 

ANNALER 

I 8 I 3· 

:FÖRSTA ÅRGA.NGEN. 

5 T O C R H O L ],i , 

Tryckta hos Direll. Hurnu. A. NoRDsTRÖH, 

_1 8 1 3· 

Stora delar av akademiens verksamhet speglas ingående i dess tidskrift. Den är dänned en viktig 

källa till akademiens egen historia. Dessutom är tidskriften användbar som ingång till arkivet. 

Här är titelbladet på det allra första numret. Serien benämndes då "Annaler". {B Ila: 1, 1813.] 
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SYNEN PÅ BONDEN 

SPEGLAD I BELÖNINGAR FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER 

Främst genom landets hushållningssällskap, men i bland också på eget initiativ eller genom 

enskilda personers anmodan, medverkade akademien till utdelandet av belöningar till särskilt 

förtjänstfulla bönder för allehanda slags insatser inom jordbruket. Tvärtemot vad man skulle 

kunna tro avsåg denna verksamhet inte uteslutande männens insatser. Kvinnor belönades för 

särskild flit inom den hushållsliga sfären, tex textil- eller matberedning. Det är heller inte fråga 

endast om jordbrukande ståndspersoner; flera olika sociala grupper är representerade. 

När belöningar skulle utdelas skedde det efter ett slags remissförfarande, där 

hushållningssällskapet till akademien inkom med förslag på personer. Ett förslag motiverades 

alltid utförligt och ger därigenom, även om materialet delvis uppvisar stereotypa motiv, 

möjligheten att skapa en bild av synen på hur en "ideal" bonde eller bondhustru bör vara 

beskaffad. Förutom motiveringarna, som lämnats av förslagsgivarna, fö rekommer ibland 

dessutom olika slags intyg, som syftar till att styrka personens lämplighet. 

Handlingarna kring detta belöningsgivande återfinns dels bland de Inkomna skrivelserna 

(serie E Il), dels i Akademiens sammankomstprotokoll (serie A I a). Efter 1827 kan de 

alfabetiska registren till de Kronologiska diarierna (serie C I) utnyttjas. Även in i vår tid delar 

akademien ut belöningar på motsvarande sätt till särskilt driftiga jordbrukare (serie A I b). 

Jämför förteckningen över belöningar (serie D VI). 

Frågor 

Med detta material som underlag borde det vara möjligt att både skapa ett slags kvantitativ 

översikt över vad som belönades och med vilka motiveringar, och att mera i detalj studera vad 

de enskilda åstadkommit. De olika intygsgivarnas och förslagsställarnas identitet kan också vara 

av intresse. Möjligen ger dessa en bild av en sockens sociala struktur, där förvisso prästen i 

detta sammanhang intar en särställning, åtminstone i kombination med en närmare studie i 

kyr, obokföringen för respektive orter. 

Med kunskap om personernas sociala hemvist kan också möjligen olika "synsätt" på bonden 

framtona: prästens, lantmätarens, grannens. Möjligen skulle det kunna finnas en gradskillnad i 

belöningsgivandet mellan akademien och hushållningssällskapen, de senare utan åtminstone en 

direkt knytning till staten. Belönas alltid samma saker av akademien och hushållnings

sällskapen, eller speglar akademiens belöningar mer en renodlat "statlig" uppfattning om vad 

som är berömvärt. 
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SOCKENBESKRIVNINGAR OCH RESEBERÄTTELSER 

Etnologer och historiker har ofta utnyttjat den typ av material som med ett samlingsnamn kan 

benämnas sockenbeskrivningar. Till denna grupp angränsar också olika slags reseberättelser. 

Två yrkesgrupper framtonar särskilt starkt när det gäller initiativen till sockenbeskrivningarna: 

prästerna och lantmätarna. Många har också skrivits av lanthushållare, dvs ofrälse ägare till 

större jordbruk. Olika syften ligger bakom, men ett mycket viktigt sådant är insamlandet av 

kunskaper om näringarna, särskilt jordbrukets förutsättningar och avkastning. Detta ligger väl i 

linje med fysiokratismens syn på jordbrukets uppryckande som den viktigaste vägen till en 

ekonomisk utveckling av landet. 

Sockenbeskrivningarna utmärks av en relativt fyllig beskrivning av olika företeelser på en 

viss ort , ofta med utgångspunkt från en frågelista. Sannolikt också av en rad textmässiga 

schabloner. Präster och lantmätare har agerat i sin egenskap av statens lokala ämbetsmän och 

"dokumenterat" en ort. Detta utesluter inte att många av detta slags beskrivningar från hela 

landet (inklusive Finland) har ett förvånansvärt personligt språk, som på ett livfullt sätt 

samtidigt ger en inblick i den enskilde författarens tankevärld. Även om det är "bygder", län 

eller landskap som behandlas, utgör grundmaterialet ofta beskrivningar från socknar. Det gäller 

även de "landshövdingeberättelser" som för vissa år ingavs till akademien. Jämför avsnittet 

nedan om jordbruksstatistik. 

Akademien hade ett särskilt inflytande på sättet att skriva sockenbeskrivningar. Genom 

statistiska avdelningens chef Carl Fredrik Akrell utformades formulär och frågelistor till 

sockenbeskrivningar och "landshövdingeberättelser". Ett uttalat syfte var att det skulle vara 

möjligt att återge en kvantitativ bild av jordbrukets läge i riket. 

Även om akademiens verksamhet inleddes först 1813 förekommer inte ringa mängder 

material av den här typen avseende äldre tider. Sannolikt utgör de rester av den samling av 

topografica som S G Hermelin under 1700-talet hopbragt, och som 1823 av Hermelins söner 

överlämnades som gåva till akademien. Det bör observeras att delar av denna samling senare 
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t. Sndwm, bvaraf den förmenas hafva f ådt titt 11arnn: 
Gitsningar och Allmogens bert1tteHcr dt1rom: 

2. ~oclwe-Sigillet, hurudant: 
3. Folknumer11, huru flor, året 1789, enligt K yrkoboke11? 
4, Bomkr, Torpare, l{äfarc, Nybyggare, Hnndti:rfr/..·,zire-, huru tnånga : 
t, lt.~erfogen af Söldater eller Båcsm.C1n, huru ftor'? 

'6~ Ntlringsfdngen, hvilka? 
,. Jordmånens be_fknlfe11/,et, hurudan? mera eller mindre bördig? 
:i, Äkern, huru den lkotes: vål eller illa? 

Med lwilka l adesflag den befas? 
Huru m:bga Tunriland :if lera, fvartmylb eller fand? 
Dels afka(h1ing til 6, 7, 8 &c. kornet., huru ftor? 
CJ'rclfakerna ttl defs goda afkallning eller m1fsvåxt? 

. 1-i;elpemedlen emot :m1fsvåxt~n? 
S• Ången, huru den lköces? 

ördfakerna til defs mera eller mindre bördighet? 
Huru många tunnland af hr1rdväll, fidvall, och myror? 
Huru många lafs Hö fås af hvarje fort? 
Otn trngång til mer.1 upodling gifves? 

io. Betesm11de11, hurudan: 
Huru mycken Bofbq af I-Ufl:ar, Oxar1 Kor, Får, Getter; S\i il, rn. m, födas? 

H. Skogen, hurudan? dl citcr illa medfaren? 
Af hvad Dags tr,\d den beflår? _ 
il vilka åra Kronans, eller Allmånningar? 
Hvilka llags villd:t djur och foglar hår finnas 'bch huru de Öngas? 

12. Sågar, grof•eller fin-bbdige, huru många? 
' Om Stigningen blott fker dl husbehof eller affalu? 
Huru många Tolfter I3råder hår f:1gas ~ 

13. Hog/la bergen, hvilka? 
J 4 ln.lJ011r, hvilka? 
15. Str6mar, eller åar, hvilb? 

Hviika Fi{keflag dåruci finnas? 
Om Filket år til husbehof eller affahi? mera eller mindre ionande? 
Om Kronofilken finnas, och Arrende"- Summan d.'.frföre? 

16. Bergsbruk, hvilka'l 
Af hvem, och hvad år, Bn1ket blifvit anlagdt, famt når det f :\c!t pri vi'.egien 
Af huru många mafognar, hamrar, fpikhamrar, m. m. de~ beJtår '? 
Hammarlkatten och årliga tillvt1rkningen, huru ftor? 
Om grufve anledningar, kalk-el!er marmorbrott finnas? L111c hvilk.1? 

i7. fh!,ornnr, fqvallt "- eller Tull-qvarnar; huru 111r111ga? 
Huru iliånga par ftenar af de fednare? 

18. PråjJegårdar11e, hurudana? v:'11 eller illa bygda? gan1la eller_ ny,1 : 
1.9, Pråflebordet, af huru m!'mga mant,11 det be;t'1r? och hurudanc ;, 

Om Capellanen har hemm1n eller blott Bo[Hllc? 
~o. Kyrkan, 

Bland exemplen på äldre material, som finns i akademiens arkiv, finn s en rad socken

beskrivningar från Hälsingland. Här är inledningen till landshövdingen F A c -Cronstedts 

frågelista utsänd I 790. [EN b: I] Beskrivningarna har publicerats av , -. -.4 . Bn .. gcus 1961. 
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..... 

Expeditionsbefallningsmannen Anders Lohms svar på Cronstedts frå.gelista 1791 rörande Alfta 
socken i Hälsingland [E IV b : 1 J 
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kommit att överlämnas till riksarkivet respektive Kungl. biblioteket. 

Flera av de sockenbeskrivningar och reseberättelser som ingår i akademi ns arkiv har också 

publicerats. Jämför t ex Hebbes bibliografi över svensk lantbrukslitteratur. Några har också 

omtryckts med tillfogade kommentarer, eller tryckts långt efter sin tillkomst. Det kan dock vara 

av väsentligt intresse att jämföra de publicerade beskrivningarna med de otryckta versionerna. I 

en del fall har de ingivits till akademien utan anmodan, i bland med kommentarer av 

upphovsmännen som bl a berör bakgrunden till skriftens tillkomst mer i detalj . 

Sockenbeskrivningar och reseberättelser förekommer dels bland de Inkomna skrivelserna 

(serie E Il), Skrivelser från landshövdingarna (serie E IV a), Inkomna beskrivningar och 

tabeller, Sverige och vissa län (serie E IV b) dels bland Inkomna reseberättelser och 

tävlingsskrifter (serie E VIII a, med register i serie E VIII b). Efter 1827 kan dialiets alfabetiska 

register utnyttjas. Några beskrivningar blev också publicerade i akademiens tidskrift (serie 

B Il a), eller hos hushållningssällskapen. Ett slags reseberättelser fö r senare tid är de 

redogörelser akademien erhållit från resestipendiater (serierna F I a -- F 111 bd). 

Frågor 

Sockenbeskrivningarna och reseberättelserna har sitt givna lokalhistoriska in resse. Det är också 

metodiskt intressant med akademiens samling av sådana skrifter genom att de samtidigt är 

uttryck för ett slags "centralarkivstanke", d v s att på ett och samma ställe samla en stor mängd 

informationer från skilda delar av hela landet. Det ger tillfälle och anledning till överblickar och 

jämförelser mellan olika landsändar och tidsperioder. Vilken slags info rmation ansågs vara 

intressant. Hur samlades den in. Vilka var de som bidrog med alster och hur bunda eller fria i 

förhållande till t ex en frågelista var de. Hur bearbetades den inkomna infi 1mationen och hur 

presenterades den. Kan "nya" frågor ställas till materialet, trots att det oftast utgör svaret på en 

viss frågelista, d v s hur mycket "merinformation" innehåller det. Vad säger svaren på 

frågelistor, inkomna reseberättelser och sockenbeskrivningar om upphovsmännen, om 

sakförhållanden, om samhället. 
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Akrells frågelista publicerad i Annalerna 1814:2. Jfrsidan 27. [B Ila: 2, 1814.] 
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Inledningen till bergmästaren Anton Swabs reseskildring från S, -ärds ·ö 5,;_; · -~ : ~ 

1795. Sannolikt tillhörande en del av de hennelinska samlingama. i 

[E VIII a: J.] 
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· Åmnen till Uppgiftet· horande till en mfnnar~ _ k61111edom aj 
· Landthttshållni11gens · tiihtånd, på olika ort(r · i Fådern.:s

/andet, hviika Kongl. Landtbrnks-Academien _ ömkar .i t t 
af nitiske och upplyste L,mdsmån Jå sig meddelte, t oj
seende på hvars och ens serskilta local; 

x.- Jo~dmån-ens beskaffenh(!t i den ort N. N. vistas; prof, till 1 a ~ s1;;1. 
punds ,vigt, på dt: allmännar~ slag deraf, samt de som fortjena särdt les 
uppmärksamhet. _ _ 

=· HviJka af· dessa · jordmfoel" ma;n efter en längre tids erfarenhet i ort.:n, 
anser mest tjenlige for Hvete; R5g, Korn, Hafra; äfvenså for · Er1er, 
Bönor, Hot- eHer .Foderve::uer, m. m. -

3. Afk_a~tning_en_ i' dessa fall, öfver Jmfvud, eller per medium, af hvarje 
· slag, jemte- noga bestämmande af deu ar;iväncla gödselns art och qu,m-
titet; lassens anta} och cubila innehåll. ' 

4. Sånings-, äfvens_om mognads- och bergningstjderne för hvardera af dessa växter. 
!'>· Bergningssättet af jordens alsteq sättet af ,Teras fof:varaDde under tak, i 

jorden 'tJler · i fria luften. _ _ 
6. Br4ke]iga ombyten af ~d, eller an.dra _växte!, p!l samma jo,d; i hv:id 

- ordning de ' 15lifvit - veristälide, med elfer Utan träde; samt ined hvad 
best1irndt resultat, i afse1;nde på afkastning_en i hvarje fall. 

7· Huruvida och ·~ed hvad fra~gång någon planterini a:f°sä' }('aUade Hanckls
väx:ter, iå11om Lin, Hampa, Humla, Färgväxt~r, m, fl_, id~as i ort.:;u, 
för salu eller husbehof. · · · · 

-g, Bi·ukning96ätt~t ar jorden; fräcl'ets behaa<lling; plöjningars eller träd'ninga l'S 

antal, tider, djup, . m. m. Marl:ens e!Jer Skogens l':irärmande t'ller i;ve
djande~ nä.r -och hurutrin hvad ända och med livad nytta, de verkstälfa5. 

· 9. P1=oportion emellan den -3rtigen besådda: ocii . obesådda delen af åkern; om 
_. . och huru mycket af trädesgärdet begagnas, samt på h'tra_d sä.ct, 
:xo. Propoi·doo-! mellan åker, äng och betesmari. - -. - -- --

.Il, Pi·oportion mellan d~n öp1ma jord~ns · ~idd°,. och de nyttjade dragarnes 
(häst~i:s elle,r o~ars} antal. · 

u. Kreaturens : _ut(odringasätt _och Ladugä 1·de11s afkastni "&· Om St:tllutfodri 11 g , 
i stället {Qf bete, användes, ocb- med hvacl- fördel. . . . ~. . ·. ... . 

13. Om de . ( orten varande boskapsslag~u; -~~, häil• (,)Gh f~r-r~ernes Le
skaffenh~t, vidtagne anstallter till dera1 förbättring. 

;i.4.-- Quantitet •-af g~sel-prodt1ai0u under o1ib förhållande.µ!' Bruk af art U--' ~ 
9iil~ c.&4dJ;uU&i·äl;nU®r_· ; .,. · -· 

Frågelista till sockenbeskrivningar författad av den statistiska avdelningens föreståndare 

Carl Fredrik Akrell 1814. Tryckt exemplar som utsänts till lämpliga sagesmän i landet. 

[EII: 3.] 
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, 5 • .Skogarnes tillstå.qd; medel emot deras aftagan<le, ~Uer .till befonl ran ;,.f 
der(lll trefnad. Anstalter till odjurs ut.rotande; verkan .deraf. 

16. _Störr~ m_os_sar eller kärr i · ~rten, som .i :rnseend,e tjli sit~ läge ell er öfri-
,,. ·ga be_s~affenhet, skulle med fördel kuo·na odlas. '.Nödiga· medel och mö

jtiliga utvägar ,de.rtill. Tillgång på ,btänntorf; sättet .ech _kostnaden vid 
upptagnjngen. ' 

17· Lan~.tWJll~a-indust~iens .tillstånd ;i orten; Fiske nch _andra bin:iriogar; 
yinter.s1ögder. Brännvin~br~nnipger>~ behan~Hngs~ät,t p~n.d _aUmogen; :_~jS 

!:-- samm;rnhang med, e,ller verk~n uppå jor<,lbr.t.1~et. . • . . . · 

1 8, Äng;lrnes skötsel , sa~t _bb_rdishet och ,til,lstånd i' ,allmä~be~. _Anstalte,r 
till deras Jörbättrini, genq111 ;upplöjnipg, ,~ikiµng, yattn,a_n4e, m .• ,UJ• 
Odlade gräsalag .eller Joderväxter. · • 

19. :Beskaffe~heten . af de l ort~n ;era .. ~llJnänt b_ruk~liga ä.terr~dskap; be~ 
ikrifning pa nyare _uppfu,ndne yerkeliga for bättringar •. 

• • • • • • < t - I • , • • • 

~ o. Tills.tåndet ~f Landtmanna-.hyggnader ,Lorten, iped hv;i.d dervid kan an .. 
ses an01ätknin_gsvärdt. Erfai:enhet pm, _1-erhus-by~gnader, Me)caniska haf-
ters begagnande. . _ · 

21. Om lätth~t .elle& svårighet för inre co.:nm~nicationen i ,orten, for afsätt
ningen af landtmanna-produller; om sjöfartens lätt(lnde; om vägar, br.o-
ar, j:analer, m. m. · · · · · · 

. . ~ . . . , . ' . . 

U, Om :i>rtena _klim.a.t ,.och J>hysiska ·,liige , :högtändt ,eilel' ~ankt; ,rädan,le vfri
dar; yanliga isläggnin_g11-tiden om )1östen, .samt ~äl,.lossnings- och isloss

. ' ni.Ilgstjc,J.en ,om .vlreJ). . Högsta ' grade_;·rie af ' v~~ma' ~ch ,köld i all rnänh~t .• 
. ' " ' , , ' ' ' . ., . . - . . ··., f ; ~ . . . • 

23. Den ,Arbetinde Kl,assens _lym:ie, _arbetshåi och ,drift, .moraliska .kultur, 
nuvar~nde · undetvisnings-ti}lfällen, m. · ni. ' · · ' · 

. . ' ' . . .. , . . . ~ . ' ' . . 

24. Uppgift _af personer _bland _Allmog_en;, som ,ut~jirkt ~~ genoin uppi\~~ 
11ingsgåfva 1 }llek~nis_k _.[alle.nhet eller ,.slögde:--in<lust1i, , , · · · 

~ 5.. Om _AUm
0

ä,nninga!~·e• ,tillst~~ ·:och: :vå,rd ~ · ~~ --f.-~;g&P~ll.: ~f. .'~n sk iften. 
om <le.-as .hinder elle . .r svårighe.ter, samt hittills visade verkan på odlipg 
och ~älmå,ga. · :· . · · · · · _· · · . , ·. · · .' · : '· , · ' 

2 6. Om _olika _sätt att ·,tisponera _sin jord; _bruk med ,eget Jolk, _.torpare ; h_lilf
tenbrulc, anende; m • . m.; villkoren. i ' sistnämnde -fall, ' i afsee n<le p,å . 
tid~lät;gd, i-änta, samt andra . öfverens~om~e1se:r~ :· . ;, . ' . . ' -

'J. 7. Pag6p~opi~gen i .o~·ten; e1~faren~1~ts- {es1,1lta.t, till J:iestämm.ande ar nöcli_g 
• J • tid, :dagsve'rts-antal, .eller _ko~tnad på beting, for viss:i ·1andtrri,inn a-arbe

ten, aåsom' plöjning_, dik_ning,' ' gräfning, stängning; betgning, _ tirmin&, 
• ,nurn-ing, ·_ tegelslåni_o~, _:m. ~• · · · 

STOCKHOLM, tryckt l1t>s Direct. HE N RIK A. No:ane-TRiiM, - 1 s 11, 

Akrells arbete med att låta beskriva Sverige socken för socken avsatte flera svar. Nästa sida 

ett utdrag ur ekonomidirektören Jacob Peterssons kria rörande Villands härad i Skåne 1815. 

[EN a : J .] Krian publicerades även i Handlingar af Christianstads läns kungl. 

hushållningssällskap, 1819, häfte 5, s 63-129 (därmed felaktig paginering}. 
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FOLKLIG UPPFINNINGSRIKEDOM 

Förutom att akademien lät belöna särskilda enskilda förtjänster med guldmedaljer eller jetonger 

eller pengar, gick en inte föraktlig tid åt till utlysandet av tävlingar i skilda ämnen som bl a 

presenterades i upprop i akademiens tidskrift (serie B Ila) samt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Med denna metod har till akademiens arkiv samlats en stor mängd spännande handlingar 

som framför allt detaljerat berättar om olika slags fantastiska jordbruksmaskiner, odlingsideer, 

byggnader, skogsskötsel, bokföringsmetoder, jordklyvning eller sättet att bäst låta värdera 

fastigheter, metoder att tillverka olika produkter som matvaror eller bränslen. Tävlingarnas 

teman avspeglar att jordbrukets omvandling under det tidiga 1800-talet inte endast handlade om 

uppodling av ny mark, utan också om att finna på nya metoder att göra saker och ting - såväl 

inom det praktiska jordbruksarbetet som t ex bokföring eller varuproduktion. Allt med 

jordbrukets ökande avkastning i sikte. 

Tävlingsteman bestämdes av akademien själv eller på förslag från hushållningssällskapen 

eller enskilda. På så sätt speglar de även vad som ansågs vara värdefullt att förbättra. Bidragen 

ingavs till akademien inom bestämda tidsramar, anonymt men med upphovsmannens namn och 

hemort i ett med lack förslutet kuvert. Varje bidrag hade ingivits under ett "motto", ofta en 

latinsk sentens, vilket i de fallen sannolikt döljer präster eller andra lärde bakom. Det vore en 

viktig forskningsuppgift att närmare granska och kvantifiera uppgifter från detta material, även 

om det till viss 'del fordrar våld mot arkivhandlingarna i de fall de förslutna namnkuverten inte 

tidigare har brutits. Dessvärre har en del av de identitetsavslöjande kuverten avlägsnats för att, 
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som det heter i akademiens sammankomstprotokoll, "förvaras av sekreteraren". Dessa 

tävlingsbidrag lär få förbli evigt anonyma, om de inte kan spåras t ex via akademiens eller 

hushållningssällskapens tryckta skrifter. 

Vid akademiens sammankomster (serie AI a) behandlades de olika tävlingsbidragen efter en 

remissomgång hos respektive avdelning som yttrat sig i en promemoria och där jämfört 

bidragens kvalitet (serierna A 111 a -- A 111 g) samt sammanställt ett yttrande. Förutom själva 

tävlingshandlingarna (som finns i serie E Il), till vilka bilagts ritningar eller skisser när det gäller 

maskiner, finns alltså relativt lätt tillgängligt sammanställningar av akademiens egna 

ställningstaganden. Det är dock troligen så att de till tävlingshandingarna bifogade ritningarna är 

gjorda kopior, och att ytterligare en version kan finnas i hushållningssällskapens arkiv, vilket 

bör beaktas vid mer ingående studier som kanske fordrar större exakthet i detaljer. En 

förteckning över samtliga behandlade tävlingsämnen 1813-1912 finns i Juhlin Dannfelt {1913), 

bilaga 13. Prisfrågor fortsatte att ställas åtminstone fram till andra världskriget, om än i betydligt 

blygsammare omfattning. Över tiden speglas därför jordbrukets omvandling. 

Frågor 

Tidigare forskning har samlats kring kvantitativt material som t ex bouppteckningar och olika 

föremålssamlingar. Detaljkunskaper om bakgrundstankar borde vara relevant för all etnologisk 

forskning som studerar redskap och lokala variationer. 

Tävlingsskrifterna borde även kunna ge ytterligare informationer. Vad har man ansett vara 

viktigt att förbättra inom jordbruket. Ges motiveringar till olika förslag. Vilka är 

upphovsmännen och deras sociala hemvist. Vilka resurser har de föreslagna uppfinningarna 

fordrat. Har detta i så fall begränsat innovationsbenägenheten till de högre samhällsklasserna 

med större ekonomiska tillgångar, eller är det så att maskinerna befinner sig på olika tekniska 

nivåer beroende på vem som är upphovsman. 

Är innovationerna resultatet av läsefrukter i lärda skrifter eller kommer de sig främst av egen 

erfarenhet. Är det möjligt att se spår av "kända" maskiner, som mera är resultatet av 

professionella hantverkares eller innovatörers arbete, och att då i stället se på vilka sätt 

maskinerna har anpassats till olika lokala eller personliga behov. Kan materialet med andra ord 

ge en ny relief åt den eviga frågan om vilka grupper i samhället som är innovativa: bönderna 

själva eller de högre stånden. 

Litteratur 

Bringeus, N.-A. 1962. Järnplogen som innovation.// ScriptaMinora: Regire Societatis 

Humaniorum Litterarum Lundensis: Studier utg. av Kungl. Humanistiska 
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Bringeus, N.-A. 1964. Tradition och förändring i 1800-talets skånska lanthushållning. 

Il Kristianstads Läns Hushållningssällskap 1814-1964, s 9-98. Kristianstad. 

Ek, S. B. 1973. Högkonjunkturer, innovationer och den folkliga kulturen. //Institutet för 

folklivsforskning. Stockholm. 

Fransson, A.-J. 1974. Lars Perssons i Högebomåla prisbelönta ria. // Sandsjöboken 1974: 

Södra Sandsjö Hembygdsförening: Årsbok, s 5-18. 
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Inkomna tävlingsbidrag behandlades först i en PM vid akademiens olika avdelningar. Här gäller 

det bonden Lars Pehrssons ria för spannmåls torkning 183 7. Sandsj ö socken, Kronobergs län. 

[EII: 17.J 
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Efter avdelningamas utsagor följde ett särskilt utlåf11.nde från akademien. Bonden Lars 

Pehrssons ria för spannmålstorkning I 83 7. 

[E Il: 17.] 
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Vid akademiens sammankomster fattades "besluten om eventuella "belöningar. Här belö~~ : : /:·.-. . · 

bonden Lars Pehrssons ria för spannmålstorkning 1838. 

[Ala: 5.J 
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Närmare uppgifter om 

belöningamas art 

framkommer ur 

akademiens huvud

böcker och 

verifikationer. 

Bonden Lars Pehrsson 

i Sandsjö socken, 

Kronobergs län. 

Året är 1838. 

[GIIa: 1 och 

G III: 7, nr41.] 
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BORGERLIG UPPFINNINGSRIKEDOM 

Bland tävlingshandlingarna finns också bidrag som kan urskiljas som "borgerliga" i förhållande 

till de som författats av bondeklassens medlemmar, som kan kallas "folkliga". Liksom är fallet 

med sockenbeskrivningarna är det påtagligt att prästerna här spelar en viktig roll. Liksom 

bönderna var de ju verksamma inom jordbruket, om än på andra villkor. Prästerna synes i hög 

grad ha intresserat sig för jordbrukets bokföringsf rågor, värdering av fastigheter etc. Men de 

förekommer sannolikt även bland de olika tekniska uppfinningarnas upphovsmän. Prästernas 

omedelbara vinning av en stigande jordbruksavkastning låg i förhöjda tionden. 

Vad gäller handlingarnas placering i arkivet, se avsnittet om Folklig uppfinningsrikedom 

ovan. 

Frågor 

Vilken roll har prästerna spelat på lokalplanet när det gäller tekniska innovationer. Går det att 

spåra eventuell påverkan från t ex lärda skrifter - är prästernas innovationer främst resultatet av 

läsefrukter eller egen, praktisk erfarenhet. Framkommer några motiveringar till maskinernas 

utformning. Vilken "självbild" ger upphovsmännen. Förekommer egna kontrasteringar 

gentemot böndernas uppfinningar. 

Vilken bild av innovationers spridning ger materialet i sin helhet, lagt sida vid sida. Hur ser 

den bilden ut i jämförelse med t ex bouppteckningars bild av redskapsspridningen. 

Litteratur 

Berg, G. 1932. "Stundande skördar mödornas lön.": Rationellt jordbruk på det gamla 

bysamhällets tid.I/Fataburen 1932, s 101-116. 
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Ek, S. B. 1973. Högkonjunkturer, innovationer och den folkliga kulturen. //Institutet för 

folklivsforskning. Stockholm. 

Eskeröd, A. 1952. Carl Georg Stjernsvärd och Engeltofta: En skiss kring en 

jordbruksreformator och hans verk.// Fataburen 1952, s 43-56 
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· TEKNIK FÖR JORDBRUKET -

KUNSKAPER FÖR TIDIG SVENSK VERKSTADSINDUSTRI 

Den tekniska kompetens som tidigt knöts till akademien med syftet att understödja jordbrukets 

praktiska arbete genom tillverkning av maskiner och redskap, både i full skala och i form av 

modeller, sammanfaller till stora delar med den tidiga svenska verkstadsindustrins. Det innebär 

att i akademiens arkiv finns handlingar som beskriver deras tidigaste verksamhet, vid 

Centralverkstaden och vid Experimentalfältet. För att nämna de mest kända: Abraham Niclas 

Edelcrantz, Fredrik och Peter Andreas Blom, J W Gerss samt den från England inhämtade 

Samuel Owen. 

Den tidigaste tekniska utbildningen kan också sporadiskt följas, t ex genom de årsberättelser 

från Mekaniska skolan med elevförteckningar som ingavs till den mekaniska avdelningen. 

Industrihistoriskt intressanta handlingar förekommer i Akademiens sammankomstprotokoll 

(serie A I a) , Mekaniska avdelningens protokoll (serie A 111 d) , Akademiens tidskrift (serie 

B Ila), Inkomna skrivelser (serie E Il), Handlingar och räkenskaper rörande Experimentalfältet 

(serierna FVII ba, G I aa, G I ab, G 111, GIV, G V, G VI, G VII a, G VII b, G VIII, 

Ö XXIX). Tekniska beskrivningar förekommer dessutom ofta i Akademiens tidskrift (B Ila) . 

• 
{!,/// /ra✓=-

,~//4) 

Centra/verkstadens förehavanden behandlades vid akademiens sammankomster och vid den 

Mekaniska avdelningen. 

[AI a : 1, 6 mars 1813.] 

Frågor 

Personbiografiskt intressanta sammanställningar torde vara möjliga att göra kring det för 

industrihistorien relevanta persongalleriet. Genom Akademiens sammankomstprotokoll och 

särskilt Mekaniska avdelningens protokoll bör det framgå varifrån uppslag hämtats och hur 

ideer kunde knytas samman med skickliga hantverkare. 

Tankar om redskapens och maskinernas användning - samb ndet mellan fysiokratismens 

ideal och akademiens tonvikt vid praktisk utövning. 
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HUSDJURSAVELNSFRÄMJANDE 

Försöken att förbättra det svenska jordbrukets förhållanden och avkastning på olika fält avsatte 

inte bara arbeten på det tekniska och ekonomiska området. Försök gjordes också t ex med att 

förändra och förädla den svenska husdjursstammen. 1844 beslöt staten att inrätta speciella 

avelscentra, så kallade stamholländerier för nötkreatur och stamschäferier för får. Denna 

verksamhet blev dock inte lyckad, avkastningen blev dålig och olika djursjukdomar följde med 

importen av olika djurraser, varför den upphörde redan 1873 med undantag av Alnarps 

holländeri för korthornsrasen som fungerade ett litet stycke in på 1900-talet. 

I akademiens arkiv finns två arkivserier, F VIII avseende stamschäferiema och F IX 

avseende stamholländeriema, som akademien hade överinseende över. Vidare behandlas 

ärenden i Akademiens sammankomstprotokoll (serie AI a). Föregående uppslag visar L. 

Hofman Bangs reserapport från besök vid stamschäferiema 1852 [F VIII: 3). 

Jfr även Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförenings arkiv! 

Frågor 

Vilken bild av denna parentetiska verksamhet ger de till akademien ingivna rapporterna och 

korrespondensen. Vilken roll intog akademien. 

Litteratur 

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen 

under nittonde århundradet. Stockholm. 

LANTBRUKETS BYGGNADER 

Det tekniska intresset innefattade även lantbrukets byggnader. Det speglas både i inkomna 

tävlingsskrifter och i diskussioner och inlägg i akademiens tidskrift. Tidskriften innehåller en 

rad renritade ritningar och planskisser över olika slags ekonomibyggnader. Arkivets 

tävlingshandlingar är ofta vackert kolorerade, och har detaljerade beskrivningar av 

byggnadernas tänkta funktion. 

Inkomna tävlingshandlingar finns i Inkomna skrivelser (serie E Il) och Akademiens tidskrift 

(serie B Il a). 
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Tablå över en fåhusbyggnad, publicerad i Kongl. Svenska Landtbmks-Academiens Annaler 

1813 {B Ila: 1]. 

Frågor 

Vilka bilder och "ritningar" av ekonomibyggnader spreds av akademien. Hur såg 

bakgrundsresonemangen ut, togs hänsyn till redskaps- och maskinutvecklingen enbart, eller 

även tex hänsyn till djuren och människorna. Varifrån kom influenserna. 

Litteratur 

Svala, C. 1993. Från ladu-gård till djur-stall: Ekonomibyggnader under 250 år.// Skogs- och 

lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek: 4. Stockholm. 

Svala, C. 1990. Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810-1888. //Institutionen för 

Lantbrukets Byggnadsteknik: Sveriges Lantbruksuniversitet: Stad & Land: 89 1990. 

Uppsala. 

Weme, F. 1993. Böndernas Bygge: Traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige. 

Höganäs. 
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EXPERIMENTALFÄLTET OCH MODELLSAMLINGEN 

Akademiens förste direktör, Abraham Niclas Edelcrantz, fick ett stort inflytande över den 

tidigaste verksamheten bl a genom att sannolikt vara upphovsman till akademiens stadgar. För 

honom låg tyngdpunkten i den unga akademiens uppgifter helt på det praktiska. Det gällde att 

genom framtagandet av nya och bättre redskap och maskiner, nya växtföljder, nya växtsorter 

och med kunskaper om växtnäringens betydelse skapa nya metoder för jordbruket. Det skulle i 

första hand ske på två sätt, dels genom inrättandet av en Centralverkstad för tillverkning av 

olika jordbruksredskap, dels genom anläggandet av det som skulle kallas Akademiens 

Experimentalfält vid Skeppsbroäng nära Frescati, norr om Stockholm. Först genom 

omvandlandet av teoretiska kunskaper till praktiska försök kunde något värdefullt delges det 

svenska jordbruket. 

I ett slags försvarsskrift för Experimentalfältet uttrycker Edelcrantz på sin dödsbädd några 

"Strödda tankar om Kongl. Landtbruks Akademiens praktiska föremål och dess Experimental 

Fält", som sannolikt har nedtecknats av sekreteraren Rutström. Edelcrantz säger: "Det 

förnämsta af dessa föremål i allmänhet är, att samla och pröfva dels egen, dels andras 

erfarenhet. Akademiens förnämsta medel dertill ligger uti dess Experimental Fält, och 

Modellkammaren samt dessas rätta användande. [ ... ] Att upphäfva Experimental Fältets 

bestämmelse och inrättning vore att upphäfva sjelfva Akademien, eller att reducera denna 

Stiftelse till en vanlig ekonomisk Societet. Det vore göra densamma oförtjent på Höge Stiftares 

och Regeringens kraftiga Beskydd samt Svenska Jordbrukares uppmärksamhet." [Kungl. 

biblioteket, handskriftsamlingen, X 389.] 

Trots ekonomiska svårigheter och stundom motsatta viljor inom akademien fortgick arbetet 

vid Experimentalfältet, som kom att bli en av akademiens viktigaste insatser för jordbrukets 

främjande. Marken tillskrevs akademien 1814 och experimentverksamheten fortgick till 1963 

när marken och byggnaderna kom att övergå till annan användning i samband med Stockholms 

universitets tillkomst. 

Verksamheten bedrevs som en avdelning till 1834, när den delades i en lantbruksavdelning 

och en avdelning för trädgårdsskötsel. 1864 tillfördes det kemiska laboratoriet som tidigare 

huserat i staden varigenom den agrikulturkemiska avdelningen bildades. 1886 tillkom ännu en 

avdelning, den växtfysiologiska. Senare, år 1905, ombildades alla avdelningar med undantag 

av trädgårdsavdelningen till en Centralanstalt för försöksväsendet på jordbruksområdet. I 

samband med detta tilkom även avdelningar för husdjursskötsel, mejerihushållning och 

bakteriologi. 

I akademiens arkiv finns mycket material till beskrivning av Experimentalfältets verksamhet. 

I sig skulle det vara en betydande uppgift att skriva dess historia. Eftersom arkivet synes vara 

ogallrat i hög grad, vore det möjligt att uppnå en hög deltaljeringsgrad beträffande 

Experimentalfältets uppbyggnad, funktion och utveckling. Handlingar förekommer i 

Akademiens sammankomstprotokoll (serie AI a), Mekaniska avdelningens protokoll (serie 

A 111 d), Akademiens tidskrift (serie B Ila), Inkomna skrivelser (serie E Il). Särskilda serier 

som gäller Experimentalfältet är F VII ha, G I aa, G I ah, G 111, GIV, G V, G VI, G VII a, 

G VII b, G VIII, Ö XXIX. 
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Akademidirektören Abraham Niclas Ede/crantz' sista ord om Experimentalfältets betydelse 

1821 blev ett starkt försvar för denna del av akademiens verksamhet, om vilken det fanns 

stridiga viljor. [Kungl. biblioteket, Handskriftsamlingen, X 389.] 
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Experimentalfåltets förhållanden behandlades inom lantbroksavdelningen. 

[AII/a: 2.] 
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Verifikationema redovisar i detalj vad som inköpts till Experimentalfältet, vem som gjort 

inköpet, priser och benämningar. 

[G III: 3, 1825.] 
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I akademiens museum samlades modeller och fullskaliga maskiner och redskap. Jämför 

avsnittet nedan om Akademiens Lantbruks- och fiskerimuseum. De ingår numera i Nordiska 

museets samlingar, dit de överfördes 1969. Vid Nordiska museet finns dels den gamla 

katalogen kvar, dels också en nyskriven föremålskatalog med fotografier av föremålen. Där är 

det möjligt att söka t ex efter olika typer av maskiner. Tillsammans med arkivets uppgifter borde 

det vara möjligt att göra undersökningar av enskilda maskintyper, särskilda maskinsamlingar 

inom museet, och göra jämförande studier mellan föremålen och de erfarenheter som 

akademiens folk tyckte sig kunna få ut av dem. 

Frågor 

Hur samlades kunskaper om nyheter på jordbruksområdet och hur omvandlades de till praktisk 

prövning vid Experimentalfältet. Varifrån införskaffades nödvändigt material och behövliga 

modeller för nya maskiner. Hur utnyttjades de modeller som tillverkades, kanske som 

förebilder för maskiner i full skala att tillverkas vid hushållningssällskapen. Fanns andra 

användningsområden. 

Fördes tankarna bakom maskinernas konstruktion fram explicit, togs någon ekonomisk 

hänsyn, var de tänkta för användning vid någon särkild typ av jordbruk, större gårdar eller även 

mindre. 

Litteratur 

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen 

under nittonde århundradet. Stockholm. 

Moberg, H. A:son. 1989. J ordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel.// Kungl. Skogs

och Lantbruksakademien. Stockholm. 

SOCKENMAGASINEN OCH JORDBRUKSKREDITER 

Frågor som behandlar jordbrukets ekonomi och institutionella kreditförhållanden förekommer i 

en del olika sammanhang. Akademiens tidskrift innehåller en rad artiklar som behandlar 

särskilda teman, några av tävlingsskrifterna har teman som tar upp värderings- och 

finansierings- liksom bokföringsf rågor. Akademien bedrev en egen utlåningsverksamhet för 

finansiering av tex sjösänkningsföretag eller jordbruksutbildningsinstitut, och under ett tiotal år 

hade akademien det övergripande greppet om sockenmagasinens låneverksamhet i hela landet, 

innan det överfördes till respektive länsstyrelse. Akademien var också remissinstans i samband 

med beviljandet av de statliga odlingslån som riksbanken utanordnade. Vidare behandlas 

ekonomifrågor i en del av sockenbeskrivningarna som svar på delvis andra frågor, t ex om 

enskiftets verkningar. 

Akademiens intresse för jordbrukens ekonomi hade som utgångspunkt att söka bidra till en 

utveckling av den ofta bristfälliga bokföringen vid t ex godsen eller andra större jordbruk. Där 

saknades ofta möjligheter till en överblick av produktionskostnader och t o m aktuellt resultat. 

Genom det material som i detta sammanhang samlades in bör det vara möjligt att skapa en bild 
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av de ideal som akademiens tjänstemän ville förespråka, att se de källor som utnyttjades, både 

svenska och utländska. I det senare fallet är även de översättningar som akademien lät bekosta 

av olika verk av intresse. 

Intresset för jordbruksfastigheters värdering sammanhänger delvis med 

grundförutsättningama för en utveckling av en institutionell kreditmarknad, som är effektiv för 

jordbrukets behov. Flera tävlingsskrifter ingavs, men knappast någon ansågs uppfylla de 

förväntningar akademien ställt. Vid tiden för akademiens tillkomst fanns ingen egentlig 

institutionell kreditmarknad anpassad till jordbruket. Denna tid dominerade ännu den privata 

reverslånemarknaden. Mot den bakgrunden kan möjligen akademiens engagemang hos enskilda 

bönder med krediter för bl a sjösänkning vara intressant att följa, även om dess omfattning torde 

ha varit begränsad. 

För en tioårsperiod kan spannmålsmagasinens verksamhet överblickas rätt väl genom de 

tabell-sammanställningar och grunduppgifter som inkom till akademien i enlighet med ett 

Kungl. brev av den 30 juni 1832. Uppgifterna har delvis utnyttjats av Karl Åmark i dennes 

avhandling, men han byggde på de avskrifter och sammanställningar av uppgifterna som ingår i 

Statskontorets arkiv (förvarat på riksarkivet). 

Material rörande bokförings- och värderingsfrågor förekommer bland inkomna 

tävlingsskrifter (serie E Il). Tillhörande resonemang inom akademien kring dessa samt 

uppgifter om beviljade krediter förekommer i akademiens sammankomstprotokoll (serie AI a). 

De senare behandlades även av räkenskapsavdelningen (serie A 111 g). 

Sockenmagasinen behandlas dels i den allmänna serien Inkomna skrivelser (serie E Il), dels 

i specialserien med Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen (serie E IV c). Länsvisa 

sammandrag av sockenmagasinens verksamhet meddelas även från landshövdingarna i deras 

berättelser (serie E IV a). Samlade uppgifter om pågående kreditengagemang från akademiens 

sida framkommer ur huvudböckerna (serie G I aa och G I ah). 

Översättningar av utländsk litteratur behandlas vid akademiens sammankomster (serie A I a) 

och äldre litteraturinköp jämte en del tankar om motiven bakom biblioteket finns bland 

handlingar angående biblioteket (serie F Va och F V b). 

För modernare tider förekommer i arkivet efter Lantbruksakademiens ekonomiska 

forskningskommitte bl a en rad driftsstudier för stora och medelstora gårdar 

(Lantbruksakademiens ekonomiska forskningskommitte , serie F I). Modem företagsledning 

inom jordbruket behandlas i en del av akademiens arbetsorgan (serie F XI e). 
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De svenska sockenmagasinen brukar kallas sparbankemas föregångare. Deras verksamhet 

redovisas i inkomna rapporter. Tillinge socken i Uppland J 832. 

{EIVc:J.] 
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Frågor 

Det borde vara möjligt att bilda sig en rätt god uppfattning om de ideal akademien förmedlade 

kring jordbrukens bokföring, deras ursprung och motiveringar. Arbetsområdet visar på 

akademiens intresse inte bara för redskapsteknikens eller nyodlingens betydelse, utan även för 

olika "institutionella" förändringars betydelse för jordbrukets utveckling. 

Attityder till jordbrukets skuldsättning, synen på krediter, tankar om hur jordbruksföretagen 

bäst skall finansieras borde framkomma, vilket kunde ha sitt intresse genom att akademien 

spelade en väsentlig roll för det svenska jordbruket genom sin kunskapsspridning. Vilka 

förhållningssätt spreds genom akademiens tidskrift. 

I sin egenskap av ett slags föregångare till sparbanksrörelsen vore närmare studier av 

sockenmagasinsrörelsen intressanta. Länge var sockenmagasinens spannmålsutlåning det enda 

institutionella kreditalternativet som fanns på sockennivå, om man undantar kyrkokassan och 

fattigkassan. Uppgifter om sockenmagasins bildande, initiativtagare, omfattning etc borde i 

kombination med en studie av en sockens sociala och ekonomiska struktur kunna säga oss 

något om vilka de var som i socknarna bedrev verksamheten. Trots flera kungliga påbud 1700-

talet igenom, fick rörelsen inget större genombrott förrän mot slutet av 1700-talet och början av 

1800-talet. Sammanföll den grupp bönder som intresserade sig för sockenmagasinen med 

"sockenbankirerna", de som svarade för väsentliga delar av den privata kreditmarknaden, eller 

var de konkurrerande grupper. Vilken roll fick sockenmagasinen i förhållande till den privata 

kreditsektorn, som den t ex speglas genom bouppteckningar. I den mån sockenmagasinens 

egna arkiv förkommit, och därmed saknas i respektive sockens kyrkoarkiv (hos landsarkiven), 

kan akademiens material ha ett stort värde, förutom genom den nationella överblick materialet 

medger. 
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STATISTISKA UPPGIFTER OM JORDBRUKET 

Att fånga jordbrukets förhållanden för att omvandla dessa till en statistisk överblick var en viktig 

del av akademiens uppgifter. Det skedde inte sällan genom insamlandet av ett relativt brett 

underlag, i bland i annan regi än akademiens och då överlämnat till akademien för behandling 
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från Kungl. Maj:t. Hit hör bl a landshövdingeberättelser för vissa år (serie E IV a), diverse 

inkomna beskrivningar och tabeller (serie E IV b), uppgifter om sockenmagasinen (serie E IV c) 

men också skrivelser från hushållningssällskapen (serie E V) samt uppgifter om fisket (serie 

E IX d). Till underlag för statistiska bearbetningar ligger också inkomna sockenbeskrivningar, 

som var resultatet av från akademien utsända frågelistor. 

En del sammanställningar synes också ha inkommit men inte omedelbart utnyttjats, t ex 

skrivelser från lantbruksingenjörema (serie E VI), skrivelser från kemiska stationer och 

frökontrollanstalter (serie E VII c), inkomna utredningar rörande skogsbärens förekomst (serie 

E IX c). Vissa statistiska sammanställningar gjorda av akademien skulle publiceras i Post- och 

Inrikes Tidningar (Inrikes Tidningar; Stockholms Post- och Inrikes Tidningar; Sveriges 

statstidning som den också har kallats under skilda tidsperioder). 

Frågor 

Det statistiska underlag som föreligger jämte publicerade uppgifter i akademiens tidskrift (serie 

B Il a), borde vara ett intressant kompletterande material till andra, större sviter av 

jordbruksstatistik för skilda tider. Möjligen har det till akademien inkomna materialet ett 

förhållandevis högre kvalitativt värde, beroende på sin delvis berättande karaktär. 

Eventuellt kunde det vidare ha ett intresse att systematiskt jämföra skilda uppgifter i 

landshövdingeberättelsema med hushållningssällskapens berättelser för att finna likheter, eller 

tendensiösa skillnader mellan statlig och enskild rapportering från landsorten. Låt vara att flera 

sällskap hade landshövdingen till ordförande. Flertalet av de till akademien ingivna berättelserna 

från hushållningssällskapen torde återfinnas tryckta i respektive sällskaps handlingar. 

Litteratur 
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PERSONBIOGRAFIER OCH INDIVIDEN 

SOM ARKIVBIBLIOGRAFISK UPPSLAGSÄNDA 

Med akademiens galleri av personer verksamma inte bara som experter på jordbruksområdet, 

utan i många fall inom andra t ex tekniska eller vetenskapliga verksamheter, lämnas genom 

matrikelmaterial en del upplysningar av biografiskt intresse. Ofta förekommer även 

avbildningar, pressklipp och annat som samlats kring ledamöter och tjänstemän. 

Det faktum att många av dessa personer ofta var verksamma på andra fält, gör att material av 

deras hand kan förekomma på andra håll, i andra arkiv eller samlingar av handlingar. Svenskt 

Biografiskt Lexikon innehåller flera artiklar, där hänvisningar till olika institutioner lämnas. 

Eftersom detta material, vare sig det gäller manuskript, brev eller annat, kan ha relevans även 

för akademien bör kännedomen om enskilda personers biografi utnyttjas som en uppslagsbok 

till ytterligare material. 

I akademiens arkiv finns det personbiografiska materialet relativt väl samlat i några serier 

(DI a -- D Il e samt K I a -- K Id), även om ett enhetligt register saknas. En ingång, förutom 

ledamotsnummer, är det register som finns bland matriklar över svenska och utländska 

akademiledamöter (serie DI a, volymerna 1-2 och 5). Personmatriklarna ger hänvisningar till 

andra handlingar i akademiens arkiv. 

Med bl a de olika protokollen kan Jöns Jacob Berzelius' verksamhet inom akademien följas i 

detalj och belysa en sida av dennes verksamhet som ofta förbises.[A I a: 1, 28 januari 1814.] 

Frågor 

Att närmare utreda t ex Jöns Jacob Berzelius' roll inom akademien torde ha sitt givna intresse. 

Det faktum att han under en lång rad år var Vetenskapsavdelningens föreståndare undanskuggas 

ofta helt av hans roll inom t ex Kungl. Vetenskapsakademien. 

Andra personligheter av speciellt intresse i akademiens tidigaste persongalleri är: Carl 

Fredrik Akrell, föreståndare för den statistiska avdelningen, Abraham Niclas Edelcrantz, 

akademiens förste direktör, Edward Nonnen, grundaren av Sveriges första lantbruksinstitut och 

Per Adolf Granberg, akademiens andra sekreterare som med sin enda hand skrev åtskilliga av 

akademiens protokoll med sin tydliga piktur, var en "känslofull rimmare", envis och skarp i sin 

roll inom förvaltningskommitten och ovän med sin chef, direktören Poppius (som för övrigt var 

Berzelius' svärfar). 
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Något senare figurerar inom akademien Theodor Odelberg, uppvuxen på Enskede gård 

söder om Stockholm och senare landets förste jordbruksminister, och Herman Nilsson-Ehle, 

en internationellt ryktbar ärftlighetsforskare och botanist. 
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till verkställighet bringa, så ,:.il <len nya 

upplysning af <l ,·t1a slag, Yl'L'nsknperne 

daglig:'n mc,ltL la, som den ö':ade rrfal'<:'il

h et, hvar111 cJ g,nnla, men glömda dkr icke 

bl'fäslas. 
(. .·, J";- t. • 

Kungl. l\hj:I ,ill Sjdf i nii.d : r utnäm

na de fönlta Lcd,w1Öler i Aeadcmicn; me<l 

rte följanr.ks till s1i1 !ande förhftllcs såsom 

här 11cda11före stadg:is. 

~- 4. 
Ti11 H e\1cr;;-Ledu·nötcr kunna endast 

sii.dune P,ersoncr yä]jas, som, me<l besittning 

och egen fönal1ning af eH större landt

brnk, förena verksamt nit för Fädcrneslan

Jcts orlli ng och förkofran; som med pa

triotiska bety<lliga uppoffringar <lcrtill bi

draga, eller som, dels ,genom egna ] ysande 

exempel, dels genom verkan af ett person

ligt anseende, iblan<l Allmänheten åstadkom

ma en nyttig efterföljd till Landtbrukets 

förbättring. 

§. 5. 
!.-Ieders-Ledamö1.ernes antal blifver Tju

gufyra. D esamma må likväl tillik.a såsom 

Stadgar 

För Kongl. Svenska Landtbruks 

Ac~demiens inre Förvaltning. 

-·-
§. 1. 

Om Kongl. Svenska Lanrllhruks Acalle

micns föremål och inrällning i all111ii11hct 

gäller hvad uti Kongl. i\faj:ts Nii<lib"a Kun •,ö-
" 

relse af <len 28 Dcc.ember 1811 föreskrif-
vit är. 

§. 2. 

Då Kongl. V c tcnskap:,; Acadcmiens i 

Stockholm föremål, ifrån Dess första «rund-b 

läggning var.it, alt, genom nya san11i1Jgars 

upptäckande, utvidga grföt';oruc af 11aturcuiJ 

känw.: dom i al1111ii11l1ct, samt dcnncd före

nade ll yttige kunskaper, men Kongl. Landt

bruks Academiens verkningskrcts endast om

fattar Fitdcrneslanflels hushållnincr blifvcr 
' b1 

hennes egenlliga föremål att bland Natio-

nen sprida, till allmän utöfning leda och 
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Till akademiens egen historia hör inte 

bara människoma. Genom stadgama 

kan en överblickbar bild av verksam

hetens innehåll byggas upp. 

Här är inledningen till de första 

stadgama 1811. 

[FIVa:4.] 
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J{~r ,, 
Kongl. Svenska Landtbruks Acaden1ien.J' 

, ·'j/ .lftrt~, n //f'7J dr/, r~ ,n _..e,,~fl";.» ,,-,,.o n-:· /rf?.1 

/ 

~ (.,_ .J. r/, / ,, ,, ,, . • 
~/l '/7/ 7(';,/ r_///l' , /J / ~/////1/1', '//,/ /j;-,,;/,-,- )m7:n/7r,17'.//«,-rj('/N//,lf,/ 

i/ / - / l ,. 
Pra:scs: 

HANS KONGL. HöGHET J{RON -PRINSEN. 
-.rll.'Y;.,.,,flr,-Y ~1< -I <' : 

l icdcrs- L ctl a möt er llt om antalet : 

]{" 11,mgens Swts .Råd d. 3 D ec. 1 8 1 ~ -

Hans Exc. Hr. Grcfvc Gyll e nhor g, f;;n~kr. Hr. Frih. Adlerc re utz. 

llans 1''. xc. Hr. Fri !i . v , E nges t rö m. 

1-Ians Exc. l·l r. I•'r i!i. Hosenb l :i. d . 

Hr. I•rih. Flernin z. 

Hr. La g e rbring. 

Hr . Fr ih. Adlerbc,th. 

Hr. I •r ilt. G. :i.f "\.Ve::tterstedc. 

I l"e d e r s-Ledar:,ii t P. r inom anta let.-

}f:ins Exc. Hr . Gr:· f·:c 1: rJ he, 

l l.ins I~xc. lTr. Gn !'·;c 1 , i I j e n c r a n t s. 

J-Ian s Exc . Hr. Gr ;__ f,·e H 1111t h. 
Hans l ~x c. Hr. G r, -!" ·.-,. v. E s sen. 
H a ns J•:xc. Hr. 1-' rili. T <> I 1, f-,/;, V, 

Ha ns }i xc. lir. G rt f"vc ~V r e de. 
li r, Frih. C. F. J ,:,,~ e ;· !1 c; m. 

l!r. b ·i lt . v. Eh r1.: 11li Pi:r1 /-,1n : 

llr. Frih. O . E. I , a ;:; '.' rheim. 

H r. J:rih. af Håkan :: ~on) 
1-lr. F rih. Aitlc· r sparre. frP-;11, 
lir. l ; rili. v. Pl a 1<.;11. 

Hr. F r ih. C e<l <.;r li_jelm . 

H r. Frih. J\1annc r he im. 

Hr . . Lind blom. 

lir. Nord e nski, l cl1' ;7 ';,,,,_ 

.l-T,:. (~rd1·e L a nrin g shausen. 

E r. F ri !t . Mack l e an/J-..5:v. 

H r. ]J rih. Her mc! i n. 

.llrbaande Lcdan,öter i H11fvzulstacl en : 

f ,,i- A mbelct: 

Stat s Sc crc terarcn f,; r Kr i=:s-Arc> ndern c. Sta ts Sec re terare n fi ;r Eccks. Ärenderne. 

1 .an,l shiifdi11ge 11 i Srockholm s Län. 

Öfve r. Di recliiren vid Lan<l t111 :iteriet. 
Stats Secre terar e n for l !!r. Civ i l-Arcra!erne. 

Siar.; St!cre ter.,ren for ll :11 11.l. och l ; in . Ärc1ulernc. 

p;,-:nmn St':-·:;k.,'t ka!lc!sc: 

Rr, Edclcran tz . <;?'.,-i ,•,:-r,_,; '.._ Hr. Sc h v: artz. 

Hr. v. Schu lzc nhcim . 1--l r. T\ iii:hcck . 1 /, r, 

H r. Arfv eclson. Hr. v . S,.ha11t z. 
r ,.,,,, ... 

Hr. af Schult ,: n . Hr . Sv ed e ns r je r n ;:. 

Hr. Ehrengranat. Hr . J-Li l !ström. 

Hr. IlotholT. Hr ]~lom . 

Hr. Lars Olsson. Hr. Akrel. 
Rr. Hedin, Hr. Gcrss . 
Hr. Nicander. Hr. H ednin. 
Hr. Swarrz. Hr. Steuberij. 
Hr. Rutström. , {.,.,.,./r >,, •< Hr. H am br<;. 
Hr. :Berzel iu i, Hr. Brog ren . 
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Hr. C. cyer. 

Hr. Klinthc rg. 

I lr. \ J fverbom/f~~,., 

J l !·. Broling. 



Arlua 11cl c L ula nz ut ,·; Lw1,/so r1 u 11 e .. 

Hr. F1·ih. Posse. 

Hr. af \Viheli. 

Hr. De la Gran ge. 

Hr. J a r1a . 

Hr. C. v . .Rosc nstcin. 

lir. 'l'h:un. 

l:Ir. Skji,l<l ebran<l. 

Hr. IL.1 ppe. ner~_,.,.,..,., 7 ~Jl: 
Hr. Frih. Silfverscl1iulJ. 

Hr. S1jernsväril. 

Hr. Kuyle n stj e rna. 

Hr. Nor<lll'all. 

Hr. A<llei-spane. 

lfr. 1ht rnius . 

Hr. J:ur e. 

Hr. n ; 11 ,1e r. 
Hr. by,,ell. 

Hr. Galrn af Co lquhoun. 

Hr. Gransd1oug. 

Hr. Gyllenhaal. 

Hr. H ertzman. 

Hr. af Klinteberg. 

Hr. Frih. Leuhuscll; 
Hr. Ljung. 

Jlr. ,·. 'l'i •. 

J l'r . L'rih. ,. ~ . .-11gcJ:n S1 t: .f:..! 11.·rJ .. 

lir . .J. C. (; 

1-Jr. J}r is1ua11 . 

llr. Hc:i:-:. ius. 

J-i r. l • lo r, na11. 

Hr, Thunhc rg. 

Hr. Li lj r· hlad. 

H .r. ]b\J e11 iu s. ?/fl'>v- ,,-.,.,,,/. 

Hr. af DH1:lli . 

Hr. Frih. lbJ'pe. 

lir. 'I\11n1n. ,,,,,, '>,,. ✓ ~ 1 7 ,--6:,,,~. 

Co rrc,;1,i11du a1i;{;, L cd.: mi,1,·1 . 

H r. Fril,. Lid'wc11 skiild. 

Hr. c;re:fve C. S. Miirner. 

llr, Gre~,·c v. Hos e 11. 

Hr. J.'rih. v. Stlmerin. 

J-lr, Grefve v. Schwerin. 

Hr. Sylvander. 

J{r. T e rs111e<len. 

Hr. 'I'ise ll. 

Hr. Virg in. 

Hr. y. ,vahrendodf. h .r':, ,N ,'7 ,T,, .-"c • 

. -~-6't:r✓ J .J',,.,,,_~-r' .. -- · __ .... .. 
d';,k-&r-;d.1c .rt~.n,)/4. , ·.v:r~~,.. 

.~O. 
.'?/ 
.) 
/ 

, 'q.~,. ~,n,-4~-... 
Q,{:J,. ,.~.ni' -

, .F:F. 

Den tryckta närvarolistan vid akademiens första sammankomst den 28 januari 1813. 

[Ala:1.] 
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LANTBRUKSAKADEMIENS EGEN HISTORIA 

Ett självskrivet användningsområde för akademiens arkiv är att utnyttja det för akademiens egen 

förvaltningshistoria. Det kan gälla den formella organisationens innehåll, tjänstemännens 

historia, akademiledamöternas biografier, akademien som en del av statsföivaltningsapparaten, 

synen på akademiens verksamhet i press och från politiskt håll, akademiens byggnader, 

bibliotekets uppbyggnad, akademiens utländska kontakter - både förr och nu. 

Handlingar för sådana uppgifter finner man främst i akademiens olika protokollsviter 

(serierna AI a -- AV), akademiens tidskrift (serie B II a), pressmeddelanden (serie B III), 

tryckta och otryckta matriklar (serierna B IV, DI a -- D II c jämte Kl a -- K Id), akademiens 

inventarieförteckningar (serie D VII b), skrivelser från Kungl. Maj:t (serierna E I a -- E I b), 

inkomna skrivelser och korrespondens (serierna E II och E 111), stadgar för akademien och dess 

fonder (serie F IV a), bibliotekets handlingar (F Va -- F Ve), handlingar angående akademiens 

byggnader med Enaforsholm och Barksäter (F VI a -- F VI d), utländska forskarkontakter etc 

(serierna F X a -- F X c), högtidssammankomster, exkursioner, konferenser, olika arbetsorgan 

(serierna F XI a -- F XI 0, räkenskaper (serierna G I aa -- G III), fotografier (K II a - K II b), 

samt inte minst samlingen av pressklipp (serie Ö VII). 

Frågor 

Akademiens äldre historia är relativt väl beskriven, inte minst av Herman Juhlin Dannf elt. Men 

flera områden skulle sannolikt kunna specialstuderas, som t ex akademiens tjänstemän och 

ledamöter. Någon samlad biografi eller översikt över dessa finns inte idag. 

Akademiens verksamhet har ofta varit utsatt för kritisk granskning från politiskt och andra 

håll. Olika reaktioner på detta inom akademien skulle vara intressanta att studera, kanske särskilt 

i samband med Kungl. Lantbruksstyrelsens bildande. 

Hur har akademiens roll som förmedlare av utländska impulser förändrats över tiden, är 

dess innehåll och inriktning densamma. 

Litteratur 

Anderson, Å. 1991. Lantbruket och Lantbruksstyrelsen åren 1890-1990. // Statens jordbruks

politik under 200 år: Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria. Red. Janken Myrdal. 

Stockholm. 

Eskeröd, A. 19 56. Jordskiftena och lantbrukets utveckling 1809-1914. // Bonden i svensk 

historia: III, s 11-116. Stockholm. 

Fröier, K. 1962. Svenskt jordbruk och skogsbruk 1813-1962. // Kungl. Skogs- och Lantbruks

akademien 1813-1962: Minnesskrift. Stockholm. 

Högberg, S. 1961. Kungl. Patriotiska Sällskapets historia med särskild hänsyn till den 

gustavianska tidens agrara reformsträvanden. Stockholm. 

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen 

under nittonde århundradet. Stockholm. 

Moberg, H. A:son. 1989. J ordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel.// Kungl. Skogs

och Lantbruksakademien. Stockholm. 

56 



AKADEMIENS LANTBRUKS- OCH FISKERIMUSEUM 

Akademien erhöll tidigt en del äldre föremålssamlingar, bl a härrörande från den Kungl. 

modellkammaren, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Christopher Polhems maskinsamling. De 

kompletterades med andra samlingar, tex den tekniskt kunnige Abraham Niclas Edelcrantz' 

egna modeller. Senare tillkom Götrik von Scheeles modellsamling. Från 1838 huserade 

samlingarna i akademiens huvudbyggnad på Experimentalfältet, de flyttades 1867 till en lokal i 

Tekniska skolans då nyuppförda byggnad vid Mäster Samuelsgatan 36. Samlingarna flyttades 

därefter 1895 till en fastighet vid Luntmakargatan 4 för att 1905 komma till akademiens för 

ändamålet särskilt uppförda museum vid Experimentalfältet, med arkitekten Erik Josephson 

som upphovsman. I detta hus, fortfarande beläget invid nuvarande Stockholms universitet, 

fanns museet uppställt till 1969 då samlingarna överfördes till Nordiska museet. 

Under årens lopp skedde kompletteringar till museisamlingarna, bl a med maskiner som 

provats på Experimentalfältet. 

Vid Nordiska museet finns idag hela samlingen, inklusive en fiskeridel. Förutom den gamla 

katalogen och en rad PM och andra handlingar, finns akademiens museum förtecknat i den 

aktuella föremålskatalogen, med avfotograferingar av föremålen samt ingår i museets 

föremålsdatabas. I akademiens arkiv finns många dokument som redogör för museets 

tillkomsthistoria, föremålens förvärv och tankar om föremålens praktiska användning. 

I akademiens arkiv finns dessa handlingar främst i sammankomstprotokollen (serie A I a), 

förvaltningskommittens protokoll (serie A Il a), lantbruksavdelningens och mekaniska 

avdelningens protokoll (serie A 111 a och A 111 d). Förteckningar över föremål som förvärvats 

förekommer dels bland inkomna skrivelser (serie E 11), dels bland verifikationerna (serie G 111 

och G VII a). En uppslagsända till de senare är huvudböckerna (serie G I aa och G N). 

Museibyggnaden behandlas särskilt i serien handlingar angående lantbruksmuseet (serie 

F VII c). Spridda fotografier finns i serien övriga fotografier (K Ila) och en särskild svit av 

porträtt av Experimentalfältets tjänstemän innehåller en del miljöbilder (Ö XV). 

Frågor 

Tillsammans utgör föremålssamlingen och arkivets många uppgifter ett givet forskningsfält för 

dem som är roade av föremålsforskning. Ett "museiämne" vore att granska vilka strategier som 

användes för museets uppbyggnad, syftena bakom museet, tankarna om föremålens 

användning, eller att skriva lantbruksmuseets historia. Några av akademiens tjänstemän, t ex 

Edelcrantz, hade särskilda tekniska intressen som vore spännande att närmare beskriva utifrån 

föremålssamlingarna. 

Litteratur 
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VÅXTNÅRINGSFORSKNINGEN 

Intresset för artificiella gödningsmetoder fanns redan tidigt inom akademien. I arkivet kan en 

första inkörsport vara de handlingar som samlats kring salpetersjuderinäringen (serie E IX a). 

Hit gick visserligen relativt små kvantiteter kväve, men dessa gick alltså jordbruket miste om. 

Under 1800-talet startade tillförsel också av fosforgödmedel, tex benmjöl och superfosfat. Det 

samma var fallet med Guano och Chilesalpeter. 

Men den stora frågan gällde hur man skulle kunna tillgodogöra sig luftens kväve. Detta 

klarade endast baljväxterna, varför behovet av kväve till spannmål och rotfrukter var stort. 

Denna strävan lyckades norrmännen Birkeland och Eyde med 1903, då de industriellt lyckades 

binda luftens kväve och överföra det i en form som växterna kunde tillgodogöra sig. Denna s k 

Norgesalpeter blev grunden för Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstoff A/S. 

Redan under de första åren förekom skriftväxling mellan Experimentalfältets föreståndare 

Rhodin och Norsk Hydro, som bl a behandlade skördeutbytet av det nya gödselmedlet. 

I slutet av 1920-talet var norrmännens ljusbågemetod utkonkurrerad av Haber-Boschs 

ammoniakmetod. Det tyska IG Farben blev hälftenägare i Norsk Hydro, när detta företag köpte 

den nya metoden och produkten kallades nu Kalksalpeter Norig. I Sverige representerades 

denna av firma H. Lickfett i Stockholm, som under 1930-talet anställde agronomen Arne 

Hansson. 1942 bildades Gödsel- och Kalkintressenternas Samarbetsdelegation (GKS) , som 

utgav tidskriften Växtnärings-Nytt. För att öka forskningen på området bildades 1954 Stiftelsen 

Svensk Växtnäringsforskning (SV), med nära knytning till akademien. 

SY-stiftelsen är en egen juridisk person och har därför en egen arkivförteckning. Från 

arkivet tycks ingen information av vikt ha gallrats sedan stiftelsens tillkomst 19 54. Däremot 

saknar arkivet ämnesingångar. Från l 963 finns ett kronologiskt diarium (serie C 1) till 

handlingarna (serien Akter E lA), som är ordnade strikt kronologiskt. Styrelseprotokollen (serie 

A lA) utgör i sig ett slags ämnesreferenser till handlingarna, med kontinuerliga hänvisningar 

dem emellan, men kännedom om ungefärlig tidsperiod är ändå väsentlig för att kunna utnyttja 

arkivet. Serien Årsberättelser (serie F7) ger en samlad årsvis överblick av verksamheten. 

Arkivet innehåller vidare en del arbetsmaterial och utkast samt inkomna slutredogörelser med 

kronologiska förteckningar (serie F3A och F3B). 

Frågor 

En spännande aspekt av ämnet växtnäring i Sverige är möjligheten till relativt snar överblick 

över både forsknings- och industrisidan, eftersom de innefattades av ett relativt fatal experter på 

sina fält. SY-stiftelsens mycket välbevarade arkiv borde medge ett närgånget studium av många 

av de centrala frågorna inom växtnäringsfältet. 

Litteratur 
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JORDBRUKSUTBILDNINGENS INSTITUTIONER 

OCH FÖRGRUNDSGESTALTER 

Sverige fick sitt första lantbruksinstitut 1834. Vid Degebergs lantbruksinstitut i Västergötland 

bedrev Edward Nonnen både praktisk och teoretisk utbildning för blivande agronomer m fl. 

Nonnen hade redan 1828 förvärvat egendomen, och erhöll från 1834 statens ekonomiska stöd 

trots visst motstånd. Akademien bistod Nonnen ekonomiskt och erhöll löpande rapporter från 

Degeberg. Verksamheten vid institutet upphörde 1852, och lantbruksskolan flyttades till 

Klagstorp 1863. Förutom högre jordbruksutbildning hade Degeberg tillverkning i närmast 

fabriksmässig skala av jordbruksmaskiner. 

Handlingar rörande Degeberg och Nonnen finns bland skrivelserna från Degeberg (serie 

E VII a). Nonnens eget arkiv och fler handlingar från Degeberg förvaras i Skaraborgs 

länsmuseum. Andra utbildningsanstalter förekommer bland skrivelser från lantbruksläroverken 

och lantbruksinstituten (serie E VII b). 

Frå.gor 

Akademiens närmare samröre med Degeberg, eventuella förhandlingar med Gabriel Poppius 

(akademiens direktör och även president i kommerskollegium) kring finansiellt bistånd etc, 

borde vara möjligt att belysa, liksom att skapa en bild av de tidigaste kullarna elever, deras 

bakgrund osv. 

Litteratur 
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Akademiens material om Degeberg innehåller bl a planer för undervisningens innehåll och 

uppläggning. Inledningen tiJJ läroplanen 1841, undertecknad av Gabriel Poppius och Edward 
Nonnen. [E VII a : 1.) 
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HÄSTMEKANISERINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR -

INBLICKAR I LANTBRUKSINGENJÖRERNAS VARDAG 

De statliga lantbruksingenjörerna (så kallade från år 1857) var från 1835 verksamma med att ge 

tekniskt bistånd åt Sveriges lantmän i frågor rörande täckdikning, avdikning, torrläggning eller 

bevattning. Detta skedde under akademiens kontroll. Från 1890 stod de under överinseende av 

Kungl. Lantbruksstyrelsen. Deras främsta uppgift var att övervaka de med statliga medel 

finansierade jordbruksprojekten, särskilt vid de större jordbruken. Till akademien ingav de 

årliga rapporter över sin verksamhet, som var knuten till avgränsade geografiska distrikt. Detta 

samlade material ger en nationell överblick över de särskilt betydande arbeten som blev en 

förutsättning för "hästmekaniseringen" i vårt land för att tunga jordbruksmaskiner skulle kunna 

framföras över åkrar och ängar. 

Lantbruksingenjörernas årsrapporter innehåller uppgifter om vem som begärt deras hjälp, 

förrättningsorter, tidsåtgång i dagar, vilka arbeten som utförts (planer för växelbruk, odling av 

höglänt mark, omläggning av åkerjord genom täckdikning eller öppen avdikning, myr- eller 

kärrutdikningar, sjösänkningar, ängsvattning mm) samt behandlade arealer. Till rapporterna i 

tabellform finns ofta en rad anmärkningar, som mer detaljerat berättar om vilka arbeten som 

utförts. Jämför följande uppslag som visar en lantbruksingenjören Kempffs årsrapport 1867 för 

Stockholms, Uppsala och Södermanlands län [E VI : 13.] 

I akademiens arkiv finns dessa årsrapporter i bland skrivelserna från lantbruksingenjörerna 

(serie E VI). En översikt över lantbruksingenjörsinstitutets historia har dessutom skänkts till 

akademien (serie Ö VIII). Se även Kungl. Lantbruksstyrelsen, Agrikulturtekniska byråns arkiv, 

Tekniska avdelningen, serierna D XXIV Kortregister över förrättningsakter och ritningar till 

torrläggnings företag 1841-1933, D XXV Förteckningar över beviljade statsbidrag och lån till 

torrläggningsföretag med anteckning om beslut 1881-1933, D XXVI Liggare över beviljade 

statsbidrag och lån ("sockenliggare") 1841-1933 samt F I Promemorior angående lån ur 

odlingslånefonden 1884- I 892. 

Frågor 

Med lantbruksingenjörernas rapporter till grund borde en relativt detaljerad bild växa fram över 

de arbeten som var en förutsättning för "hästmekaniseringen" vid de större jordbruken. Att 

närmare granska vilka som anlitade deras specialisthjälp borde ha sitt givna intresse. 

Komparationer mellan olika landsändar och tidsperioder kan göras. 

Litteratur 
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Lantbroksingenjörema rekvirerades av de som önskade få biträde med något, från akademiens 

förvaltningskommitte. Här rekvireras samme Kempff, som avgav årsrapporten på föregående 

uppslag, år 18 72 av änkefriherrinnan Liljencrantz på Ahlby gård, söder om Stockholm. 

[E VI: 18.] 
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FISKE I STATSPERSPEKTIV 

Under några decennier på 1800-talet fanns vid akademien underställda fiskeritillsynsmän eller 

fiskeriintendenter med assistenter, som hade i uppgift att ha en övergripande blick över 

fiskerinäringen, särskilt på västkusten. Lantbruksakademiens verksamhet innefattade alltså även 

vattenbruksområdet. Denna gren av verksamheten överfördes 1890 till den nybildade Kungl. 

Lantbruksstyrelsen. I samband med detia påfördes den nya myndigheten en hel del handlingar, 

som har sitt ursprung från akademiens verksamhet. 

Endast en mindre del handlingar finns kvar i akademien rörande fisket, särskilt i serierna 

E VI och E IX d. Jfr även Fiskeriintendentens arkiv vid Göteborgs landsarkiv. 

Vidare föreligger materialet alltså på Riksarkivet i Kungl. Lantbruksstyrelsens, fiskeri

byråns arkiv, i serierna: 

C I a Fiskeriintendentens diarier 1870-1889, E I a Kungl. brev och departementsskrivelser 

1867-1882, E 111 Länskungörelser gällande fiskeristadgar 1855-1889, E IV Länsstyrelsens 

resolutioner gällande flottningar 1851-1889, EV Meddelanden från utrikesdepartementet 1886-

1889, E VIII a Fiskeriintendentens korrespondens 1864-1889, E IX a Berättelser, 

fiskeritjänstemännen 1862-1889, E IX d Dagböcker och resplaner från fiskeritjänstemän 1866-

1889, F I b Rapporter, fiskeodlingsanstalterna 1869-1889, F I c Rapporter, journaler och 

dagböcker rörande lax, laxöring och sik 1867-1889, F Ila Insjöbeskrivningar 1880-1889, F IV 

In- och utförsel av fiskeriprodukter 1872-1884, F VI Loggböcker, väderleksobservationer, 

storm varningar 1880-1889, F VII ha Fiskeriundersökningar, fiskeribiologiska 18 7 3-188 9, 

F VII be Fiskeriundersökningar, fiskodling hushållningssällskapen 1860-1889, F VII bd 

Fiskeriundersökningar, anteckningar av fiskeritjänstemän 1819-1889, F VII be Fiskodling, 

laxfiske, kräftfiske 1876-1889, F VIII a Statens fiskodlingsanstalt, Borenshult 1889, 

F XVIII Övriga ämnesordnade handlingar 1860-1889, F XIX a Utställningar avseende fisket 

1866-1889, F XIX b Tryck rörande utställningar 1861-188'9, H I a Fiskeristatistik, laxfiske 

1860-1889, H I b Fiskeristatistik, olika slag av fisken 1868-1889 samt i serie H Il Insjöstatistik 

1871-1889. 

Frågor 

Materialet om fiskerinäringen borde ge inblickar i fiskerinäringens organisationsväsen, 

möjliggöra en statistisk överblick över näringens utveckling, både kvantitativt och kvalitativt. 

Vidare borde det vara möjligt att få en uppfattning om t ex miljöförändringar utifrån de ofta 

relativt detaljerade redogörelserna om skilda fiskevatten. 

Litteratur 

Hasslöf, 0. 194 9. ( 1985). Svenska Västkustfiskarna: Studier i en yrkesgrupps näringsliv och 

sociala kultur. Göteborg. (Faksimilupplaga utg. av Bohusläns museum och Bohusläns 

hembygdsförbund, skrifter nr 18, Uddevalla.) 

Landtbrukets främjande genom statsförvaltningen. 1-4. 1890-1909. Stockholm. 

Sveriges Landtbruksförvaltning: En systematiskt ordnad samling af gällande författningar 

angående landtbruket. 1-8. 1890-1912. Stockholm. 
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Bland Jantbroksingenjöremas årsrapporter finns också de av fiskeritjänstemännens rapporter, 

som inte överförts till Kungl. Lantbroksstyrelsens arkiv eller som finns i Fiskeriintendentens 

arkiv. Här C G U Cederströms rapport från 1872. {E VI: 18.] 
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Frågelistmetoden användes också för att fä in kunskaper om fiskerinäringen. 

Fiskeriuppsyningsmannen I E Erlandssons svar till kollegan E I E Uggla, rörande Bohusfisket 

1865. {E IX d: 1.) 

70 



KONTROLL VÄSENDE 

Även om man brukar säga att bonden särskiljs i sitt yrkesutövande av sitt beroende av väder och 

vind, i sig okontrollerbara förhållanden, finns det naturligtvis många sätt på vilka människan 

sökt skaffa sig ett inflytande över slumpens skördar. Forskning om nya växtslag, en ökad 

förståelse av de kemiska förutsättningarna för konstgjord gödning och avel till ur produktions

synpunkt bättre lämpande djur är bara några exempel. Organisatoriskt tar sig denna strävan 

uttryck bl a i olika kontrollanstalter, som har till uppgift att väga, mäta, jämföra och även 

forska. 

De kemiska stationerna, som för jordbrukets räkning bidrog till en viktig del av kontrollen 

inom jordbruksnäringen vad gäller t ex jordkvaliteter, foder och utsäde, tillkom med början 

1877 i Skara, Kalmar, Halmstad och Västerås. Året därpå i Örebro, 1883 i Jönköping och 

Härnösand samt 1898 i Visby. Förutom de här nämnda statsunderstödda kontrollstationerna, 

svarade bl a hushållningssällskapen för sådan verksamhet. Frökontrollen var egentligen en 

något litet äldre och särskild gren av verksamheten, senare ofta organisatoriskt förenad med den 

kemiska kontrollen. Först kom frökontrollen till Nydala i Halland 1876. 

Från början fanns ett övergripande ansvar för verksamheten hos Kungl. Lantbruks

akademien. Från 1890 övergick detta till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Fram till denna tid finns 

alltså möjligheter att i akademiens arkiv få en nationell överblick över verksamheten, särskilt 

genom serien E VII c, som bl a innehåller de kemiska stationernas och frökontrollanstalternas 

årliga redogörelser. 

Frågor 

I den mån de kemiska stationernas egna arkiv inte bevarats kan här finnas åtminstone en del 

informationer, som speglar verksamheten ned till testresultatnivå, som bör ha ett intresse vid 

beräkningar av avkastning osv. Det framkommer också vilka jordbrukare som tidigt utnyttjade 

kontrollens möjligheter. 

Litteratur 

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen 

under nittonde århundradet. Stockholm. 

Landtbrukets främjande genom statsförvaltningen. 1-4. 18 90-1909. Stockholm. 

Sveriges Landtbruksförvaltning: En systematiskt ordnad samling af gällande författningar 

angående landtbruket. 1-8. 1890-1912. Stockholm. 
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Även detaljerade testresullilt finns i de årsrapporter Frökontrollstationema årligen ingav till 

akademien. Till de äldre srationema kan den i Örebro räknas. Uppslaget visar en rabellarisk 

uppställning av det första årets resultat 1878-1879. [E VII c: 1.] 
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Frökontrollstationemas årsredovisningar inleds med en berättelse om verksamhetens inriktning. 

Härur Örebro-stationens första årsredovisning 1878-1879. [E VII c: l.] 
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AKADEMIENS MEDDELARE 

En fråga av stort källkritiskt och metodiskt intresse är vilka de egentligen var, som utgjorde 

akademiens meddelare i olika spörsmål, d v s de som skrev till akademien med uppgifter om 

olika fält inom akademiens intresseområden. Detta kunde ske spontant eller som svar på fråge

listor eller tävlingsupprop, och meddelarnas texter kunde senare bli publicerade av akademien 

eller i hushållningssällskapens skrifter. Många har också förblivit opublicerade. 

Några av dem hade en mer intim anknytning till akademien, som ledamöter eller 

korresponderande ledamöter, andra nåddes av akademiens ständiga förfrågningar via tidskriften 

(annalerna) eller t ex Post- och Inrikes Tidningar. Vilka slag av jord- och skogsbrukare 

representerar dessa. Var de uteslutande större jordägare, självägande lantbrukare eller 

arrendatorer, eller saknade de rent av i hög utsträckning en direkt kontakt med jordbruket. I 

vilken utsträckning har de obesuttna haft kontakter med akademien. En närmare uppfattning om 

dessa frågor är av avgörande betydelse för bedömningen av källvärdet hos det rika material, 

som akademien samlat. Personliga erfarenheter av jordbruk bör rimligen leda till ett högre 

källvärde för det material, där sagesmännen uttalar sig i specifika näringsf rågor. 

Akademiens tidskrift i serie B Il a är ett omfattande utgångsmaterial, som har flera 

systematiska register. Vad gäller dem som varit knutna som ledamöter till akademien, finns de 

grundläggande uppgifterna om personer bl a i serierna D I a - D I c. Dessa matriklar innehåller 

även hänvisningar till texter författade av dem som finns publicerade tex i akademiens tidskrift. 

Jfr för övrigt med Hebbes lantbruksbibliografi, som ger en samlande bild av personernas 

samlade författarskap inom jordbruksområdet för tiden fram till 1850. 

-

Rön om nyttan af Potat.odliog och af denna r~t
frukts användande till Rrännvinsbränning; af 

Förfök till Svar pl Kongl, Landtbruks.Academi. 
ens l'risfråga: ''Hvad fördelar till upplys• 
ning eller rättelfe för framtiden i affeende på . 
fånin g i bärgnin~ m. m. kunna dragas af dea 
erfarenhet de flefle Rikets proviofcr af för
lidna årets ( 18 r 2) för Jordbruket llcadliga 
väderleks be!kaffenhet erhållit; af ·p, ~önJg. r6r. 

Om fröfättningens egenfkap att utmergla jorden. 
Öfverfättning af J. Bcrzelius. • 174• 

6. Suenjk . Jordbrufts-erfarenhet, Rlin och För/ök. 

Berättclfe om fättet ocla följderna af trädesjor. 
dens använciande till växeJ.fäde hos under
tecknad vid Ekenshalm i Södermaµland, jem.• 
te plan till ett befiändi gt Circulations-bruk, 
vid en derftädes gjord uppodling i af Friherre 
K n u t K u r c k. · • f 76. 

Anmärkningar vid föregående Berättelfe; af P. 
E, Skjöldebraod,. - • 198. 

YtterJig3re Anmä,rkoingar vid Berätt~lfen om Cir
culatioos0brukct på Ekensholrn; af B. F. 
R at h off, . . • 21, • 

För. 
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· Friherre c. G. Schwerin. • 2sr}· 

7. Korta Underriittelfer i Hushå!!sänmen. 
Om fortgången af Infiitutet för Lin,cultur 

förärlling vid Gårds~y. 

Skogs.lkötfel i , Wefiergöthland. " 

och 

· 285· 

· Utdrag af ett ifrån Herr Härallshöfdingcn P. J: 
F i f c h er ft rö m inkommit Memorial: om 
bruket af få kallad Halljord. • :?88~ 

8, Bejkrifning på nyttiga Redf'tt,ap • . 
Belkrifning uppå Sal mons Sädes-renfare. . , 290, 

Befkrifning uppå den få kallade lilla Cultivatorn, 296, 

Belkrifoing öfver en Engellk Plog_, med 2:ne rör. 
· liga vändbräden, • 298° 

g. --~remier och Prisänuzen. 
Kongl. Landtbruks,Academi~ns Omdömme öfver 

inkomna Svar och Uppgifter i anledning af 
de utfatta Prisämnena, 

Tilliggning. 

Tillkomoo tc<lamöter af Kcingl. Landtbruks.Aca. 
demien. 
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På föregående sida: Kongl. Svenska Landtbruks-Academiens Annaler 1815, innehållsförteck

ningen. [B Ila: 3.] Om skribentema var knutna till akademien, finns en del infonnation om 

dem i akademiens matriklar. Set ex B F Rothoff i matrikeln ovan [DI a: 3.] 

Frågor 

Med utgångspunkt t ex i akademiens tidskrift (annalerna) , de icke anonyma tävlingsskrifterna 

eller frågelistsvaren, borde ett urval av sagesmännen eller meddelarna granskas med hänsyn till 

yrkesverksamhet, klasstillhörighet, förmögenhetsskikt , sociala relationer, utbildning, de egna 

jordbruksföretagens storlek o s v. Förutom materialet i akademiens arkiv, får här uppgifter 

samlas ur kyrkobokföringen och t ex bouppteckningar. Detta material förvaras i allmänhet vid 

landsarkiven, men finns också i hög grad tillgängligt på mikrofilm eller mikrofiche, som kan 

lånas till önskad ort. 

Resultatet av en sådan undersökning skulle kunna relateras till akademiens utsagda mål med 

kunskapsinsamlingen vid skilda tidpunkter. Vad kan sägas om akademiens medvetna strategier 

för uppbyggnaden av ett kunskapsinsamlande personligt nätverk, som innefattar hela Sverige. 

Hur resonerade akademiens personal om sina meddelare. Hur värderade de olika kunskaper 

och kompetenser, eller saknade de uppgifter om detta. 

Litteratur 

Hebbe, P. M. & Björkhorn, C. 1945. Den svenska lantbrukslitteraturen Il: Från 1801 till 1850. 

Kungl. Lantbruksakademien. Stockholm. 

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen 

under nittonde århundradet. Stockholm. 

Perlinge, A. 1993. Kriamän bland liemän: En tidig meddelare i Oppmanna till Kungl. 

Lantbruksakademien 1815. // Årsskrift 1993. Oppmanna-Vånga Hembygdsförening och 

Örsnäs Hembygdsgård. 
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN 

De enskilda hushållningssällskapen i landet studeras givetvis bäst genom sina egna arkiv. 

Akademiens arkiv är dock användbart på flera sätt, även om intresset gäller ett enskilt 

hushållningssällskap. Det saknas ännu en nationell överblick över hushållningssällskapens 

arkiv: vad som bevarats, var de förvaras och om de är tillgängliga. På några punkter kan säkert 

akademiens arkiv komplettera och delvis fylla i luckor som kan förekomma hos 

hushållningssällskapen. 

Akademiens välförsedda bibliotek innehåller i princip kompletta sviter av samtliga 

hushållningssällskaps egna tidskrifter, vilka tillsammans med arkivets innehåll kan användas för 

en relativt lättillgänglig nationell överblick. Dessutom finns jubileumsskriftema för samtliga 

hushållningssällskap. Akademiens arkiv innehåller betydande mängder korrespondens med 

hushållningssällskapen. En viktig serie är E V, men eftersom dessa kontakter genomsyrade 

mycket av akademiens verksamhet, finns handlingar i ett mycket stort antal serier, inte minst de 

allmänna serierna B I och E Il. 

Frågor 

En värdefull uppgift vore att sammanställa information om samtliga hushållningssällskaps 

arkiv, och att relatera till akademiens arkiv. En konsekvent genomförd undeISökning av arkiven 

hos hushållningssällskapen skulle underlätta framtidens utnyttjande av detta viktiga material. 

Litteratur 

Juhlin Dannfelt, H. 1913. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska lanthushållningen 

under nittonde århundradet. Stockholm. 

Kempe, E. 1923. Studier angående de svenska hushållningssällskapen. Stockholm. 

Landsbygd i förvandling 1991: Gotländsk odling och bebyggelse under 1800-talet: 

Minnesskrift till Gotlands Läns Hushållningssällskaps 200-årsjubileum. 

Il Bebyggelsehistorisk tidskrift, 21, 1991. 

Stattin, J. 1980. Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och 

verksamhet under 1800-talets första hälft.// Acta universitatis upsaliensis. Studia historica 

upsaliensia. 113. Uppsala. 
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Gustaf Linds rapport från Experimentalfältets trädgårdsavdelning 1906 redogör bl a för 

blomningstidema för olika slag av frukter. [F VII d: I.] Nästa sida inleds med ett utdrag ur 

berättelsen från samma år 
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TRÄDGÅRDSBRUKET VID EXPERIMENTALFÄLTET 

Trädgårdsbruket är en relativt undanskymd del av lantbrukets historia. Ändå torde den genom 

alla tider ha haft en stor ekonomisk betydelse. Vid Experimentalfältet bedrev akademien 

undervisning och försök på trädgårdsområdet. Trädgårdsskolans verksamhet fanns på 

Experimentalfältet fram till 1963, då den förstatligades och förlades till Norrköping. 

Inom akademien behandlades dessa frågor i skogs- och trädgårdsavdeningen (serie A 111 b), 

med handlingar bl a i serien F VII d. J fr även serie Ö XXIII. 

Frågor 

Genom t ex de årliga redogörelserna kan en central del av trädgårdsutbildningens historia 

sammanställas. Utvecklingen och försöken med t ex nya fruktsorter kan följas relativt väl. I 

vilken mån infördes nya sorter på detta sätt till Sverige. 

Litteratur 
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HISTORIENS INDIVIDER I JORD- OCH SKOGSBRUK 

På arkivteoretiska grunder placeras den typ av material som saknar direkt samband med en 

arkivbildares egen verksamhet, som det övriga arkivet är ett resultat av, i egna serier under 

huvudrubriken "Ö" - övriga handlingar. Det kan gälla gåvor av skilda slag, någon enskild 

tjänstemans handlingar som anses ha en egen identitet och där kan man i bland även finna 

handlingar vars ursprung är oklart. Akademiens arkiv utgör inget undantag. Här förekommer en 

hel del handlingar, som till sitt omfång kanske inte är så stort, men som ändå kan ha sitt intresse 

i rätt sammanhang eller för en person med något speciellt intresse. 
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Det förekommer också att vissa arkivbildningar anses så självständiga att de får presenteras i 

egna arkivförteckningar, som "delarkiv" till en arkivbildare. Till akademiens arkiv har knutits 

följande arkivbildare: Lantbruksakademiens ekonomiska forskningskommitte (se ovan), 

Svenska Allmogehems Jordbrukarfond (Stiftelsen Hem i Sverige) samt Sveriges Allmänna 

Fjäderfäavelsförening. Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning utgör en egen arkivbildare (se 

ovan). Jämför arkivöversikterna nedan. 

Bland akademiens "oväntade" handlingar finns tex spridda gårdsräkenskaper, enskildas 

dagböcker och räkenskaper (serie Ö I), en stor pressklippsamling rörande mejerihanteringen 

samlad av Gustaf Liljhagen (serie Ö XI), Paul Hellströms "memoarer" (serie Ö XII), en 

samling maskinfotografier av Sven Alwerud (Ö XVI), en stor bildsamling av Göran Knutsson 

vid Uppsala läns hushållningssällskap (ÖXVIII), intervjuutskrifter från en dokumentation av 

skogsarbete i Värmland 1945-1980 av Klas Ramberg (Ö XIX), arrendatorn A Fr Öhlins 

dagböcker och räkenskaper från Åkerby vid Näsby gård i Täby norr om Stockholm (Ö XX), 

krono jägaren Arvid Lindströms dagböcker ( Ö XXI), delar av Nils Wohlins arbetsmaterial till 

en studie av jordarvslagstiftningen (ÖXXV), avskrifter av Carl och Herman Juhlin Dannfelts 

"minnen" (Ö XXX och Ö XXI) samt Lantbruksklubben i Stockholm (Ö XXXII). 

Frågor 

Dagböcker från enskilda jordbrukare har alltid ett stort värde för detaljerade närstudier från olika 

aspekter. A Fr Öhlins brukade gården Åkerby nr 1 under Näsby gård, då tillhörig direktören vid 

Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm Carl Robert Lamm. Dagboken behandlar 

genomförda jord- och skogsbruksarbeten vid Åkerby och Näsby, auktionsbesök, skörde

uppgifter, arbetsresor, husförhör, skogsarbete, maskinreparationer, stadsresor, sjukdom, slakt, 

besök till kvarnen och veterinären etc. Noteringarna är, som ofta är fallet i den här typen av 

material, mycket lakoniska och omfattar en dag per rad. Men en hel del går ändå att utläsa och 

att tolka fram ur dagboken. Närheten till Stockholm ger den en speciell karaktär. Volymen 

innefattar även en räkenskapsbok, sannolikt från Näsby gård. 

Av intresse är också de noteringar om lin- och ullproduktionen vid Vänersnäs och 

Främmestads gårdar förda kring 1800-talets mitt (serie Ö I). 

Stort dokumentärt värde har också de två bildsamlingar som Göran Knutsson och Sven 

Alwerud samlat, bl a med många bilder som visar 1900-talets stora maskinella förändringar 

inom jordbruket. Tyvärr är den skriftliga dokumentationen till bilderna knapphändig. 

Klas Rambergs intervjuundersökning om skogsarbete i Värmland har avsatt ett stort 

utskrivet intervjumaterial omfattande ca 2.500 sidor från 48 informanter. Originalljudbanden har 

deponerats på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Intervjuarbetet inleddes 1988 och har 

en särskild inriktning på skogsbrukets förändring och villkor. Intervjuerna föregicks av en 

enkätundersökning. Alla intervjuer bandades och har sedan ordagrant skrivits ut med 

normaliserad svenska. Detta omfattande källmaterial belyser en mycket viktig period av vår 

svenska samtidshistoria, speglat i skogsbrukets tekniska förändringar. Att hela materialet har 

skrivits ut förhöjer dess tillgänglighet. 
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SKOGEN SOM RESURS 

Akademiens arbetsområde innefattar med de areella näringarna inte enbart snävt jordbruket, utan 

även fisket och skogsbruket som framkommit i det föregående. Akademiens andra avdelning -

Skogs- och trädgårdsavdelningen - behandlade frågor om skogen. 

De första hundra årens prisfrågor och premieämnen upptar 7 punkter, under vilka skogen 

står i fokus. De kunde behandla premier för inhängnad av självvuxen skog till skydd mot 

betande djur (1814), plantering av pil, sälg eller poppel (1814), tillverkning av vin, cider eller 

annan dryck av svensk frukt eller björk- eller lönnlake (1814), plantering av ekollon på 

inhägnad jord (1817), utländska trädslag som ger snabbare återväxt och/eller dugligare virke än 

de inhemska trädslagen (1820), skadeinsekter på löv- och barrskogsbestånd och kända 

motmedel (1828) samt sådd av barrskog i mindre skogrika trakter (1842). Men skogen fanns 

med även i de mer allmänna topografiska frågelistorna (se sidan 27 O. 
Inkomna tävlingsskrifter finns i serierna E II och E VIII a. I avdelningens protokoll 

diskuterades de insända skrifterna (serie A III b). 

Frågor 

En överblick över akademiens syn på skogen som samhällelig resurs kunde skapas. Vilka 

problem fokuserades. Sker det några förskjutningar i akademiens intresse. Kan någon särskild 

debatt följas tex om synen på importerade trädslag, en fråga som ännu har brännande aktualitet. 
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ATT HITTA I ARKIVET 

De befintliga ingångarna till arkivet är begränsade. Någon ämnesingång finns inte, och det 

kronologiska diariet startar först 1827. Det innehåller dock för flera år ett alfabetiskt, årsvis 

register. Den viktigaste ingången till arkivet är diarierna. Akademien har flera: ett kronologiskt 

huvuddiarium (serie C I) omfattande tiden 1827- 1989, Lantbruksingenjörernas diarier (serie 

C Ila) för tiden 1841-1849 och som direkt hänger samman med de inkomna skrivelserna i serie 

E VI samt Speciella förvaltningskommittens diarier (serie C Il b) som särskilt tillhör serierna 

E VI, E VII b, E VII c och E VIII a. Dessutom finns ett hemligt diarium med handlingar (serie 

C IV) samt särskilda diarier med handlingar angående stamholländerierna (serie F IX), 

handlingar angående anslag för skoglig forskning (serie F Il b) och handlingar angående 

trädgården och trädgårdsskolan vid Experimentalfältet (serie F VII d). 

I princip har alla inkommande handlingar samlats i en följd och alla utgående skrivelser i en. 

Troligen vid ett senare tillfälle har de inkommande handlingarna splittrats upp i flera serier, 

delvis på ämnesmässiga grunder. Denna uppspaltning har däremot inte blivit rakt igenom 

konsekvent genomförd , vilket innebär att tex handlingar inkomna från hushållningssällskapen 

lika väl kan återfinnas i den allmänna serien (E 11). Eller att handlingar om stamschäferierna 

också ingår i den allmänna serien (E II). Däremot är utbrytningen konsekvent, d v s i de 

utbrutna serierna återfinns inga andra handlingar än de som ryms under rubriken. Kungl. brev 

finns i två serier (E I a och E I b). 

Kopior av utgående skrivelser ligger samlade i en kronologisk svit tom 1972, därefter har 

de arkivlagts som korrespondens i serie E 111. 

Som ett slags kronologisk ingång till ärendena kan de olika protokollsviterna tjäna (A

serierna). Föredragningslistor (jfr serierna C III a och C III b) ger en snabbare överblick, även 

om protokollen ofta har marginalnoteringar som underlättar återsökning. Detta förutsätter dock 

att ungefärlig tidpunkt för ett sökt ärende är känd. I brist på andra ämnesingångar än de årliga 

alfabetiska registren till diarierna, är det möjligt att utnyttja akademiens tidskrift och dess 

ämnesregister (serie B II a). Många av de viktigare inkomna handlingarna trycktes nämligen i 

tidskriften i sin helhet. Register till akademiens tidskrift förekommer för hela perioden 1813-

1989. Perioden 1933-1942 har dock recensioner utelämnats. Och perioden 1953-1972 saknas 

Sven Halmströms årligen återkommande redogörelser för det svenskajordbruket: "Produktion 

och ekonomisk utveckling i jordbruket tom [år]". Den senaste perioden, 1973-1989 föreligger 

endast i form av kopior av respektive tidskriftnummers innehållsförteckning i obearbetat skick. 

Jämför förteckningen över i akademiens tidskrift förekommande rubriker nedan. Det ger en 

fingervisning om hur tidskriften kan utnyttjas för återsökning även i arkivet. 

Vissa serier har egna register, tex matriklar över akademiledamöter (serie DI a och DI b). 

Förvaltningskommittens protokoll har ett kortregister (serie D VIII). Reseberättelser och en 

smärre del av tävlingsskrifterna har ett kronologiskt register (serie E VIII b) liksom handlingar 

angående stamschäferierna (serie F VIII). Speditionshandlingar rörande lantbruksutställningar 

(serie F XII b) har ett alfabetiskt utställarregister. Experimentalfältets huvudböcker (serie GIV) 

har alfabetiska register. Andra serier har kronologiska förteckningar, det gäller koncepten till 

utgående skrivelser (serie BI), skrivelserna från Kungl. Maj:t (serierna E I a och E I b). Andra 
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serier, åter, är fysiskt ordnade så att de i sig själva utgör ett slags register, t ex länsvis ordning 

(serierna E IV c, EV, E IX c), eller alfabetisk ordning (serierna F I a, F I b, F 111 a, F 111 bd, 

FVe). 

Flödesskissen sist i denna skrift (sidan 142) visar mycket schematiskt var inkomna 

handlingar arkivlagts, om de registrerats i något av diarierna och hur de utgående skrivelserna 

hanterats. Observera de särskilda diarierna ovan. Sökning i flera serier är ofta nödvändig på 

grund av arkivläggningen. 

De olika diarierna ger förutom uppgift om att en handling har inkommit eller sänts iväg ofta 

en hänvisning till dels datum för föredragning vid akademiens sammankomster eller i dess 

förvaltningskommitte, dels ibland antydningar om var handlingen har arkivlagts. T ex innebär 

anmärkningen "Till kamreren" att handlingen finns bland verifikationerna (serie G 111). Andra 

handlingar har överförts "Till biblioteket" eller helt enkelt "Till handlingarna" (serie E Il). 

Exempel på rubriker i akademiens tidskrift 

Akademiens ärenden (Premier och Prisämnen. 

Sammankomster. Årsberättelser.) 

Experimentalfält 

Husdjursavel 

Hushållningssällskap 

Jordförbättring och gödsling 

Kemisk teknologi 

Kungliga brev och ämbetsskrivelser 

Lantbruksförsök 

Lanthushållning, allmän 

Mjölkhushållning 

Nyodling och bearbetning 

Redskap. Jordens bearbetning 

Rättsväsen 

Skifte och Lantmäteri 

Statistik och ortsbeskrivning 

T rädgårdsskötsel 

Veterinärväsen 

Datorisering av akademiens tidskrifts register 

Byggnadskonst 

Fiske och fiskodling 

Husdjurs utfodring 

Huslig ekonomi. Hemslöjd 

Kemi 

Kreditväsen 

Lantbruksekonomi 

Lantbruksmöten och utställningar 

Lanthushållning å särskilda orter 

Nationalekonomi. Handel 

Ogräs 

Reseberättelser 

Skadliga och nyttiga djur 

Skogshushållning 

Torrläggning och bevattning 

Undervisning 

Växtodling 

Betydelsen av akademiens tidskrift som ett slags ingång eller nyckel till arkivet har nämnts 

ovan. Vid akademien pågår ett omfattande arbete med att datorisera registren över tidskriftens 

innehåll. Detta kommer att medge ytterligare möjligheter för återsökning även av arkivets 

material. 
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REGISTEH l Sl~ - 1912. 

\VAl!T.STEJlT, L. J ., Frösorter, som - - anses bmpliga till odling 
i Sverige 

F on:c;SELL, Ann ., Om de nordiska frösla gens egenskaper - - -
~I L~SO:\', N. HJ ., Kan det brukliga sättet att medelst klöfv erpre 

parntorn belrnndl a klöfverfrö et - - - - anses vara nyt
tigt - - -

R 0SSA:\'llEH, C. ,J. , Ack lima tisation af Yäxter 
K!LS:-i.1:\', N. H.1 ., Hrnd liir oss de senas te ti o ;\rens erfare nh et 

betriiffand e Yä xtarternas föriid ling?. 
IL\:II:11.IH , Sr. , N :1gra iak tt agelser r örand e r ödklöfr erns g robarl1et. . 
,ll'HLI :\' D.l:\':\'1-'El ,' J', H. , N yar e 11ndersi\k nin ga r o m hhrd .,ka lig heten 

hos lrnlj,·iix ter ... 
Ht:\'111•:I.L, A1:-rt1 r 1:, O m elektrok ultur ... 
,fl'!Il.t\ DA:\'WELT, ]I., Yäxtfö riidlingens utv eck ling i senaste tid 

b. Fabriksväxter. 

K. bref angitend e ]1umleplanteringens befriimjand e i rik et 
L1 n<l erd. bet ä nka nd e ang!tend e medel till huml eodlin ge ns bcfriim

jand e 
1: tdrag af lia ndlin ga r, riira nd e de n vid Gi1rdsby sii tesgå rd öppnade 

liiroansta lt för a llm oge n i linYex tens od lin g . 
L: t<lrag af en beriitt else om de Ut\'ägar. som i Carl stads liin blifrit 

y;dt agne t ill linkulturens befordran derstiid es ~r 181 2. 
I-IHII:\', S, Om en hurnl eplantering vid Svartaj ö kungsgård. 
J-l<.i LLllEHU, L. , F örsök att odla va ll mo och pressa olj a af dess frön 
Om fortgirn gen af institut et för linkultur och föräd lin g vid G:hd~by 
Hi b E\I:UD, 1\1., Beriittelse 0111 Gånbby institut fr,r linkultur oc l, 

linforii<lling . .. 
Li:11:\'ELI., C. C. , Om de i E ngland och F rankr ik e uppfu nn e nya 

methoder att ber eda lin och hnmp a utan r ötn ing på land 
ell er i vatten . 

: :,•.- kri fning om den af Pre., ident en Edelcrant z inriittad.i mckani~kn 
lin spi nnin g 

J.L\l \ELL, C. C. . BeHhifning öfver de af herrar Bi ll och Bun<ly 
uppfunn e maskin er fö r beredning af lin och hampa, hrnr
vid den förr Yanli ga vattenrötningen alldeles undvikes 

K affestragel .. 
P ., DISTEDT, C,1 HL, Anteckn in gar rörande linets od ling, vattenrö tnin g 

och skötsel , saml ade under en resa i Finland 182 7 .. 
s~ka demi ens utlåtand e ti ll Kungl. Maj:t angåend e l inkulturen ocl, 

behofvet af Yissa i1tgä rd er till dess befrii.mjande 
S .\ lll<)H."T, H.J.\DI.-IH. A nt eck ningar uti lin kulturen 
S .HH 0RST, J. 'fil., Öfversigt a f de under aren 18-13-46 vidtagna 

åtgärder till dubbelspinningens införande, samt r esultaterna 
deraf 

G!Ll:\'BERG, LonsE. Utdrag af berät telse om dubbelsp innin gens in
förande i Kronobergs lä n 1847 

Akad:s skrifvelse till Gottlands läns hush all ningssällskap angåend e 
humlekulturens befrämjande i lä net ...... ......... .. ........ .. .. .. . .. . 

Rnzri.;s, A ., Pyrethrum roseum - - - som lemnar det pers iska 
insektspulvret . 

Furc,,r, J., Om humleodling ... 
. J UILI:\' DA\KFELT, C., l\felil otus leucantha, en ny spånadsväxt.. . 
SCHC1:\'BERG, H. YOX, Om odling af en slags raps. 

1881: 19:.l 
1883: 2-'>0. 

1893: 33. 
1894: 13. 

1901: 149. 
1901 269. 

1904: ;;17, 
1910: 30:.i. 
1911:51 5. 

1813: 72 . 

1813: l 13 . 

1814. J: 108. 

1814. J: 1:27. 
1814. 1: J-17. 
1815. I 272. 
1815, I: 280. 

1816, II: 17. 

1817, Il: J 7-J. . 

1818, J : J~l-l. 

1818. I : 220. 
1819, I I: 213. 

1827: 195. 

1842: 7 J. 
1842: 180. 

1846: 16:l . 

1847: 193. 

1849, I: 198. 

1854: 98. 
1862. II: 60. 

1862. II: 262 . 
1863: II: 331. 

Akademiens tidskrift och dess register är inte bara ett register till tidskriftens innehåll, uran kan 

också utnyttjas för att finna handlingar i arkivet, eftersom många av de inkomna redogörelserna 

publicerats där. Det tryckta registret I 8 I 3- I 9 I 2. 
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Föregående uppslag visar det kronologiska diariet år 1851 [C I: 5]. From år 1827 finns 

alfabetiska register. Ovan avseende år 1841 [C I: 2]. Diariema ärde primära ingångar som 

fmns till akademiens arkiv. 
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KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV 

Som tidigare omtalats övergick förvaltningsdelen av akademien från verksamhetsåret 1890 till 

den nybildade Kungl. Lantbruksstyrelsen. I samband med denna nyorganisation överfördes en 

hel del dokument från akademien, både av sådant som var en del av akademiens arkiv och 

sådant som får anses som resultatet av akademiens gemensamma arbeten tillsammans med 

Kommerskollegiet i fiskerifrågor, eller Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i fråga om avdiknings

och odlingsföretag. Kungl. Lantbruksstyrelsen har haft flera olika byråer och avdelningar. I de 

nedan nämnda återfinns handlingar med ursprung från akademien: 

ADMINISTRATN A BYRÅN 

D Il Förteckningar över elever vid statens mejeristationer 1879-1881. 

K Fotografier, bl a innefattande ett porträttgalleri av svenska husdjur. 

AGRIKULTURTEKNISKA BYRÅN, Tekniska avdelningen 

D XXN Kortregister över förrättningsakter och ritningar till torrläggningsföretag 1841-

1933. 

D XXV Förteckningar över beviljade statsbidrag och lån till torrläggningsföretag med 

anteckning om beslut 1881-1933. 

D XXVI Liggare över beviljade statsbidrag och lån ("sockenliggare") 1841-1933. 

F I Promemorior angående lån ur odlingslånefonden 1884-1892. 

FISKERIBYRÅN 

C I a Fiskeriintendentens diarier 1870-1889. 

E I a Kungl. brev och departementsskrivelser 1867-1882. 

E III Länskungörelser gällande fiskeristadgar 1855-1889. 

E N Länsstyrelsens resolutioner gällande flottningar 1851-1889. 

EV Meddelanden från utrikesdepartementet 1886-1889. 

E VIII a Fiskeriintendentens korrespondens 1864-1889. 

E IX a Berättelser, fiskeritjänstemännen 1862-1889. 

E IX d Dagböcker och resplaner från fiskeritjänstemän 1866-1889. 

F I b Rapporter, fiskeodlingsanstaltema 1869-1889. 

F I c Rapporter, journaler och dagböcker rörande lax, laxöring och sik 1867-1889. 

F Ila Insjöbeskrivningar 1880-1889. 

FN In- och utförsel av fiskeriprodukter 1872-1884. 

F VI Loggböcker, väderleksobservationer, stormvamingar 1880-1889. 

F VII ba Fiskeriundersökningar, fiskeribiologiska 1873-1889. 

F VII be Fiskeriundersökningar, fiskodling hushållningssällskapen 1860-1889. 

F VII bd Fiskeriundersökningar, anteckningar av fiskeritjänstemän 1819-1889. 

F VII be Fiskodling, laxfiske, kräftfiske 1876-1889. 

F VIII a Statens fiskodlingsanstalt, Borenshult 1889. 

F XVIII Övriga ämnesordnade handlingar 1860-1889. 
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F XIX a Utställningar avseende fisket 1866-1889. 

F XIX b Tryck rörande utställningar 1861-1889. 

H I a Fiskeristatistik, laxfiske 1860-1889. 

H I b Fiskeristatistik, olika slag av fisken 1868-1889. 

HII Insjöstatistik 1871-1889. 

En årsberättelse avseende det första verksamhetsåret 18 90 med sammandrag av inkomna 

statistiska uppgifter om jordbruket utgavs av Kungl. Lantbruksstyrelsen 1892 och innehöll 

följande huvudavdelningar: 

1. Hushållningssällskapen. 

2. Lantbruksläroverken. 

3. Lantbruksingenjörema och de med statsmedel avlönade instruktörerna i särskilda delar av 

lanthushållningen. 

4. Kemiska stationer. 

5. Frökontrollanstalter. 

Litteratur 
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Landtbrukets främjande genom statsförvaltningen. 1-4. 1890-1909. Stockholm. 

Kungl. Jordbruksdepartementet 1900-1925: Minnesskrift. 1925. Stockholm. 
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Sveriges Landtbruksförvaltning: En systematiskt ordnad samling af gällande författningar 
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ARKIV ÖVERSIKTER 

Följande översikter ger en bild av arkivets hela innehåll. Rubrikerna motsvarar direkt respektive serier i 
arkivförteckningen. Noteringarna är ett sammandrag av de anmärkningar som finns för serierna i arkiv
förteckningen. Handlingarnas omfattning i tid anges med begynnelse- och slutår och med antalet volymer. 
Hänvisningar mellan serier ges i förekommande fall. Stundtals kommenteras handlingarnas karaktär. 

I princip ger översikterna samma information som den vad beträffar sidantalet betydligt mer omfattande 
arkivförteckningen, endast med undantag av handlingarnas exakta fördelning mellan volymerna. 

Till översikterna finns sist i denna skrift ett alfabetiskt register, som pekar på enskilda serier i arkivet, 
med serierubriker och slagord ur anmärkningarna. 

AI a 

AI b 

Alla 

Allb 

A Il C 

Akademiens sammankomstprotokoll 

Med föredragningslistor 1813-1836. Jfr serie C 111 a för perioden 1886-1955. 
Med tryckta närvarolistor t o m mars 1821. I marginalen finns korta noteringar om respektive 
paragrafs innehåll. Renskrifter till 1840ca, därefter delvis av konceptkaraktär. Maskinskrivna 
protokoll från 1918. Innehållsligt inte endast beslutsprotokoll, utan av berättande karaktär, 
dock inte diskussionsprotokoll. Direkta bilagor saknas oftast, hänvisningar till inkomna 
skrivelser. 

1813-1989, 29 volymer. 

Presidieprotokoll 

Kortfattade beslutslistor i kolumner. Ärenden av förvaltningskaraktär. 

1957-1989, 2 volymer. 

Förvaltningskommittens protokoll 

Häri även kassakommittens protokoll 1821-1841. Med avdelningarnas protokoll 1890-1894. 
Serien avsl. Forts. i serie A Il b, Akademikollegiets protokoll. Jfr serie C 111 b, som innehåller 
föredragningslistor med påtecknade beslut 1862-1955. Kortregister med 
sidhänvisningar till protokollen, jfr serie D VIII. Med bilagor. Delvis av 
konceptkaraktär, från 1840ca med marginalnoteringar om paragrafinnehåll. Från 1918 
maskinskrivna protokoll, from 1953 beslutslistor. Behandlar förvaltningsaspekterna av 
akademiens verksamhet, inkl t ex museiverksamheten och svar på remisser. 

1813-1955, 23 volymer. 

Akademikollegiets protokoll 

Forts. från serie A II a, Förvaltningskommittens protokoll. Med programkommitten 1959. 
Maskinskrivna beslutslistor, inkl t ex remissvar. 

1955-1989, 7 volymer. 

Kassakommittens protokoll 

Serien avsl. Forts. i serie A II a, Förvaltningskommittens protokoll, i vilken 
kassakommitten uppgått. Åren 1821-1841 ingår i A II a: 1-2. Delvis av 
konceptkaraktär. Behandlar särskilt den ekonomiska förvaltningen av akademien. 

1813-1841 , 1 volym. 
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A Il d 

A Il e 

A Il f 

A Il g 

A 111 a 

A 111 b 

Speciella förvaltningskommittens protokoll 

Den speciella förvaltningskommitten uppdrogs genom Kungl. Maj:ts skrivelse den 12 jan. 
1849 tillsynen över lantbruksinstituten och lägre lantbruksskolor, stamschäferierna 
mm.Verksamheten upphörde jämlikt Kungl. brev (jfrdnr 941/1889), varvid uppgifterna 
övergick till lantbruksstyrelsen. Serien avsl. J fr serie C III b, som innehåller 
föredragningslistor med påtecknade beslut 1862-1889. Delvis av konceptkaraktär, med 
marginalanteckningar om paragrafinnehåll. 

1849-1889, 6 volymer. 

Verksamhetsutredningens protokoll 

Verksamhetsutredningen tillsattes av akademiens förvaltningskommitte den 6 maj 1954. 
Utredningens syfte var en översyn av grunderna och formerna för akademiens verksamhet, 
inför en utvidgning till det skogliga området. Serien avsl. Med utlåtande. 

1954-1955, 1 volym. 

Ekonominämndens protokoll 

Serien avsl. Avser särskilt akademiens medel placeringar. 

1961-1971, 1 volym. 

Forskningsanslagskommittens protokoll 

Luckor 1954, 1956. Med marginalanteckningar.From 1957 beslutslistor. 

1942-1989, 1 volym. 

Lantbruksavdelningens protokoll 

Jfr serie A Illj, Samtliga avdelningarnas protokoll 1839-1841. Spridda år 1837-1922. Serien 
avsl. Behandlar genomgående inkomna skrifter och inkommen litteratur och t ex 
experimentalfältets drift. 

1813-1955, 4 volymer. 

Skogs- och trädgårdsavdelningens protokoll 

Jfr serie A III j, Samtliga avdelningars protokoll 1839-1841. Avdelningen splittrades from 
1945 i två avdelningar. År 1869 ingår i A III a: 3. Åren 1870-1903, 1905-1907 saknas. 
Serien avsl. Forts. i serie A IV, Avdelningarnas protokoll. Med promemoria rörande 
tävlingsskrifter på skogsområdet 1823. Maskinskrivna protokoll med marginalnote ·ngar 
from 1944, från 1953 beslutslistor. 

1813-1955, 3 volymer. 
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A 111 c 

A 111 d 

A 111 e 

AIII f 

A 111 g 

Närings- och hushållsavdelningens protokoll 

Jfr serie A Illj, Samtliga avdelningars gemensamma protokoll 1839-1841. From 1841 
ändrar avdelningen benämning till hushållnings- och slöjdavdelningen, fr o m 1944 till 
tekniska avdelningen. Spridda år 1813-1904. Åren 1905-1907 saknas. Serien avsl. Forts. i 
serie A IV, Avdelningarnas protokoll. Innehåller tekniska utlåtanden och kommentarer till 
inkomna förslag till nya eller förändrade tekniska lösningar. Maskinskrivna protokoll fr o m 
1944 med marginalnoteringar, from 1953 beslutslistor. 

1813-1955, 2 volymer. 

Mekaniska avdelningens protokoll 

Jfr seriernaA 111 a (1839), A 111 c och A III e (1836-1838). Verksamheten upphör genom 
Kungl. brev den 8 dec. 1944. Med betänkanden 1812-1827 och utlåtanden 1828-1904. Åren 
1905-1907 saknas. Serien avsl. 

1813-1944, 3 volymer. 

Vetenskapsavdelningens protokoll 

J fr serie A 111 j, Samtliga avdelningars protokoll 1839-1841. Med koncept 1813-1839, 
innehållande föredragningslistor. Spridda år 1820-1904. Åren 1905-1907 saknas. Serien avsl. 
Forts. i serie A IV, Avdelningarnas protokoll. Perioden 1813-1848 förestods 
avdelningen av J J Berzelius, som tecknat flertalet protokoll för den tiden. Med 
marginalnoteringar. Maskinskrivna protokoll fr o n 1944 med marginalnoteringar, from 1953 
beslutslistor. 

1813-1955, 3 volymer. 

Statistiska avdelningens protokoll 

J fr serie A III j, Samtliga avdelningars gemensamma protokoll 18 39-1841. Verksamheten 
upphörde i och med bildandet av den ekonomiska avdelningen 1907. Med betänkanden och 
utlåtanden 1813-1825. Spridda år 1826-1904. Serien avsl. Behandlar t ex utformningen av 
landshövdingarnas femårsberättelser (PM). 

1813-1904, 2 volymer. 

Räkenskapsavdelningens protokoll 

Avdelningen tillkom genom kungörelse den 28 dec. 1811, och upphörde med sin 
verksamhet 1841. Jfr serie A 111 j, Samtliga avdelningars gemensamma protokoll 1839-1841. 
Med betänkanden och utlåtanden 1813-1823. Serien avsl. Bl a behandlas akademiens egen 
utlåningsverksamhet i PM rörande låneansökningar. 

1813-1839, 2 volymer. 
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Alllh 

A 111 i 

A Illj 

AIVa 

Ekonomiska avdelningens protokoll 

Avdelningen inrättad i enlighet med Kungl. stadgar den 4 okt. 1907, med verksamhet fr o m 
1908. Serien avsl. Forts. i serie A IV, Avdelningarnas protokoll. Maskinskrivna protokoll 
from 1944 med marginalnoteringar, from 1953 beslutslistor. 

1908-1955, 1 volym. 

Industriavdelningens protokoll 

Avdelningen inrättad genom Kungl. brev den 8 dec. 1944 och bedrev verksamhet fram till 
omorganisationen 1955. Serien avsl. Maskinskrivna protokoll med marginalnoteringar, 
from 19 53 beslutslistor. 

1945-1955, 1 volym. 

Samtliga avdelningars protokoll 

Serien avsl. Konceptkaraktär. Överläggningar gemensamma för avdelningarna. 

1838-1841, 1 volym. 

Avdelningarnas protokoll 

Serien utgör en gemensam svit protokoll för jordbruks- och skogsavdelningarna samt 
allmänna avdelningen. Dessa tillkom vid akademiens ombildande i enlighet med Kungl. 
stadgar den 22 sept. 1955. Maskinskrivna beslutslistor. 

1955-1989, 3 volymer. 

AV Redaktionsrådets protokoll 

Avser Acta Agriculturae Scandinavica. Luckor 1975, 1978, 1981. 
Med ekonomisk uppföljning. 

1971-1984, 1 volym. 

B I Koncept till utgående skrivelser 

Nr-ordning. Med alfabetiska register. Med kamrerens koncept 1836-1871, 1939-1944. 
Koncepten omfattar i princip samtliga utgående skrivelser för den angivna perioden. Det 
förekommer även skrivelser som inte diarieförts. Till denna serie finns hänvisningar, i 
förekommande fall, från diarierna med den utgående skrivelsens löpnummer eller dess 
expeditionsdag. Serien avsl. Forts. i serie E 111, Korrespondens. 

1813-1972, 96 volymer. 
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B Ila 

B Il b 

B Il C 

B Il d 

B Il e 

Arkivexemplar av akademiens tidskrift 

Kallas 1813-1821 annaler, 1822-1860 handlingar, 1861-1938 handlingar och tidskrift samt 
from 1939 tidskrift. Luckor 1822-1826, 1830-1831 , 1860, 1862. Med supplement nr 1-22, 
1959-1988. Index 1943-1972. Ett register, med ämnesingångar, över hållna föredrag finns i 
serie D V. En bibliografisk bearbetning av samtliga årgångar är under utarbetande vid 
akademien. 

1813-1989, 105 volymer. 

Arkivexemplar av Scandinavian Journal of Forest Research 

Med artiklar avseende skoglig forskning kring förhållanden i Skandinavien. 

1986-1989, 2 volymer. 

Arkivexemplar av Acta Agriculturae Scandinavica 

Med supplement from 1959. Med index 1950-1964. 

1945-1989, 8 volymer. 

Arkivexemplar av akademiens rapporter 

Nr-ordning (1 -37). 

1980-1989, 6 volymer. 

Arkivexemplar av övriga publikationer 

Jordbruksatlas över Sverige, För framtida bruk. 

1937-1987, 1 volym. 

B 111 Pressmeddelanden 

1982-1989, 1 volym. 

B IV Arkivexemplar av tryckta matriklar 

1926-1989, 1 volym. 
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C I Kronologiska diarier 

CIIa 

C Il b 

C III a 

C III b 

Med spridda alfabetiska registertom 1950. Årsvis nummerserie (motsv E- seriernas 
handlingsbeteckningar). Ärenderubriker, kommunicering, tidpunkt för anmälan i direktionen 
(motsv sammankomstprotokollen) eller föredragning i förvaltningskommitten, vidtagna 
åtgärder. Expeditionsdatum och -löpnummer (hänvisar till serie BI - Koncept till utgående 
skrivelser). Jfr särskilda diarier. De inkomna handlingarna har arkiverats i huvudserien E Il, 
men specialserier finns för Kungl. brev och andra skrivelser (jfr E IV a, E IV c, E V, E VII b, 
E VII c, E VIII a, E IX b, F VIII, G III). 

1827-1989, 55 volymer. 

Lantbruksingenjörernas diarier 

Ingående diarier. Jfr serie E VI, Lantbruksingenjörernas skrivelser. Serien avsl. Forts.i serie 
C Il b, Speciella förvaltningskommittens diarier. Koncept till utgående skrivelser, j fr BI. 

1841-1849, 1 volym. 

Speciella förvaltningskommittens diarier 

Ingående diarier för skrivelser från lantbruksinstitut, lantbruksskolor och stamschäferier 
(serierna E VI, E VII b, E VII c, E VIII a). Forts. från serie C Ila, Lantbruksingenjöremas 
diarier. År 1859 brandskadad. Luckor 1866-1868. Serien avsl. Koncept till utgående 
skrivelser, jfr BI. 

1849-1877, 4 volymer. 

Bordsdiarier 

Föredragningslistor till akademiens sammankomstprotokoll (AI a) med påtecknade beslut. 
Serien avsl. 

1886-1955, 4 volymer. 

Bordsdiarier för Förvaitningskommitten och Speciella 
förvaltningskommitten 

Föredragningslistor till Förvaltningskommittens protokoll (A Ila) 1862-1955 och Speciella 
förvaltningskommittens protokoll (A Il d) 1862-188 9, med påtecknade beslut. Med enstaka 
sammanträden inom lantbruks-, skogs-, trädgårds-, hushållnings- och slöjd-, mekaniska, 
vetenskaps- samt statistiska avdelningarna. Serien avsl. 

1862-1955, 17 volymer. 

C IV Hemliga diarier 

Med skrivelser. Hänvisningar till dag för föredragning i förvaltningskommitten. Serienavsl. 

1924-1944, 1 volym. 
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C V Räkningsdiarier 

Ofullbordad serie. Förteckningar över inkomna räkningar, med noteringar om 
godkännandedatum, belopp etc. Serien avsl. 

1923, 1 vol. 

D I a Matriklar över svenska och utländska akademiledamöter 

Dlb 

Angivna år avser invalsår. Matriklar och register utan särskild systematisk ordning. 

1812-1989, 19 volymer. 

Matriklar över utländska akademiledamöter 

Angivna årtal avser invalsår. Nr-ordning. Jfr DI a: 1-2 samt 5 för alfabetiskt register. 

1813-1989, 4 volymer. 

D I c Matrikeluppgifter vid förslag till inval 

D Ila 

D Il b 

D Il C 

D Il d 

Jfr serie E Il, Inkomna skrivelser samt diariets alfabetiska register i serie C I under bokstaven 
"F", där mellan åren 1918-1950 årets invalsförslag förtecknats. Spridda år 1908-1933. Med 
register 1935-1955.Serien avsl.Forts. i serie E Il tom 1972 och i serie E 111 from 1973. 

1812-1954, 4 volymer. 

Tjänstematriklar 

Alfabetisk ordning. Med JFR 1945-1989 och LEF 1948-1982, SJFR 1967-1989 

1938-1989, 3 volymer. 

A vlöningskort 

Med JFR 1943-1959, LEF 1943-1955, SJFR 1947-1959. 

1926-1989, 7 volymer. 

Tjänstematriklar, Experimental fältet 

Med trädgårdsavdelningen och lantbruksmuseet. Serien avsl. 

1900-1949, I volym. 

Avlöningskort, Experimentalfältet 

Serien avsl. 

1953-1963, 2 volymer. 
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D Il e Matriklar över personal vid centralanstalten 

Anstalten startade sin verksamhet 1907. Efter avvecklingen 1932-1950 uppgick större delen av 
verksamheten i lantbrukshögskolan och övriga delar i särskilda försöksanstalter. Serien avsl. 

1907-1938, 1 volym. 

D 111 Arkivförteckningar 

DIVa 

DIVb 

Två versioner, omfattande tiden 1813-1982 respektive 1813-1989. 

1982-1992, 2 volymer. 

Forskarkort, Huvudförvaltningen och fonderna 

SV- och SLO-nummerordning. Med alfabetiska register. 

1933-1989, 3 volymer. 

Forskarkort , Forskningsanslag 

Alfabetisk ordning. Skogen 1957-, Vallkommitten 1956-1961, Kalkkväve 1961-1962, SV 
1954-, GKS 1950-1971 , SLO 1973-, NJF-kommitten 1957-1970, Övervintring 1956-1969, 
Resistensbiologisk forskning 1960-1970, Luzern 1933-1971. 

1933-1989, 2 volymer. 

D V Register över föredrag 

Med alfabetiska ämnesregister. Samtliga avdelningar 18 72-1902. Lantbruks- och skogs-och 
trädgårdsavdelningarna 1872-1945. Hushållnings- och slöjd och mekaniska 
avdelningarna. Vetenskaps-, statistiska och ekonomiska avdelningarna. Serien avsl. 
Innehåller uppgifter om huvudsakliga frågeställningar som behandlats, någon gång kortare 
referat. Föredragen finns delvis publicerade i akademiens tidskrift (B Ila). 

1872-1946, 3 volymer. 

D VI Förteckningar över belöningar 

Nyupprättad förteckning över utgivna belöningar (delvis tryckt). 

1813-1989, 1 vol. 

D VII a Inventarieförteckningar 

Jfr serierna E Il och G I. Spridda år 1834-1912. 

1834-1989, 3 volymer. 
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DVllb 

D VIII 

Inventarieförteckningar, Experimentalfältet 

Med lantbruksmuseet, trädgården, laboratoriet och växtfysiologiska anstalten. Jfr serierna 
E Il och G VII. Spridda år 1824-1 903. Serien avsl. 

1824-1903, 2 volymer. 

Kortregister till Förvaltningskommittens protokoll 

Alfabetisk ämnesordning. Serien avsl. 

1920-1945, 1 volym. 

E I a Skrivelser från Kungl. Maj:t och departementen 

Elb 

Med kronologiska förteckningar ( ej 1841-1846).Jfr serie E Il, Inkomna skrivelser. Forts. från 
serie E I b, Skrivelser från Kungl. Maj:t och departementen till Speciella 
förvaltningskommitten 1862-188 9. Med Utrikesdepartementet i särskilda buntar 1946-1948. 
Serien avsl. Forts. i serie E Il, Inkomna skrivelser. 

1812-1955, 24 volymer. 

Skrivelser från Kungl. Maj:t och departementen till Speciella 
Förval tniogskom mitten 

Med kronologiska förteckningar. Serien avsl. Forts. i serie E I a. 

1849-1861, 1 volym. 

E Il Inkomna skrivelser 

Jfr serierna E I a och E I b. Forts. från serie DI c, Matrikeluppgifter vid förslag till inval 
from 1955 och E I a, Skrivelser från Kungl. Maj:t och departementen. Med skrivelser till 
Speciella förvaltningskommitten och ej diarieförda handlingar i särskilda buntar. Dm-ordning. 
Med PM angående verkstad för åkerbruksredskap 1813, tävlingsskrifter om 
"Ladugårdens avkastning", 0 B Burman "Linets sående och tillredning i Hälsingland" och 
skrifter rörande flygsand i Kronobergs län 1818-1819, Anders Retzius' brevsamling 183 7-
1838, inventering av Kungl. Lantbruksakademiens arkiv 1841, statistiska tabeller för Uppsala 
län 1844, handlingar rörande potatissjukan 1845, hushållningssällskapens svar rörande 
potatissjukan 1846, handlingar rörande ullproduktion i Australien 1848, förteckning över 
Kungl. Patriotiska Sällskapets bokgåva 184 9, grundregler och instruktioner för Kungl. 
Vetenskapsakademien 1850, lärobok för rättarlärlingar 1855, handlingar rörande 
lantbruksutställning i Hamburg 1863, handlingar rörande hushållningssällskapens ombud vid 
akademimöten 1871, handlingar rörande utsändandet av försökssäd till vissa länder 1883, 
program för 17:e allmänna lantbruksmötet i Göteborg 1890 och inventering av 
lantbruksmuseet 1891 (dnr 293/91), verksamhetsberättelse över Sällskapet för inhemsk 
silkesodling 18 9 7, hushållningssällskapens förslag till anordnande av lokala fältförsök 1900, 
handlingar rörande försök med potatis och andra rotfrukter 1905-1906, handlingar rörande 
lagstiftning om växtsjukdomar 1913, handlingar rörande berberislagstiftning 1916, 
hushållningssällskapens uppgifter om jordbrukskonsulenter 1923, uppgifter till 1930 års 
folkräkning 1928, handlingar rörande pristävlan om landsbygdens 
konsumtionsvattenförsörjning 1941-1942. Serien avsl. Forts. i serie E 111, Korrespondens. 
De enskilda handlingarna har ofta påtecknats i övre vänstra hörnet, med blyerts, om innehållet 

1813-1972, 175 volymer. 
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E 111 Korrespondens 

EIVa 

EIVb 

E IV C 

Forts. från serie D I c, Matrikeluppgifter vid förslag till inval och E Il, Inkomna skrivelser. 
Dnr-ordning. 

1973-1989, 32 volymer. 

Skrivelser från landshövdingarna 

De under 1700-talet till riksdagen och Kungl. Maj:t insända, och from 1805 vart 5:e år 
avgivna landshövdingeberättelserna, ingavs för vissa år till Kungl. Lantbruksakademien. 
Berättelserna förekommer i en tryckt version 1822-1905. Spridda år 1736-1817. Med 
statistiska tabeller för Stockholms län 1833-1845, Hallands, Kopparbergs och Norrbottens län 
1845-1853 samt sammanställning av svensk jordbruksstatistik 1845-1853. Serien avsl. 

1736-1853, 5 volymer. 

Inkomna beskrivningar och tabeller, Sverige och vissa län 

Statistiska tabeller för Sverige 1809, vägavstånd mellan svenska och finska städer 1795, 
gästgivargårdar i Sverige u å, vägvisare genom Norge u å, beskrivning av Sverige u å, 
hemmansantal i Jönköpings län 17 68, Malmöhus län 1771, Västerbottens län 177 3-1810, 
sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791, Stockholms län 1810-18 17 och Uppsala 
län 1810-1817. Gotlands län 1813, Kronobergs län u å, Hallands län 181 7, Göteborgs och 
Bohuslän 179 5, Älvs borgs län 1814-1817, Örebro och Värmlands län u å, Ljusnarsberg eller 
Nya Kopparberg i Örebro län 1805, Kopparbergs län 1815, Jämtlands och Västernorrlands 
län angående farled å lndalsälven 1803. Matthias Castren: Physiografisk och oeconomisk 
beskrifning öfwer Kemi soken, 1802. Joh Gezelius: Korrt beskrifning öfwer Lima socken i 
Westerdalarna, 1757. Urban Hierne: En ganska liten Berg-Lilckta och Relation om 
Smältwärket wid Stora Kopparberget, uå. Eric Svedenstierna: Försök med chrystalliserad Jern
Malm från Gellivara, anstälde från Söderforss ankare Bruk, 1801. Anton Swab, Clas 
Wallman, Carl Magnus Robsahm, Dagbok öfver Norrlands-Resan År 1795. Serien avsl. 

1757-1817, 4 volymer. 

Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 

Länsvis ordning. Genom ett Kungl. brev den 30 juni 1832 erhöll akademien i uppgift att 
upprätta en översikt av sockenmagasinen i Sverige. Akademiens tillsyn över magasinen 
överfördes senare genom Kungl. Maj:ts cirkulär den 6 april 1842 till länsstyrelserna. Med 
Kungl. Maj:ts reglemente för Västernorrlands län 1819. Serien avsl. 

1832-1844, 4 volymer. 

E V Skrivelser från hushållningssällskapen 

Jfr serie E Il för övrig korrespondens. Jfr serie E Il för enstaka berättelser efter 1905. Med 
hushållningssällskapens berättelser och statistiska tabeller för vissa socknar och 
nyodlings kartor. Med skrivelser rörande inrättandet av hushållningssällskap 1810- 181 7, 
uppgifter rörande Kronobergs län 1843 och Västerbottens län 1844, uppgifter rörande 
Gävleborgs län och Västernorrlands län 1845, tablå över skiftesverkets ställning i Kalmar län 
1853, berättelser rörande hemslöjden 1879-1883, handlingar rörande foderkakor 1908- 1911. 
Serien avsl. 

1810-191 1, 19volymer. 
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E VI Skrivelser från lantbruksingenjörerna 

E VII a 

E VII b 

E VII C 

Jfr serierna C Ila och C Il b och from 1877 serie C I. Med fiskeriintendentens skrivelser om 
fisket i Sverige. Med ansökningar hos lantbruksingenjörerna om biträden och 
jordbruksundervisning, anställningskontrakt , förrättningsredogörelser, resplaner samt 
korrespondens. From 1890 övergick verksamheten till lantbruksstyrelsen, då överfördes en 
rad handlingar rörande fiskeriin tendenten och fiskeriassistenterna. Jfr Kungl. 
Lantbruksstyrelsens fiskeribyrås arkiv i riksarkivet. Med Kungl. brev 1841- 1849, 
redovisning av fiskeriförsöksanslag 186 7, taxeförslag för lantbruksingenjöremas kartarbeten 
1870, teckningar av G C Cederström rörande sillfiskar, dnr 422/1872, handlingar rörande 
möte i Stockholm 1878, sammandrag av 1880 års förrättningar 1880, handlingar rörande möte 
i Stockholm 1883, sammanställning av 1872-1 896 års förrättningar 1896.Serien avsl. 

1841-1896, 31 volymer. 

Skrivelser från Degebergs lantbruksinsti tut 

Med årsberättelser, elevförteckningar och Kungl. brev samt Edward Nonnens minnesfond. 
Frederici Hierta: Adnotationes Degebergianre, fö reläsningsanteckningar 1839-1841. C Hjort: 
Anmärkningar om växel bruk 1845. Med noteringar från 1891 av sonen Carl Wilhelm Hjort. 
Serien avsl. 

1835-1865, uå , 3 volymer. 

Skrivelser från lantbruksläroverken och lantbruksinstituten 

Med årsberättelser för lantbruksinstitut , lantbruksläroverk, trädgårdsskolor och mejeriskolor 
och förteckningar över dessa, kontrakt för mejeri-och ladugårdselever. Jfr serie C I för tiden 
före 1849, därefter serie C Il b tom 1877. Från 1890 övergick verksamheten till 
lantbruksstyrelsen. Svenska Trädgårds föreningens berättelser fr o m 1889, jfr serie E Il. Med 
Kungl. brev och reglementen för lantbruksskolor 1841-1846, skrivelser rörande 
lantbruksskolornas läroböcker 1882. Serien avsl. 

1839-1889, 14 volymer. 

Skrivelser från kemiska stationer och frökontrollanstalter 

Luckor 1866-18 7 3. Med inkomna årsberättelser, byggnadsritning 18 79 , karta över Skåne med 
förteckningar och byggnadsritning för Västerås kemiska station samt handlingar rö rande 
förekomst av järndelar i foderkakor. Verksamheten övertogs från 1890 av 
lantbruksstyrelsen. Serien avsl. 

1865-1912 , 3 volymer. 

E VIII a Inkomna reseberättelser och tävlingsskrifter 

Med förteckningar. J fr serie E VIII b, Register till inkomna reseberättelser och 
tävlingsskrifter samt serie E Il, Inkomna skrivelser, tom 1943 och serie E III, 
Korrespondens , fr o m 1944. Luckor 1824-1854, 1866, 1884, 1905-1906. Serien avsl. För 
senare tiders reseberättelser, jfr serierna F I a, F I b, F III a, F III ba, 
F III bb , F III be, FIII bd. Sista volymen en supplementsvolym 

1795-1947 , 15 volymer. 
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E VIII b Register till inkomna reseberättelser och tävlingsskrifter 

E IX a 

E IX b 

E IX C 

E IX d 

Nyupprättat kronologiskt register till serie E VIII a, omfattande totalt 96 reseberättelser och 
tävlingsskrifter. Supplementsvolymen ej innefattad. 

1795- 194 7, 1 volym. 

Inkomna handlingar angående salt- och salpetertillverkningen 

Salttillverkning 1800-1811, salpetertillverkning 1801-1815. 

1800-1815, 1 volym 

Inkomna skrivelser med uppgifter om frösorter samt odlade och vilda växter 

Johann Ahlichs brev och fröregister 1720, 1726. Berättelser om odlingsförsök med av Kungl. 
Lantbruksakademien utdelade sädesslag och trädgårds frön 1811-1818. 
Förslag till prisämnen i skogs- och trädgårdsavdelningen 1813. Förslag till planteringar av C 
G Carlqvist och O Svartz 1814. Katalog över Herbarium D' economicum. Om 
humleplantering av O Svartz u å. Anvisning till humlens odlande av 0Verforster Wilnholt, 
Christiania 1811 . Författningar angående humlegårdar och -planteringar. Anteckningar för 
skogs- och trädgårdsavdelningen. Om hampodling i Ryssland 1826 ca. Uppgifter om odlade 
sädesslag mm 184 7-1850. Uppgifter om odlade och vilda växter 1863-1864. Herbarium u å. 

1720- 1864, 1 volym. 

Inkomna utredningar rörande skogsbärens förekomst 

Länsvis ordning. Med sockenuppgifter. 

1914-1915, 3 volymer. 

Inkomna skrivelser rörande fisket i Göteborgs och Bohuslän, Hallands län 
och i Öresund 

Enligt ett Kungl. brev den 13 nov.1863 låg tillsynen över havsfisket i Bohuslän på en under 
landshövdingen ställd tillsynsman. Från 1890 överfördes verksamheten till 
lantbruksstyrelsen, utom för havsfisket på västkusten. I samband med detta överfördes en rad 
äldre handlingar till Kungl. Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå, bl a diarier med 
korrespondens, kungl. brev, inkomna redogörelser, dagböcker, insjöbeskrivningar, 
fiskeriundersökningar och statistik. J fr Kungl. Lantbruksstyrelsens fiskeribyrås arkiv i 
Riksarkivet. Med statistiska uppgifter 1881-1882 samt en uppsats om bankfisket u å. Luckor 
1866-1880. Serien avsl. 

1856-1 882, 2 volymer. 

F I a Handlingar rörande forskningsanslag, Huvudförvaltningen 

Alfabetisk ordning. Angiven tidsperiod avser datum för anslagstilldelningen. Serien avsl. 
Forts. i serie F I b, Handlingar rörande stipendier, Huvudförvaltningen. 

1938-1978 , 27 volymer. 
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Flb 

F Ila 

F Ilb 

F 111 a 

Handlingar rörande stipendier, Huvudförvaltningen 

Forts. från serie F I a, Handlingar rörande forskningsanslag, Huvudförvaltningen. Alfabetisk 
ordning. Angiven tidsperiod avser datum för anslagstilldelningen. 

1979-1989, 29 volymer. 

Handlingar angående kommitteer och större forskningsprojekt 

Angivna tider avser datum för anslagstilldelning. GKS, 1-20. Kalkkvävets verkningar Kl
K3. Kommitten för växtintroduktion. Nordiska Jordbrukares förenings 
foderkvalitetskommitte. Resistensbiologisk forskning, Seth Kempes minne. Medel från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse. Statens Veterinärmedicinska Anstalt.Vall kommitten. 
Åkerbruksväxtemas övervintring. 

1948-1974, 5 volymer. 

Handlingar angående anslag för skoglig forskning 

Allmän (kommitteer) respektive speciell forskning (enskilda). Med diarier 1957-1965. 

1957-1 979 , 3 volymer. 

Handlingar angående stipendier från gemensamt förvaltade fonder 

Alfabetisk ordning. Med slutredovisningar och reseberättelser. För handlingar före 1948, jfr 
serie E Il, Inkomna skrivelser. 

1945-1989, 19 volymer. 

F 111 ha Handlingar angående särskilt förvaltade fonder 

Jfr serie F I a, Handlingar rörande forskningsanslag, Huvudförvaltningen, för 
anslagshandlingama. 

1949-1972, 1 volym. 

F 111 bb Handlingar angående Jacob Letterstedts stipendiefond 

Stipendiefonden handhas av Kungl. Vetenskapsakademien. Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien utser vart 6:e år stipendiaterna. Jf r serie E Il, Inkomna skrivelser. 

1944-1989, 2 volymer. 

F 111 be Handlingar angående SLO-fonden 

Sveriges Lantbrukares Olycksfallsförsäkringsbolag. Nummerordning. Jfr serie DIV b, 
Forskarkort, forskningsanslag. 

1973-1989, 13 volymer. 
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F 111 bd Handlingar angående forskarstuderande-stipendier (FS) 

Alfabetisk ordning. Med avförda ärenden A-Ö. 

1982-1989, 6 volymer. 

F 111 ca Handlingar angående Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) 

Med protokoll och bilagor. Jfr stiftelsens eget arkiv. 

1955-1982, 4 volymer. 

F 111 cb Handlingar angående forskningsanslag från Stiftelsen Svensk 
Växtnäringsforskning (SV) 

F 111 d 

F IVa 

F IV b 

SY-nummerordning. Jfr serie E Il , Inkomna skrivelser, för slut • .:dogörelser och årsrapporter. 
Jfr stiftelsens eget arkiv. 

1954-1969, 8 volymer. 

Handlingar angående Anders Elofssons fond 

Med räkenskaper, korrespondens och anslagshandlingar. 

1940-1989, 5 volymer. 

Handlingar angående stadgar för akademien och dess fonder 

Spridda år. Med promemorior och yttranden om nya stadgar, instruktioner för t ex 
lantbruksmuseet mm. Originaldokumenten hitförda ur diariehandlingama. Tryckta versioner 
av samtliga stadgar och flertalet promemorior med förslag. Vidare interfolierade tryckta 
exemplar med tillskrifter. 

1812-1986, 4 volymer. 

Handlingar angående akademiens fonder 

Med donationshandlingar, testamenten mm. Gemensamt förvaltade fonder, akademiens 
donationsfond. A G Wirens donationsfond. A W Bergstens fond. P A Dahls fond, 
Kulturtekniska fonden, Hugo o Emma Björkmans minnesfond, SLO-fonden. Sökjer
Petersens fond. SLO-nämnden. Spridda år. 

1823-1989, 7 volymer. 
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FVa 

FVb 

FVc 

FVd 

FVe 

FVI a 

Handlingar angående biblioteket 

Spridda år. Serien innehåller: Katalog, ämnesordnad förteckning, Rosendahlska biblioteket. 
Förteckningar över svensk topografi och statistik. Med länsförteckning. Bokkataloger. 
Huvudboksutdrag rörande bokinköp. Biblioteksinventering. Katalog. Alfabetisk bokkatalog A
Ö. Ämnesförteckning. Nauckdorffs förteckning över svensk lantbrukslitteratur 1872-1897. 
Statistiska uppgifter. Inventering över saknade böcker. Journal över inkomna böcker. 
Förteckning över inkomna böcker. Lånejournal. Bokregister. Accessi~rskatalog. Wiboms 
förteckning över litteratur om lappar och renar. Katalog över Helmer Ortengrens 
pomologiska bibliotek. Stockholms Gartner Sällskap, bokkatalog. Stockholms Gartner 
Sällskap, matriklar mm. Besöksböcker. Bokkataloger (tryckta). Accessionsjournal. 
Nyförvärvslistor. Intern statistik. 

1830-1989 , u å, 22 volymer. 

Biblioteksrapporter 

Jfr serierna E Il, Inkomna skrivelser, för tiden efter 1877, och E 111, Korrespondens, för tiden 
efter 1972. Spridda år 1858-1906. 

183 7-1906, 2 volymer. 

Handlingar angående akademiens tidskrift och Acta Agriculturae Suecana 

Spridda år. Redovisning av 1862 års tidskriftsanslag. Redovisning av kostnader för 
teckningar och planscher 1863. Anbud på tryckning 1905-1906. Prenumerationsförteckning 
1907-1944. Särtrycksförteckning 1939-1944. Sammanträdesprotokoll för 
redaktionskommitten för Acta Agriculturae Suecana 1944-1946. Pressklipp mm 1960-197 5. 

1862-1975, 1 volym. 

Handlingar angående biblioteksnämnden 

Protokoll med bilagor. 

1946-1989, 1 volym. 

Handlingar angående biblioteket, försäkringsregister 

Alfabetisk ordning. 

1973, 6 volymer. 

Handlingar angående akademiens äldre byggnader i Stockholm 

Spridda år. Avser byggnader vid Mäster Samuelsgatan 43/4 7, i kv Sporren. 
Räkenskaper. Förvaltning, reparationer, byggnadsfrågor, sessionssalens uthyrning. 
Reparationsdelegerades protokoll, byggnadsf rågor. 

1813-19 58, 4 volymer. 
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F VIb 

F VI C 

F VI d 

F VII a 

Handlingar angående akademiens nuvarande kanslibyggnad 

Avser ombyggnaden av Gamla Bergsskolan, kv Vega nr 3 i Stockholm. Med ritningar och 
fotografier. 

1965-1978, 3 volymer. 

Handlingar angående Enaforsbolm 

Jfr serierna F XI e, Handlingar angående akademiens arbetsorgan, K Ila, Övriga fotografier 
och K Il b, Diabilder och filmer. Med fotografier, Bergstens fotoalbum. Lucka album nr N. 
Spridda år. 

1880-1989, 6 volymer. 

Handlingar angående Barksäter 

1983-1988, 1 volym. 

Handlingar angående Experimentalfältet 

Jfr serie E Il, Inkomna skrivelser. Med byggnadsvärdering, expropriationshandlingar, 
fotografier och ritningar 1950-1964. Spridda år. 

1814-1964, 5 volymer. 

F VII ha Månadsrapporter från Experimentalfältet 

Jfr serie E Il, Inkomna skrivelser. Spridda år 1862-1885. 

1838-1885, 2 volymer. 

F VII bb Ladugårds- och mjölkningsjournaler, Experimentalfältet 

Spridda år. 

F VII C 

1875-1885, 1 volym. 

Handlingar angående lantbruksmuseet vid Experimentalfältet 

Jfr serierna D VII b, Inventarieförteckningar, Experimentalfältet, och GIV - G VIT, 
Experimentalfältets räkenskaper. Med handlingar rörande reparationer av 
modellkammarhuset 1814-1815, ritningar och förslag till museibyggnad 1948-19 73. 
Spridda år. 

1784-1973, 3 volymer. 
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F VII d 

F VII e 

F VII f 

F VIII 

Handlingar angående trädgården och trädgårdsskolan vid Experimentalfältet 

Jfr serie E Il, Inkomna skrivelser, för årsberättelser och månadsrapporter. Med protokoll och 
diarier, bokslut, statförslag, månadsrapporter. Administration och ekonomi. 
Trädgårdsutredningen med betänkande. Kassaverifikationer. Dagbok. Trädgårdsskolans 
avgångsbetyg. Serien avs 1. Verksamheten upphörde med utgången av juni månad 1963, efter 
förstatligande och förflyttning till Norrköping. 

1814-1964, 14 volymer. 

Handlingar angående Centralanstalten vid Experimentalfältet 

Ett Kungl. brev den 12 juni 1856 stadgade inrättandet av ett agrikultur-kemiskt laboratorium. 
Spridda år. Redogörelse för anslagna medel. Verifikationer. Byggnadshandlingar. Med 
ritningar. 

1856-1942, 1 volym. 

Handlingar angående statens försöksgårdar 

Med ritningar och fotografier. Offer, Västernorrlands län. Lanna Borregården, Skaraborgs 
län. Balsvik. 

1926-1952, 2 volymer. 

Handlingar angående stamschäf erierna 

Kungl. brev rörande fåravel och ullkultur. Med register. Arrendekontrakt rörande kronans får 
respektive schäferier mm. Brev rörande irländsk fåravel i Jämtland. Yttrande angående fåravel 
på Gotland. Rapport om schäferiet i Umeå. Berättelser till Kungl.Maj:t rörande fåravel och 
ullkultur. Diverse tryck. Skrivelser angående stamschäferier. Hofman-Bangs rapporter. 
Schäferiberättelser.Förteckningar över kronans får. Skrivelser och kontrakt. 

1825-1880, 3 volymer. 

F IX Handlingar angående stamholländerierna 

FXa 

Protokoll och föredragningsböcker, diarier. Koncept och inkomna skrivelser. Stam tavlor över 
nötkreatur. Sammandrag över statens stamholländerier. Rapporter från Holms och Alnarps 
stamholländerier. Räkenskaper. 

1860-1881, 3 volymer. 

Handlingar angående svensk-franskt samarbete 

1967-1977, 3 volymer. 
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FXb 

FXc 

F XI a 

F XI b 

F XI C 

F XI d 

F XI e 

Handlingar angående svensk-ryskt samarbete 

UFK (Utländska Forskar Kontakter)-sammanträdens beslutslistor. Korrespondens, 
överläggningar. Studieresor, symposier, arbetshandlingar. 

1964-1989, 14 (15) volymer. 

Handlingar angående svensk-polskt m fl länders samarbete 

Polen. Med korrespondens. Ungern, Tjeckoslovakien, Bulgarien, Holland, Jugoslavien, 
Kina, Estland, Östtyskland. 

1963-1989, 7 volymer. 

Handlingar angående akademiens högtidssammankomster 

150-årsjubileet, Jubileumskommitten (175 år). Med fotografier. 

1867-1988, 10 volymer. 

Handlingar rörande exkursioner 

Med fotografier och pressklipp.Skåne 1948, Dalarna 1953, Gästrikland 1957, Uppland 1959, 
MoDo AB 1960. Skåne 1963, Västergötland 1965, Kristianstads län 1969, 
Södermanland 1970. Malmöhus län 1974-1975, Skaraborgs län 1976, Malmöhus län 1976, 
Västergötland 1981. Majsammankomster. Östergötland 1985, Danmark 1986. 

1948-1989, 5 volymer. 

Handlingar angående akademiens konferenser och kommitteer 

Serien avsl. Forts. i serie F XI e, Handlingar angående akademiens arbetsorgan. 
Med "Smågnagarkommitten" 1969-1972. 

1959-1984, 5 volymer. 

Handlingar angående akademiens diskussionsklubb 

1908-1910, 1 volym. 

Handlingar angående akademiens arbetsorgan 

Forts. från serie F XI c, Handlingar angående akademiens konferenser och kommitteer. 
Forskningspolitiska utskottet. Skogsekonomiska utskottet, Skogshistoriska utskottet, 
Agrarhistoriska utskottet. Utbildning och fortbildning inom jord- och skogsbruket, 
Rådgivning i jordbruk och trädgårdsskötsel, Företagsledning i lantbruket, Jordbrukspolitiska 
utskottet, Miljövård- och naturresutskottet, Tekniska utskottet. Mäta, väga, notera. 
Företagsledningsgruppen. 

1984-1989, 9 volymer. 
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F XI f 

F XII a 

F XII b 

F XII C 

Handlingar angående akademiens kurser och konferenser etc 

Enaforsholmskurser, seminarier, konferenser, föredrag, symposier. 

1952-1989, 2 volymer. 

Handlingar angående lantbruksmöten och -utställningar 

Allmänna Hemslöjdsutställningen i Stockholm 1880. Räkenskaper. Programförslag till 17:e 
Allmänna Lantbruksmötet i Göteborg 1891. Kommitterades sammanträdesprotokoll. Brev. 
Anmälningar. Trycksaker och pressklipp. Räkenskaper. 

1880-1897, 3 volymer. 

Speditionshandlingar rörande lantbruksutställningar 

Med alfabetiska utställarregister. 

U å , 4 volymer. 

Handlingar angående tillverkning av lantbruksredskap och -maskiner 

Nisbeths uppgifter från fabrikanter. Sammandrag av fabrikantuppgifter. Uppgifter om 
utländsk försäljning. 

1872-1896, 3 volymer. 

F XII d Handlingar angående insamlingsaktioner 

F XII e 

G I aa 

Nationalinsamlingen för Finland 1940-1944. Akademiens utländska ledamöter 1948. 
Kungakommitten 1952 och 1962. 

1940-1962, 1 volym. 

Handlingar angående jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel 

Harald A:son Mobergs arbetsmaterial och manus till boken Jordbruksmekanisering i Sverige 
under tre sekel. Med fotografier och tabeller. 

1989, 10 volymer. 

Huvudböcker 

Avser akademiens huvud- och fondförvaltning samt åren 1945-1967 Jordbrukets 
forskningsråd . From 1923 delat räkenskapsår ( 1/7-30/6). Jfr serie G I ah, Koncept till 
huvudböcker. Häri även Verifikationer 1813-1820. År 1818 endast koncept. 

1813-1989, 65 volymer. 

111 



G I ab 

Glb 

Koncept till huvudböcker 

Jfr serie G I aa, Huvudböcker. Luckor 1818-1835, 1945-1949. 

1813-1954, 35 volymer. 

Bilagor till bokslut 

1950-1989, 6 volymer. 

G I c Bilagor till bokslut - Acta Agriculturae Scandinavica 

G Ila 

G Il b 

G Il C 

G Il d 

1959-1979, 1 volym. 

Dagböcker 

Avser akademiens huvud- och fondförvaltning. Med Jordbrukets forskningsråd åren 1945-
1967. Kallas kassajournaler 1833-1906, kassaböcker 1907-1924 och 1936/37, inkomst- och 
utgiftsböcker 1924-1936, dagböcker from 1937/38. Delat räkenskapsår from 1892. Forts. 
från serie G Il b, Dagböcker, fonderna, from 1954/55. Häri även Dagböcker, fonderna, 
1924-1948. Luckor 1870-1892. 

1833-1990, 73 volymer. 

Dagböcker, fonderna 

Luckor 1893-1898. Åren 1924-1948 ingår i G Ila: 6-31. Serien avsl. Forts. i serie 
G Il a, Dagböcker. 

1892-1954, 7 volymer. 

Redogörelser för donationsfonderna 

Med verifikationer 1880-1911, 1915, 1917-1921. Serien avsl. 

1871-1924, 12 volymer. 

Statförslag 

Serien avsl. 

1837-1883, 1 volym. 
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G 111 Verifikationer 

Avser akademiens huvud- och fondförvaltning. Med Jordbrukets forskningsråd åren 1945-
1967. Verifikationerna gallras löpande, efter 10 års gallringsfrist, from 1. 7 1932. Åren 
1813-1820 ingår i G I a: 1-3. Luckor 1867. 

1813-1932, 66 volymer. 

GIV Huvudböcker, Experimentalfältet 

Med alfabetiska register. Luckor 1826, 1834-1859. Serien avsl. 

1818-1906, 20 volymer. 

G V Memorialer, Experimentalfältet 

Luckor 1819, 1826. Serien avsl. 

1818-1833, 5 volymer. 

G VI Kassaböcker, Experimentalfältet 

Med trädgårdsavdelningens kassaböcker åren 1883-1906. Luckor 1877, 1885, 1890. Serien 
avsl. Med dagsverkslängder och arbetsjournaler 1880-1882. 

1876-1906, 12 volymer. 

G VII a Verifikationer, räkenskaper m m, Experimentalfältet 

Med kassaböcker åren 1817-1833, dagsverks längder 1834-1859, inventarieförteckningar och 
förteckningar över sålda trädgårdsprodukter spr. år. Jfr serie G VII b, Koncept till 
räkenskaper, Experimentalfältet. Med memorialer 1817. Lucka 1823. Serien avsl. 

1817-1906, 67 volymer. 

G VII b Koncept till räkenskaper, Experimentalfältet 

G VIII 

Kassaböcker 1831-1884, spridda år. Huvudböcker 1877-1906, spridda år. Luckor 1833-
1835. 

1831-1906, 13 volymer. 

Dagsverkslängder, Experimentalfältet 

Med memorialverifikationer och räkenskaper spr. år. Luckor 1834-1878. Serien avsl. 

1817-1886, 7 volymer. 
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H I Jordbruksstatistik 

Tryckt. Spridda år. 

1958-1966, 1 volym. 

J I Ritningar 

Kl a 

K I b 

K I C 

K Id 

Serien innehåller (u å): Victriolpanna vid Victriolsjuderiet, Stora Kopparberget. Planer och 
profilritningar.Med ritning över tjärugn vid Garpenberg 1764. Profilritningar och kartor. 
Ritning av bärpress. Förslag till uniformskrage för akademien. Påskrift "Gillas Oscar''. 
Tuschteckning av akademiens byggnad vid Drottninggatan 95B i Stockholm av K Bolin. 

1976, uå, 4 volymer. 

Fotografier av svenska akademiledamöter 

Nummerordning. Med pressklipp och enstaka korrespondens. Jfr serie DI a, Matriklar över 
svenska och utländska akademiledamöter, för register. 

Spridda år, vertikalskåp. 

Fotografier av utländska akademiledamöter 

Nummerordning. Med pressklipp och enstaka korrespondens. Jfr serie DI a, Matriklar över 
svenska och utländska akademiledamöter, för register. 

Spridda år, vertikalskåp. 

Fotografier av avlidna svenska ledamöter 

Nummerordning. 

Spridda år, 17 volymer. (Pågående arkivläggning.) 

Fotografier av avlidna utländska ledamöter 

Nummerordning. 

Spridda år, 3 volymer. (Pågående arkivläggning.) 
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K Ila 

K Il b 

Övriga fotografier 

Serien innehåller: Svenska Mosskulturföreningens studieresa till Nordtyskland 1920. Diverse 
fotografier. Uppsala Praktiska Kommunalskola 18 71-18 72. V rena Folkhögskola 18 7 3-18 7 6. 
Stockholms Gartnersällskap 1901-1902. Sveriges Lantmannaförbund u å. Akademiens 
bortgångna hedersledamöter (konsttryck) 1945-1960. A W Bergstens bilder från 
Enaforsholm, Jämtland, Valdemarsudde. Kungl. Lantbruksakademien på Mäster 
Samuelsgatan 47 1944-1945. Experimentalfältet 1944-1959, uå. Högtidssammankomster 
1951-1989. Avlidna hedersledamöter 1945-1989. Högtidssammankomsten 1988 mm. John 
Söderlund u å. Diverse u å. Diverse 1984-1989. Stig Karlberg, Kamp för giganter år 1920 
(traktorer). The Finnish Research Center, gåva till 17 5-årsjubileet 1988. 

1871-1989, 10 volymer. 

Diabilder och filmer 

Akademiens byggnad vid Drottninggatan 95B, Experimentalfältet, Enaforsholm. Äpplen. 
Diverse. 

1971-1972, u å, 3 volymer. 

Ö I Övriga äldre handlingar 

· Riksgäldskontoret 1768-1799. Taxering i Sverige 1789. Bevillningsavgifter 1789. 
Förmögenheten i Sverige/Finland 1800. Hemmans brukningsdelar och 
husbehovsbränningsavgifter 180 l .Brännvinstillverkning 1804-1805. 
Bevillningssummor hos taxeringskommitteerna 1810. Riksens ständers Riksstat 1861. 
Berättelser till Kungl. Maj:t om akademiens penningförvaltning 1865-1889. 
Johannes Ihre Dessertatio 1746. Ny skogsordning u å. Arthur Youngs utdrag om penningars 
värde i England pga växlandejordbrukspriser. Syn på Främmestads säteri 1824. Kungl. brev 
rörande Främmestads säteri 1841-1843. Odling av grönfoderväxter u å. A Retzius Om 
castrationen av kor u å. Mosskulturförsök u å. N E Miillers handlingar och räkenskaper 1801-
1865. Nekrolog över W Dilnkelberg 1912. Henrik Dreborg Om undersökningar rörande 
saluvärdet på svensk åkerjord 1934. G H v Wright Om hushållningen i Savolax och Karelen 
1777-1782. J R Hasselblatt Om hushållningen i Kuupio län 1782. Kammarkollegium rörande 
svedjande i finska socknar 1777-1782. Minnesbok över egendomen Bank-Head 1812-1813. 
Räkenskaper från Vänersnäs och Främmestad rörande lin och ull mm 1840-1855. Zesterfleth 
Description u å. Donat Beschreibung 1834. Sveriges konsul i Milnchen 1909. Enskede gårds 
inventarier 1914-1921. 0 Lundberg Undersökning om dränering. 
Botaniska och kemiska undersökningar på korn i Orebro. Foreningen til dyremes beskyttelse i 
Danmark. Thygesen La Politique elimentaire de gouvernement suedois durant les annees de 
crise [ 1914-1917]. AP Pettersson: Rens-Machin för Spannmål, uå. Knut Bouvin: Katalog 
över fruktsorter, uå. Herman af Petersen: skrift om mekaniska torkningsrior, 1891. 
Tjenstebetygsbok (blank). Johan Harald Frykman: avskrifter av tidningsartiklar om lantbruk 
och Ryssbylunds lantbruksskola, 1870. [Anonym]: Försök til svar på den afHögl. kongl. 
svenska patriotiska sällskapet år 1783 utgifne prisfrågan: hvaruti vårt tidehvarfs goda och onda 
hufvudsakeligast består? 1785. Louise Heinriai: Kakrecept, 1900. Carl och Herman Juhlin 
Dannfelt: I landbrukets tjänst. [Minnesanteckningar]. Uå. Herman Juhlin Dannfelt: 
Landtmanna-kooperationen i Sverige. För socialiseringsnämnden författad 1922. Herman 
Juhlin Dannfelt: Jordbruksekonomi. Anteckningar från Dannfelts föreläsningar uå. Herman 
Juhlin Dannfelt: Egendomsbeskrivningar (pressklipp mm), 1890ca. Löfstaholm, 
memorialbok 177 4-177 6. Clas Rålam: Instruction för gårdzfougderne wid deras tiensters och 
embetens förrätningar. 1693. Specifikation på fruktsorter i Hesselby trädgård 1729 av 
trädgårdsmästaren Fredric Olsson. R Torssell: Undersökningar rörande luzernens blombio
logi och förhållande vid inavel. T Agri: Hushållningsplaner för Kramfors AB/Lövtjärn, mm. 

1693-1934, u å, 13 volymer. 
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Ö Ila 

Ö Il b 

ÖIII 

Hyllningsadresser till akademiens 100-årsjubileum 

Uppsala universitet, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Tekniska Högskolan, 
Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle. Kungl. Vetenskapsakademien, 
Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala, Uppsala läns hushållningssällskap. Alnarps lantbruks
och mejeriinstitut. Svenska Akademien, Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets 
Akademien, Lunds universitet, Göteborgs högskola, Ultuna lantbruksinstitut, Kungl. 
Fysiografi~J<a Sällskapet i Lund. Kungl.Karolinska Medico-Kirurgiska Institutet, Stockholms 
högskola, Orebro läns hushållningssällskap. 

1913, 5 volymer. 

Hyllningsadresser till akademiens 150-årsjubileum 

Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien, Lantbrukshögskolans studentkår, 
Veterinärmedicinska föreningen, Kungl. Domänstyrelsen, Geologiska 
undersökningen, Lantbruksvetenskapliga samfundet i Finland, The Royal Society of London, 
Royal Agricultural Society of England, Deutsche Akademie der 
Landwirtsschaftswissenschaften zu Berlin, Der Max Plank Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften, Skogshögskolans studentkår. Finlands vetenskapsakademi, Norges 
lantbrukshögskola, Bunadarf elag Islands Skogsforskningsinstitut. Regia Academia Carolina 
Lundensis, Statens agronomie-forstvetenskapliga kommission, Sveriges 
Hushållningssällskap med förbund, Lantbrukets forskningscentral i Helsingfors, Humboldt 
Universität zu Berlin, Die Hochschule för Bodenkultur im Wien, Academia Nazionale dei 
Lincei. Kungl. Veterinärhögskolan, Sveriges utsädesförening, Telegram och brev övriga. 
Finlands Akademi i Helsingfors. Helsingfors universitet. Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademien. Nordiska museet. Lantmäteristyrelsen. Kungl. Fysiologiska Sällskapet 
i Lund. 

1963, 10 volymer. 

Sekreterarens korrespondens 

Ej diarieförda ärenden av mer infonnell natur. 

1930-1989, 36 volymer. 

Ö IV Handlingar angående akademiens emblem 

Förslag. 

1954-1960, 1 volym. 

Ö V Tryckplåtar och kallelser till ledamot 

Kallelse till nya medlemmar "Kungl. Svenska Lantbruksakademien kallar till sin ... " 
Ett tryckt exemplar av kallelse till akademiledamot "Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien kallar till sin arbetande ledamot..." 

U å, 1 volym. 
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Ö VI Sveriges Agrarförbunds kassaböcker 

Främmande proveniens. 

ÖVII 

Ö VIII 

1895-1914, 1 volym. 

Press klipp 

Spridda år 187 5-1960. Med biblioteket 1979-1989. 

1875-1989, 11 volymer. 

Handlingar rörande lantbruksingenjörer 

Spridda år. Protokoll från lantbruksingenjöremas årsmöten 18 7 5-1880, övriga protokoll 189 5-
1945. Rosen: Bidrag till l..andtbruksingenjörsinstitutets historia. 1-11. Med biografiska 
uppgifter och fotografier (album). 

18 7 5-1945, 2 volymer. 

Ö IX Originalakvareller till Svensk Frukt 

Gustaf Lind. Publicerade i Svensk Frukt.Stockholm 1924. Utförda vid 
Experimentalfältet. 

1919-1923, 1 volym. 

Ö X Handlingar rörande ayrshire cattle 

Spridda år. Samlade av lantbruksrådet Miles von Wachenfelt. 

Spridda år, 1 volym. 

Ö XI Pressklipp rörande mejerihanteringen 

Samlade av Gustaf Liljhagen. Med register. 

1891-1920, 6 volymer. 

Ö XII Paul Hellströms handlingar rörande jordbruket 

Minnesanteckningar från min verksamhet i lantbrukets tjänst 1922-1963. I. Växtodling. Med 
fotografier. 1980. Minnesanteckningar från min verksamhet i lantbrukets tjänst 1922-1963. Il. 
Husdjur. Med fotografier. 1980. Aktuellt just nu: artiklar i Svenska Dagbladets 
jordbruksbilaga. 26. l 19 57-23.2 1963. Som industrierna själva presenterar sig genom sina 
annonser: pressklipp ur Svenska Dagbladet. 1970-1980. Med register. 
Pressklippsamling. I-IV 1942-1984. 

1942-1984, 7 volymer. 
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Ö XIII 

ÖXIV 

ÖXV 

ÖXVI 

ÖXVII 

Herbarier 

Med svenska anteckningar, 1900-talet. 

U å, 1 volym. 

Fotografier från de svenska jordbrukskonsulenternas studieresa i England 

Album. 

1922, 1 volym. 

Fotografiska porträtt av Experimentalfältets tjänstemän 

Samlade av Knut Bouvin. Med bilder från Experimentalfältets odlingar (5-6). 

1920-t, 11 volymer. 

Maskinfotografier samlade av Sven Alwerud 

Med experimentarbeten 194 7. 

1920-1955, 2 volymer. 

Avbildningar av hästar, nötkreatur mm 

Nummerordning. Med fotografier, pressklipp etc. Byggnader, Fjäderfä, Får, Getter, Hundar, 
Hästar, Kaniner, Nötkreatur, Svin, Vagnar. Jfr Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv, 
administrativa byrån serie K (Riksarkivet) som innehåller ett porträttgalleri av svenska 
husdjur. 

U å, 13 volymer. 

Ö XVIII Fotografier från Uppsala läns hushållningssällskap 

ÖXIX 

Diabilder och svart-vita bilder tagna av sällskapets direktör Göran Knutsson (1907-1979) i 
samband med gjorda förrättningar i Uppland. Med relativt korta och delvis ofullständiga 
bildtexter. Uppskattningsvis 1. 700 bilder. 

1940-1960-t, 8 volymer. 

Intervjuutskrifter från dokumentation av skogsarbete i Värmland 

Arbetet genomfört av fil.kand. Klas Ramberg, Institutet för folklivsforskning, Stockholms 
universitet 1988-1989, på uppdrag av akademiens skogshistoriska utskott. En rapport med 
titeln "Värmländskt skogsbruk 1945-1980. En intervjudokumentation och metoddiskussion" 
ingår i akademiens rapportserie (rapport nr 54, 1991). Originalljudbanden finns i Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala. En kopia av intervjuutskriftema finns dessutom i Nordiska 
museets arkiv. Med dokumentation. 

1988-1989, 7 volymer. 
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ÖXX 

ÖXXI 

Ö XXII 

A Fr Öhlins anteckningar och räkenskaper 

Gåva av Linnea Öhlin, Stockholm, 1985. A Fr Öhlin var bl a arrendator på Åkerby nr l, ett 
hemman under Näsby gård i Täby socken, Stockholms län. Anteckningar vid Djursholms 
Lantbruksskola 1871. Räkenskaper för Åkerby 1888-1901. Dagbok från Åkerby 1887-1906, 
lucka 1893-1896. Dagbok från Svalnäs 1873-1885. Med huvudbok [avseende Näsby gård?] 
1871. 

1871-1906, 1 volym. 

Kronojägaren Arvid Lindströms dagböcker 

Kronojägaren Arvid Lindström, Bjurfors, Avesta och Stockholms revir. 

1919-1939, 3 volymer. 

Kjellbergs anteckningar om jord- och skogsbrukslära 

Gåva av Sven Kjellberg 1985, vars farbror gjort kompendierna sannolikt under studier vid 
något skogsinstitut. Geodesi , Skogsteknologi, Forstlig byggnadskonst. 

1900ca, 1 volym. 

Ö XXIII Anteckningar rörande trädgårdsskötsel 

Gåva av Stockholms Gartnersällskap. 
N Ericsson, Blomsterodling i boningsrum. Handledning för blomsteridkare. 1855. 
Per Johan Lind: Anteckningar i trädgårdsskötsel vid Säfstaholm. 1844-1846. 
[Anonym]: Föreläsningsanteckningar från lektioner för C V Åberg, 1860-t. 

1844-1860, 1 volym . 

Ö XXIV Anteckningar rö rande jordkemi och växtodling 

Bachmann: Eigenschaften der vorziiglichsten Gräser und Kräutzer zur Wiesen und Weide
Cultur, Leipzig uå. 
[Anonym]: Föreläsningsanteckningar i agrikulturkemi efter Nils Engströms föreläsningar, 
18 91. Delvis skadad. 
C W Hjort: Om åkerjordens kemiska undersökning, uå. 
Sveriges växtkultur 1872-1895, 189 7. 
A W Wahren: Ilvessuo, Luutasuo, Isosuo, Weräläsuo. Mossodlings avkastning år 1884. Med 
kartor. 

1884-1897, uå, 1 volym. 
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ÖXXV Handlingar rörande jordarvslagstiftning 

Utgör sannolikt Nils Wohlins arbetsmaterial till en studie i lagstiftning och sedvänjor kring 
jordarv. Avser huvudsakligen tyska förhållanden. Med insamlade enkäter om 
bördsrättsförhållanden i Finland och Norge. Omfattar områdena Baden, Bayern, 
Braunschweig, Osnabriick, Mecklenburg, Oldenburg, Finland, Norge. Hamburg, Bremen, 
Liibeck, Preussen.Schauenburg, Lieppe, Dortmund, Waldsee, Schweiz, Tyrolen. 

1912-1914, 3 volymer. 

Ö XXVI Handlingar med okänd proveniens 

Svarta vaxböcker med noteringar om till Stockholms centralstation ankomna trävaror etc. 
Möjligen samband med kronojägaren Arvid Lindströms dagböcker? 

1940-t, 1 volym. 

Ö XXVII Tryckklicheer och sigillstampar 

Akademiens äldre sigillstampar och en präglingsmaskin uå. 
Bildklicheer till jubileumsskriften 1963. 

1963, uå, 3 volymer. 

Ö XXVIII Avskrifter av Mauritz Carlgrens dagböcker 

Jägmästare ( 1883-1949). 

1908-1945, 6 volymer. 

Ö XXIX Priskuranter från Experimentalfältet 

Tryckta. 

1836-1963, 3 volymer. 

Ö XXX Avskrifter av Carl Juhlin Dannfelts minnen 

Kopia av original tillhörande släkten Juhlin Dannfelt. En mikrofilmkopia finns dessutom i 
riksarkivet. 

1903, 1 volym. 

Ö XXXI Avskrifter av Herman Julius Brorson Juhlin Dannfelts minnen 

Kopia av original tillhörande släkten Juhlin Dannfelt. En mikrofilmkopia finns dessutom i 
riksarkivet. 

1935, 2 volymer. 

Ö XXXII Handlingar avseende Lantbruksklubben i Stockholm 

Sammankomstprotokoll , alfabetiska medlemsmatriklar, stadgar, exkursioner, historik, 
enkät rörande vitmossor 1906. 

1878-1993, 8 volymer. 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Lantbruksakademiens ekonomiska forskningskommitte 

AI Forskningsdelegationens protokoll 

1948-1951, 1 volym. 

A Il Forskningskommittens protokoll 

1949-1958, 4 volymer. 

B I Arkivexemplar av utgående skrivelser 

1949-1957, 2 volymer. 

C I Kronologiska diarier 

1947-1957, 1 volym. 

DI Gårds- och verksamhetsregister 

Alfabetisk ordning. 

1947-1958, 1 volym. 

D Il Arkivförteckningar 

I 982, 1 volym. 

E I Inkomna skrivelser 

1948-1955, 1 volym. 
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F I Handlingar angående ekonomisk forskning 

Sammanställningar, gårdars kostnadsslag 1947-1952.Jordbruk med och utan 
kreatursskötsel.Driftsanalyser för stora gårdar 1949-1954. Kalkyler för 7 mellansvenska 
gårdar, Modellkalkyl Källstorps gård 1952-1953. Driftsstudie för medelstora gårdar. 
Byggnaders återanskaffningsvärden 1952-1955. Understöd från Exportmedelsfonden 1953-
1957. Kalkylsystem 1958. 

1947-1958, 7 volymer. 

G I Redovisningar av medel till ekonomisk forskning 

Lantbruksakademien, Exportmedelsfonden, Jordbrukets forskningsråd, Jordbrukets 
U tredningsinstitut. 

1952-1957, 1 volym. 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Svenska Allmogehems Jordbrukarfond, Stiftelsen Hem i Sverige 

Nationalföreningen mot emigration bildades 1907 i Stockholm, med syfte att bedriva en landsomfattande 
verksamhet till förebyggande av emigrationen, bl a genom en vid upplysningsverksamhet t ex genom 
kvartalstidskriften Hem i Sverige. På jordbrukets område kunde föreningen göra sin enda mer konkreta 
insats till emigrationens förhindrande: att bidra till framtagandet av alternativa utkomstmöjligheter för den 
växande befolkningen. Detta skedde genom främjandet av egnahemsrörelsen. I botten för denna verksamhet 
fanns medel som insamlats genom en nationalinsamling 1909 till förmån för föreningens egnahemsfond. 

A I I ordbrukarfondens protokoll 

Svenska Allmogehems Småbrukarfond tom 1965. 

1910-1978, 1 volym. 

A Il Stiftelsens protokoll 

Avser 1920-1925 Nationalföreningen mot emigrationen, 1926-1950 Sällskapet Hem i Sverige. 

1920-1973, 9 volymer. 

B I Arkivexemplar av utgående skrivelser 

Med register och styrelseberättelser. 

1910-1978, 1 volym. 

DI Arkivförteckningar 

1982, 1 volym. 

E I Inkomna skrivelser från Kungl. Maj:t och departementen 

Med styrelseberättelser. 

1910-1967, 1 volym. 

E Il Korrespondens 

1913-1967, 1 volym. 

E 111 Inkomna skrivelser 

Med register och styrelseberättelser. 

1968-1978, 1 volym. 
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F I Handlingar angående stipendieutdelning 

1912-1977, 4 volymer. 

F Il Stadgar och verksamhetsberättelser 

1907-1949, 2 volymer. 

G I Huvudböcker 

Med förvarings bevis 1910-196 7. 

1910-1977, 1 volym. 

G Il Dagböcker 

Med inventarieböcker 1937-1977. 

1935-1977, 1 volym. 

G 111 Verifikationer 

1910-1978, 2 volymer. 

' K I Stiftelsens fotografier 

Uå, 1 volym. 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförening 

Föreningen bildades 1898 i Nässjö, som en sammanslutning av länsföreningar till främjande av 
fjäderfäskötseln i hela riket, endast med undantag av Norrbottens och Jämtlands län. Från 1904 bedrevs 
verksamheten med statsunderstöd. Tre konsulenter bedrev en rådgivande verksamhet till allmänheten. En 
särskild hönsskötarskola drevs i Boxholm. Sedan 1908 utgavs "Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförenings 
tidskrift". 

A I Fjäderfäavelsföreningens protokoll 

Kallas 1898-1902 Sveriges Allmänna Fjäderfåodlareförening, 1902-1931 Sveriges Allmänna 
Fjäderfåavelsförening. 1932-1967 Sveriges Fjäderfåavelsförening. 1968-1969 Sveriges 
Fjäderfåskötselförening. Häri även Korrespondens 1898-1969. Med organisationskommittens 
protokoll 1929. 

1898-1969, 27 volymer. 

DI Arkivförteckningar 

1982, 1 volym. 

E I Korrespondens 

1898-1969, Ingår i AI: 1-27, Fjäderfåavelsföreningens protokoll. 
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Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 1954-1992 

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) grundades den 29 november 1954. Bakgrunden var de sedan 
länge begränsade ekonomiska resurserna för växtnäringsforskning i Sverige. Från 1948 tillsköts medel från 
GKS (Gödsel- och Kalkindustriernas Samarbetsdelegation), via Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 
Syftet var att rekrytera nya forskare till växtnäringsområdet. 

Behovet av en fördjupad teknisk-vetenskaplig forskning ledde emellertid fram till att de dåvarande 
tillverkarna av handelsgödsel i Sverige - AB Förenade Superfosfatfabriker, Stockholms Superfosfat Fabriks 
AB och AB Svenska Salpeterverken - med utgångspunkt från en kalkyl utförd av professor Erik Åkerberg 
vid Statens Jordbruksförsök bildade SV. Syftet var att "understödja och befordra en fördjupad 
tekniskt-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på ... handelsgödsel- och 
kalkningsmedlen och en med moderna vetenskapliga hjälpmedel utförd fältmässig prövning av så 
framkomna forskningsresultats praktiska tillämpbarhet och ekonomiska betydelse". Medel har senare 
dessutom tillhandahållits från en rad andra intressenter och stiftelser. 

Ett nära samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inleddes från början, med hänsyn till 
kravet på objektivitet vid anslagstilldelningama En särskild kommitte inom akademien tillkom den 4 januari 
1955; kommitten förväxtnäringsforskning (Kvnf). 

Huvudsakligen fyra områden inom växtnärings forskningen har SV :s anslag riktats till: 
1. Direkta anslag till projekt rörande problem med anknytning till handelsgödsel och kalk. 
2. Anslag för apparatur, kemikalier samt specialanalyser. 
3. Utbildningsstipendier för att befordra rekryteringen av forskare inom växtnäringsområdet. 
4. Utredningar och litteratursammanställningar för initiering av nya forskningsprojekt. 

AlA Styrelseprotokoll (beslutslistor) SVsty 

Med justeringsexemplar och bilagor. Utsändningsexemplar av protokollen förekommer i 
serien E lA, Akter. Hänvisningar förekommer från denna serie till serie E lA, Akter. 

1954-1992, 10 volymer. 

AlB Arbetsutskottets m fl protokoll SVar 

Med SVar 43 i (Studiegruppen för aktuell växtnäringsforskning). SVar 431 
(Studiegruppen för utredning av handelsgödselns och kalkens betydelse för skörden ... ). DBM 
(Delegationen för bördighetsstudier i Malmöhus län). Kvnf (Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens kommitte för växtnäringsforskning). SVar 43 S (Statistikkommitten). A
börd. 

1965-1992, 25 volymer. 

B 1 Årssammanträdeshandlingar 

Kallelser, program, föredrag mm. Föredragen publicerade före 1986 i supplementen till 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift. Fr o m 1986 i akademiens rapportserie. 
Serien avsl. Forts. i serien ElA, Akter. 

1968-1985, 4 volymer. 

C 1 Kronologiska diarier 

Handlingarnas numrering löper med en nummerserie per kalenderår. Jfr serie ElA, Akter. 
1981-1984 saknas. 

1963-1992, 6 volymer. 
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ElA Akter 

J fr serie C 1, Kronologiska diarier. Med Årssamrnanträdeshandlingar fr o m 1986, boksluts
och revisionshandlingar from 1986. 

1963-1992, 205 volymer. 

ElB Övriga akter och korrespondens 

Ej diarieförda handlingar. Korrespondens - Robert Torssell. 

1969-1977, 1 volym. 

F 1 Handlingar rörande växtnärings forskning 

Volymerna 1-5 Robert Torssells arbetsmaterial.From volym 6 Kåre Fröiers exemplar. 
Skrivelseförsök. Mg-gruppen, exkursionsanmälningar. 1960-1961. 
Bördighetsförsök mm. 1962. Protokoll från överläggningar mm. 1963. 
Protokoll från överläggningar 1964. Anteckningar från överläggningar KSLA-SV. 
1964-1965. KSLA-ärenden rörande prolongation av dispositionsrätten till beviljade 
forskningsanslag. 1965. Objektivitetsdebatten. Korrespondens mm. 1957. 

1957-1965, 10 volymer. 

F2 Ämnesordnade dossieer 

Med kopior och arbetsmaterial. Angivna dossiebeteckningar (60-69) antyder att det funnits fler 
dossieer. Dessa har dock inte påträffats. 
60. Allmänt. 
61. Protokoll med bilagor. 
62. Donationer. 
63. Lantbrukshögskolan, Statens Jordbruksförsök, Jordbruksdepartementet. 
64. Andra överläggningar. 
65. Medelsförvaltning. 
66. Ansökningar och redogörelser. 
6 7. Planläggning. 
68. Kallelser. 
69. Övrigt. Bl a utredning angående kostnaderna för den av SV understödda 

forsknings- och försöksverksamheten. 

1954-1967, 13 volymer. 

F3A Förteckningar över slut- och delredogörelser av SV-projekt 

Med grundmaterial samt från SV till KSLA överförda forskningsanslag. 

1965-1985, 1 volym. 

F3B Slut- och delredogörelser av SV-projekt 

Enstaka luckor förekommer. 

196 7-1992, 24 volymer. 
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F4A Handlingar rörande kommitten för växtnäringsforskning (KvnO 

Protokollskopior, kallelser, överläggningar och demonstrationer, ansökningar och 
forskningsanslag, årsrapporter från forskningsarbeten, Gödsel- och Kalkindustrins 
Samarbetsorganisation (GKS), litteraturstudier mm. 

1949-1982, 7 volymer. 

F4B Handlingar rörande Delegationen för bördighetsstudier i Malmöhus län (DBM) 

From juli 1977 benämnd A-börd. Med handlingar rörande SV33 (Bördighetsstudier på 
jordbruksområdet). Protokoll, exkursionsprogram, veckorapporter, växtnäringsberäkningar 
mm. 

1957-1983, 15 volymer. 

F4C Handlingar rörande kommitten för skogliga växtnäringsfrågor 

Protokoll , skogsexkursioner, pressklipp, skogsgödsling, försurning, produktion mm. 

1958-1985, 16 volymer. 

F4D Handlingar rörande KSLA:s spridarekommitte 

Berör gödselspridning. 

1964-1973, 1 volym. 

F4E Handlingar rörande ersättningsproduktion inom livsmedelsområdet 

Arbetsgruppsprotokoll, grundmaterial mm. 

1968-1969, 2 volymer. 

F4F Handlingar rörande odlingssäkerhet 

Arbetsmaterial mm. 

1965-1968, 3 volymer. 

F5 Handlingar rörande GKS-forskningsstipendier 

Jfr serie F4A, Handlingar rörande kommitten för växtnäringsforskning. 

1948-1961, 2 volymer. 
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F6 Handlingar rörande handelsgödsel och kalk 

Handelsgödselstatistik. Gödselbehov, gödselinvesteringar. Svavel. 
Behov av handelsgödsel och kalk. Olle Gunnarssons arbetsmaterial. CICRA. 
Handelsgödselprognos. Kalkammonsalpeter. Kalkstatistik. Kalklitteratur. 
Gödsel- och kalkningsmedel. Småbroschyrer. 

1961-1984, 13 volymer. 

F7 Årsberättelser 

Sammanställningar av årens verksamhet och forskningsprojekt (kopior av diarieförda 
handlingar). 

1966-1992, 19 volymer. 

G 1 Boksluts- och revisionshandlingar 

Serien avslutad. Forts. i serien E lA, Akter. 

1966-1987, 4 volymer. 

G2 Kassaböcker 

1968-1979 saknas. 

1954-1984, 4 volymer. 

G 3 Verifikationer 

Luckor 1968-1970, 1972-1974 , 1978-1979. 

1955-1992, 26 volymer. 

Ö 1 Planscher 

Vad växten behöver. Växtnäringens kretslopp. Handelsgödseln är en billig 
produktionsfaktor. (Färg.) 

1961, 1 volym. 
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REGISTER TILL ARKIVÖVERSIKTERNA 

Följande alfabetiska register upptar personer, serierubriker, avdelningsnamn, olika länder, 
gårds- eller godsnamn och annat som kan underlätta sökandet efter särskilda handlingar i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (med delarkiv) och Stiftelsen Svensk Växtnärings
forsknings arkiv. Siffrorna anger sidnummer i denna skrift, och pekar därmed på serier i 
arkivet. Registret omfattar alltså inte denna skrift i sin helhet, utan endast arkivöversikterna. 
Tanken är att registret skall kunna fungera som ett slags slagordsregister till arkivet. 

Svenska län eller sockennamn upptas i princip däremot inte, eftersom de förekommer genom 
hela materialet och därför måste sökas systematiskt efter handlingstyp i arkivet. 

AAA ____________________ _ 
A-börd 128 
Academia Nazionale dei Lincei 116 
Acta Agriculturae Scandinavica 96-97, 112 
Acta Agriculturae Suecana 107 
Adnotationes Degebergianre 103 
Agrarhistoriska utskottet 110 
Agri, T 115 
Agrikultur-kemiskt laboratorium 109 
Ahlich, J 104 
Akademien för de fria konsterna, Kungl. 116 
Akademiens arbetsorgan 110 
Akademiens bibliotek 107, 117 
Akademiens diskussionsklubb 110 
Akademiens emblem 116 
Akademiens fonder 106 
Akademiens högtidssammankomster 110, 115 
Akademiens kanslibyggnad (nuvarande) 108, 114 
Akademiens kommitteer 105, 110 
Akademiens konferenser 110-111 
Akademiens kurser 111 
Akademiens rapporter 97 
Akademiens stadgar 106 
Akademiens tidskrift 97, 100, 107 
Akademiens utländska ledamöter 111 
Akademiens äldre byggnader i Stockholm 107 
Akademikollegiet 9 3 
Akademisammankomster 93, 98 
Akademisekreteraren 116 
Allmänna avdelningen 96 
Allmänna Hemslöjdsutställningen i Stockholm 111 
Allmänna Lantbruksmötet i Göteborg 111 
Alnarps lantbruks- och mejeriinstitut 116 
Alnarps stamholländeri 109 Jfr Stamholländerierna 
Alwerud, S 118 
Annaler 97 
Arbetsorgan, akademiens 110 
Arkivförteckningar, akademiens 100 
Australien I 0 1 
Avdelningarnas protokoll 96 
A vlöningskort 99 
Ayrshire cattle 117 

BBB -----------------------Bachmann 119 
Baden 120 
Balsvik, försöksgård 109 Jfr Försöksgårdar 
Bank-Head {egendom i England) I 15 
Bankfiske I 04 
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Barlcsäter 108 
Bayern 120 
Belöningar 100 
Berberislagstiftning 101 
Bergsten, A W 108, 115 
Bergstens fond 106 
Berzelius, J J 95 
Beskrivningar och tabeller, Sverige och vissa län 102 
Bevillningsavgifter 115 
Bevillningssummor 115 
Bibliotek, akademiens 107, 117 
Biblioteksnämnden 107 
Biblioteksrapporter 107 
Björkmans minnesfond 106 
Blomsterodling 119 
Bokslutsbilagor 112 
Bondedagböcker Se Öhlin, AF 
Bouvin, K 115, 118 
Braunschweig 120 
Bremen 120 
Brännvinstillverkning 115 Jfr Husbehovsbränningsavgifter 
Budget 112 
Bulgarien 110 
Bunadarfelag Islands Skogsforskningsinstitut 116 
Burman, 0 B 101 
Byggnader 118 
Byggnaders återanskaffningsvärden 122 
Bärpress 114 
Bördighetsförsök 127 
Bördsrätt 120 

ccc _____________________ _ 
Carlgren, M 120 
Carlqvist, C G 104 
Castren, M 102 
Cederström, C G 103 
Centralanstalten 100, 109 
CICRA 129 

DDD _____________________ _ 
Dagbok öfver Norrlands-Resan 102 
Dagböcker(räkenskaper) 112 
Dagböcker (räkenskaper), fonderna 112 
Dahls fond 106 
Danmark 110, 115 
DBM 126, 128 
Degebergs lantbruksinstitut 103 Jfr Lantbruksinstituten 
Delegationen för bördighetsstudier i Malmöhus län (DBM) 126, 128 
Deutsche Akademie der Landwirtsschaftswissenschaften zu Berlin 116 
Diarier, bordsdiarier 98 
Diarier, bordsdiarier förvaltningskommitten 98 
Diarier, bordsdiarier speciella förvaltningskommitten 98 
Diarier, hemliga 98 
Diarier, kronologiska 98, 121, 126 
Diarier, lantbruksingenjörer 98 
Diarier, räkningar 99 
Diarier, speciella förvaltningskommitten 98 
Diskussionsklubb, akademiens 110 
Djursholms Lantbruksskola 119 
Domänstyrelsen, Kungl. 116 
Donat 115 
Donationsfonder 112 
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Donationshandlingar 106 
Dortmund 120 
Dreborg, H 115 
Driftsanalyser för stora gårdar 122 
Drottninggatan 95B 114-115 
Dränering 115 
Diinkelberg, W 115 

EEE ____________________ _ 
Ekonominämnden 94 
Ekonomisk förvaltning 93 
Ekonomiska avdelningen 95-96, 100 
Elofssons fond 106 
Emblem, akademiens 116 
En ganska liten Berg-Liickta 102 
Enaforsholm 108, 115 
Enaforsholmskurser 111 
England 115, 118 
Engström, N 119 
Enskede gård 115 
Ericsson, N 119 
Ersättningsproduktion inom livsmedelsområdet 128 
Estland 110 
Etthundrafemtioårsjubileet 110, 116 
Etthundraårsjubileet 116 
Exkursioner 110 
Experimentalfältet 94, 99, 101, 108-109, 113, 115, 117-118, 120 
Exportmedelsfonden 122 
Expropriationshandlingar 108 

FFF ____________________ _ 
Farled på Indalsälven 102 
Finland 111, 115, 120 
Finlands Akademi i Helsingfors 116 
Finlands vetenskapsakademi 116 
Fiske 103-104 
Fiskeriassistenterna 103 
Fiskeriförsöksanslag 103 
Fiskeriintendenten 103 
Fjäderfä 118 Jfr Sveriges Allmänna Fjäderfäavelsförening 
Flygsand 101 
Foderkakor 102-103 
Fonder, akademiens 106 
Fondförvaltningen 111-113 
Foreningen til dyremes beskyttelse i Danmark 115 
Forskarkort, Forskningsanslag 100 
Forskarkort, Huvudförvaltningen och fonderna 100 
Forskarkort, Skogen 100 
Forskarstuderandestipendier 106 
Forskningsanslag, Huvudförvaltningen 104 
Forskningsanslagskommitten 94 
F orskningsdelegationen 121 
Forskningskommitten 121 
Forskningspolitiska utskottet 110 
Forskningsprojekt 105 
Forstlig byggnadskonst 1 i 9 
Frankrike 109 
F ruktsorter 115 
Frykman, J H 115 
Främmestads säteri 115 
Fröier, K 127 
Frökontrollanstalter 103 
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Frösorter 104 
Fysiografiska Sällskapet i Lund, Kungl. 116 
Fysiologiska Sällskapet i Lund, Kungl. 116 
Får 118 Jfr Kronans far 
Fåravel 109 Jfr Irländsk faravel 
Fältförsök 101 
Föredragningslistor 98 
Föredragsregister 100 
Företagsledning i lantbruket 110 
Företagsledningsgruppen 110 
Förmögenheten i Sverige/Finland 115 
Försurning 128 
Försäkringsregister, akademiens bibliotek 107 
Försök med chrystalliserad Jem-Malm från Gellivara 102 
Försöksanstalter 100 
Försöksgårdar 109 Jfr Balsvik, Lanna och Offer 
Försökssäd 101 
Förvaltningskommitten 93, 98, 101 

GGG ____________________ _ 
Gamla Bergsskolan, kv Vega nr 3 108 
Garpenberg 114 
Gellivara 102 
Geodesi 119 
Geologiska undersökningen 116 
Getter 118 
Gezelius, J 102 
GKS 100, 105, 128 
GKS-forskningsstipendier 128 
Grönfoderväxter 115 
Gunnarsson, 0 129 
Gårdsfogdeinstruktion 115 
Gästgivargårdar 102 
Gödsel- och Kalkindustrins Samarbetsorganisation (GKS) 100,105, 128 
Göteborgs högskola 116 
Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle 116 

HHH _____________________ _ 
Hamburg 101, 120 
Hampodling i Ryssland 104 
Handelsgödsel 129 
Handlingar 9 7 
Handlingar och tidskrift 97 
Hasselblatt, J R 115 
Havs fiske 104 
Hedersledamöter 115 
Heinriai, L 115 
Hellström, P 117 
Helsingfors universitet 116 
Hem i Sverige, Stiftelsen 123 
Hem i Sverige, Sällskapet 123 
Hemslöjd 102 
Herbarier 118 
Herbarium D' economicum 104 
Hieme, U 102 
Hierta, F 103 
Hjort, C 103 
Hjort, C W 103, 119 
Hochschule för Bodenkultur im Wien 116 
Hofman-Bang, L 109 
Holland 110 
Holländeri Se Stamholländerierna 
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Holms stamholländeri 109 Jfr Stamholländerierna 
Humboldt Universität zu Berlin 116 
Humleodling 104 
Hundar 118 
Husbehovsbränningsavgifter 115 Jfr Brännvinstillverkning 
Husdjur 11 7 -118 
Hushållnings- och slöjdavdelningen 95, 98, 100 
Hushållningssällskapen 101-102 
Hushållningssällskapen, inrättande av 102 
Huvudböcker 111 
Huvudböcker, koncept 112 
Huvudförvaltningen 111-113 
Hässelby trädgård 115 
Hästar 118 
Högtidssammankomster, akademiens 110, 115 

111 ____________________ _ 
Ihre, J 115 
Ilvessuo 119 
Indalsälven, farled på 102 
Industriavdelningen 96 
Inkomna skrivelser 101 
Inkomst- och utgiftsböcker 112 
Insamlingsaktioner 111 
Invalsförslag 99 
Inventarieförteckningar 100 
Irländsk fåravel 109 Jfr Fåravel 
Isosuo 119 

JJJ ____________________ _ 
JFR 99, 111-113, 122 
J ordarvslagstiftning 120 
Jordbrukarfonden 123 
Jordbrukets forskningsråd (JFR) 99, 111 -113, 122 
Jordbrukets Utredningsinstitut 122 
Jordbruksavdelningen 96 
Jordbruksdepartementet 127 
Jordbruks konsulenter 101, 118 
Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel 111 
Jordbrukspolitiska utskottet 110 
Jordbruksstatistik 102, 114 
J ordbruksundervisning 10 3 
Jordkemi 119 
Jubileum, akademiens Se Etthundrafemtioårs ... och Etthundraårs ... 
Jubileumskommitten 110 
Jugoslavien 110 
Juhlin Dannfelt, C 115, 120 
Juhlin Dannfelt, H 115, 120 
Jägmästare 120 
Järnmalm Se Försök med ... 

KKK _____________________ _ 
Kakrecept 115 
Kalk 129 
Kalkammonsalpeter 129 
Kalkkväve 100 
Kalkkvävets verkningar 105 
Kammarkollegiet 115 
Kamreren 96 
Kaniner 118 
Kanslibyggnad, akademiens (nuvarande) 108, 114 
Karelen 115 
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Karlberg, S 115 
Karolinska Medico-Kirurgiska Institutet, Kungl. 116 
Kassaböcker 112 
Kassajournaler 112 
Kassakommitten 93 
Kemiska stationer 103 
Kempe, S 105 
Kina 110 
Kjellberg, S 119 
Knutsson, G 118 
Kokastrering 115 
Kommitteer, akademiens 105, 110 
Kommitten för skogliga växtnäringsf rågor 128 
Kommitten för växtintroduktion 105 
Kommitten för växtnäringsforskning (KvnO 126, 128 
Koncept 96 
Konferenser, akademiens 110-111 
Konsumtionsvattenförsörjning 101 
Kooperationen Se Lantmannakooperationen 
Korn 115 
Korrespondens 102 
Korrt beskrifning öfwer Lima socken i Westerdalarna 102 
Kramfors AB 115 
Krediter Se U tlåningsverksamhet 
Kronans får 109 Jfr Får 
Kronojägare 119 
Kronopark Se Lövtjärn 
Kulturtekniska fonden 106 
Kungakommitten 111 
Kungl. Maj:t 101 
Kurser, akademiens 111 
Kuupio län 115 
Kvnf 126, 128 
Källstorps gård 122 

LLL __________________ _ 
Laboratoriet 101 
Ladugårdens avkastning 101 
Ladugårdselever 103 
Landshövdingarna 95, 102 
Landshövdingarnas femårsberättelser 95, 102 
Landshövdingeberättelser 95, 102 
Lanna Borregården, försöksgård 109 
Lantbrukets forskningscentral i Helsingfors 116 
Lantbruksakademiens arkiv 101 
Lantbruksakademiens ekonomiska forskningskommitte (LEF) 99, 121 
Lantbruksakademiens kommitte för växtnäringsforskning 126 
Lantbruksavdelningen 94, 98, 100 
Lantbrukshögskolan 100, 127 
Lantbrukshögskolans studentkår 116 
Lantbruksingenjörer 98, 103, 117 
Lantbruksingenjörernas kartarbeten 103 
Lantbruksingenjörsinstitutet 117 
Lantbruksinstituten 94, 98, 103 Jfr Degeberg och Ultuna 
Lantbruksklubben i Stockholm 120 
Lantbruksläroverken 103 
Lantbruksmuseet 93, 99, 101, 106, 108 
Lantbruksmöten 101, 111 
Lantbruksredskap och -maskiner 111 
Lantbruksskolor 94, 98, 103, 115 Jfr Ryssbylund 
Lantbruksstyrelsen, Kungl. 94, 103-104, 118 
Lantbruksutställningar 101, 111 
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Lantbruksvetenskapliga samfundet i Finland 116 
Lantmannakooperationen 115 
Lantmäteristyrelsen 116 
Lappar 107 
Ledamotskallelser 116 
LEF 99, 121 
Letterstedts stipendiefond 105 
Lieppe 120 
Liljhagen, G 11 7 
Lin 115 
Lind, G 117 
Lind, P J 119 
Lindström, A 119 
Linets sående och till redning i Hälsingland 101 
Lilbeck 120 
Lundberg, 0 115 
Lunds universitet 116 
Luutasuo 119 
Luzem 100, 115 
Lägre lantbruksskolor 94 Jfr Lantbruksskolor 
Länsstyrelsen 102 
Löfstaholm 115 
Lövtjärn (kronopark) 115 

MMM _____________________ _ 
Majsammankomster, akademiens 110 
Matriklar, akademiens 97 
Max Plank Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 116 
Mecklenburg 120 
Medelplaceringar 94 
Medelsförvaltning 115 
Mejerielever 103 
Mejerihantering 117 
Mejeriskolor 103 
Mekaniska avdelningen 95, 98, 100 
Mg-gruppen 127 
Miljövård- och naturresutskottet 110 
Moberg, H A:son 111 
Modellkammarhuset 108 
MoDoAB 110 
Mosskulturförsök 115 
Mossodling 119 
Milller, N E 115 
Milnchen 115 
Mäster Samuelsgatan 43/47, i kv Sporren 107 
Mäster Samuelsgatan 47 115 
Mäta, väga, notera 110 

NNN ____________________ _ 
Nationalföreningen mot emigrationen 123 
Nationalinsamlingen för Finland 111 
Nauckdorff 107 
Nisbeth 111 
NJF-kommitten 100 
Nonnen, E 103 
Nordiska Jordbrukares förenings foderkvalitetskommitte 105 
Nordiska museet 116 
Norge 102, 120 
Norges Iantbrukshögskola 116 
Nyodlingskartor 102 
Närings- och hushållsavdelningen 95 
Näsby gård 119 
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Nötkreatur 109, 118 

000 __ --,-, ________________ _ 
Objektivitetsdebatten inom växtnäringsforskningen 12 7 
Odlade växter 104 
Odlingsförsök 104 
Odlingssäkerhet 128 
Offer, försöksgård 109 
Oldenburg 120 
Olsson, F 115 
Organisationskommitten 125 
Osnabriick 120 

ppp ______________________ _ 
Patriotiska Sällskapet, Kungl. 101, 115 
Petersen, H af 115 
Pettersson, A P 115 
Physiografisk och oeconomisk beskrifning öfwer Kemi soken 102 
Polen 110 
Pomologiska bibliotek Se Örtengren 
Potatis 101 
Potatissjukan 101 
Presidiet 93 
Pressklipp 107, 114-115, 117 
Pressmeddelanden 97 
Preussen 120 
Programkommitten 93 

RRR ____________________ _ 
Ramberg, K 118 
Rapporter, akademiens 97 
Redaktionskommitten 107 
Redaktionsrådet 96 
Regia Academia Carolina Lundensis 116 
Renar 107 
Rensningsmaskin för spannmål 115 
Reseberättelser 103-105 
Resistensbiologisk forskning 100, 105 
Retzius, A 101, 115 
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K. Landtbruksakademien~ 

Den redan tidigare framställda tanken, att en central institution borde 
skapas för ledningen av lantbrukets utveckling i Sverige, hade vunnit 
ökat beaktande, då det efter krigstiden i början av 1800-talet gällde att 
återupprätta näringslivet i landet. Denna · tanke upptogs av kronprinsen 
Carl Johan, vilken !haft tillfälle att i sitt fädernesland lära känna den 
framstående r oll, som det år 1761 instiftade K. Landtbrukssällskapet i 
Paris utövat som r egeringens rådgivande myndighet och central för i 
provinserna bildade lantbrukssällskap. · 

Efter förslag av kronprinsen förordnade konungen den 28 dec. 1811 
om instiftelsen av Kungl. Svenska Landtbruk.sakademien, vilken den 28 
januari 1813 högtidligen installerades med . kronprinsen som Akademi
ens ständige preses och under horioni en kansler eller vice preses, en 
direktör och en sekreterare, samtliga liksom hedersledamöter samt ar
betande och korresponderande ledamöter utnämnda av K. Maj :t. 

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

Verksamheten skulle vara 1fördelad på 7 avdelningar: lantbruks-, 
skogs- och trädgårds-, närings- ooh hushålls-, byggnads- och redskaps
eller mekaniska, vetenskaps-, statistiska och räkenskapsavdelningarna. 

Hedersledamöternas ordinarie antal skulle vara 24, vilka skulle ut
nämnas av K. Maj :t bland 3 av Akademiens till varje val föreslagne, men 
därjämte skulle enligt K. brev den 14 januari 1817 statsministrarne och 
statsråden på grund av sitt ämbete vara hedersledamöter över tal. De 
arbetande ledamöterna skulle vara 36 i huvudstaden och 36 i landsorten 
boende. Därjämte skulle enl. k. brev den 3 · december 1812 de 4 stats
sekreterarne för rikets allmänna iinre ärenden, landhövdingen i Stock"
holms län och lantmäteridi:riektöreii samt enl. k. brev den 14 m aj 1816 alla 
landhövdingarna och biskoparna på grund av sitt ämbete· vara själv
skrivna arbetande l•edamöter. 
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De korresponderande och utländska ledamöternas antal var icke be
stämt. 

Akademiens allmänna ärendens förvaltning skulle handhav as av kans
leren, direktören ooh sekreteraren. Dessa tre ä,mbetsmän jämte förval 
taren (ordföranden) i den eller de avdelningar, till vilkas område frågan 
hörde, samt en av preses varje år bland de mest verksamma medlem,marna 
vald "fe.mte ledamot" bildade förvaltningskommitten, vilken hade att 
överlägga och besluta om sättet och medlen att till verkställighet bringa 
vad stadgarna föreskrevo och de förslag, som av Akademien blivit till 
sin nytta pr,övade odh gillade. 

Till bestridande av de med verksamheten förenade kostnaderna till
delade K . .Maj :t Akademien genom brev den 16 decem,ber 1812 en fond 
uppgående till 166,440 rdr. 45 skill. 7 rst. banko, som med riksdagens 
medgivande utgingo av de s. k. Barthelemy-medlen. Denna fond ökades 
enl. k. brev den 16 febr. 1817 med 3,139 rdr. 39 sk. 6 rst. bco. 

Till ,beredande a:v lokaler .för Akademien och för den centralverk.stad 
.för tillveiikning av modellredskap, som Akademien för fullgörande av 
sin i stadgarna angivna uppgift borde inrätta, överlämnades genom k. 
brev den 24 mars 1813 det gamla stenhuset å Rännarebanan (då n:r 36 
Mästersamuelsgatan), och till fyllande av behovet av samlings-, arkiv
och bibilioteksrum, bostäder m. ,1n . fick Akademien senare förfoga nderätt 
även till övriga hus å Rännarebanan. 

I samband med sin uppgift att sprida kännedomen om nyttiga lant
,bruksredskap och maskiner fick Akademien även i uppdrag att hava 
h and om den modellkammare, som ledde sitt upphov från Chr . Pol
hems ,redskapssamlingar, och med vilken en mekanisk skola var förenad. 

Modellkammaren, vilken var inrymd i det hus, som år 1826 uppläts åt 
Teknologiska institutet och utgör Akademiens nuvarande hus, skuJle 
utökas med ett exemplar av varje av de slag av redskap, som tillverkades 
vid centralverkstaden, och blev grundvalen till Akademiens museum. 

Till försöksfält för provning av nya arter och sorter av åkerbruks- och · 
trädgårdsväxter uppläts genom k. brev den 14 juli 1814 den till norra 
.Djurgården hörande lägenheten Skeppsbroäng, vilken Akademien mot
tog år 1816 och som från denna tid benämnts 1(. Landtbruksakademiens 
Experimentalfält. 

Under den första tiden - nära ett årtionde - efter sin instiftelse 
utvecklade Akademien en livlig verksamhet för fyllande av sin stadge
enliga uppgift. Täta sammanträden höllos i avdelningarna. Akademien 
uppställde till besvarande och belöning talrika prisfrågor och spred ge
nom sina annaler kunskap i lantbruk och ekonomi. En livlig samverkan 
rådde 1med hushållningssällskapen, vilka under de närmast följande åren 
enligt Akademiens i enlighet med kunglig befallning avlåtna maningar 
inrättades i flertalet av de län, där sådana ej redan funnos. Centralverk- · 
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staden tillverkade och ~pred genom hushållningssällskapen redskap och 
maskiner, huvudsakligen eftergjorda eller föga förändrade engelska mo
deller. På Experimentalf.ältet provades nya sorter av kulturväxter, och 
trädgårdsfrö spreds i landet genom hushållningssällskapen. Från hus
hållningssä'llskapen ingingo 3 gånger årligen berättelser om deras verk
samhet och jordbrukets ställning i orterna, och Akademien utdelade åt 
sällskapen tryckta skiiifter i ekonomiska ämnen samt sin jeton att ut
delas som belöning för odling och annan förtjänstfull verksamhet vid 
lanthushållningen. 

Från hörjan av 1820-talet inträdde ett starkt avtagande i Akademiens 
verksamlhet. · Sam1manträdena blevo allt mer sällsynta och fåtaligt be
sökta. Akademiens kansler tillsattes ej efter 1821 och nyval av förvaltare 
å avdelningarna suspenderades. Akademiens annaler upphörde att ut
komma med den år 1823 tryckta delen för 1821, och fortsattes från år 
1827 under titeln Landtbruksakademiens handlingar, men år 1837 lycka
des det ej att åstadkomma något häfte av dessa. Meddelandena från 
hushållningssällskapen blevo allt mer oregelbundna eller upphörde all
deles. Centralverkstaden för lantbruksredskap upphörde, och dess lokaler 
uthyrdes för andra ändamål. Från Akademiens experimentalfält kommo 
intill början av 1830-talet blott 2 årsberättelser. 

Denna avmattning i Akademiens verksamhet stod i samband med den 
allmänna ekonomiska nedgång, som gjorde sig gällande, sedan avveck
lingen av de av kriget skapade ekonomiska förhållandena förs,iggått, och 
som först efter myntrealisationen om,kring år 1830 började att övervinnas. 
Den framträdde ,även hos hushållningssällskapen, av vilka flera mer 
eHer mindre fullständigt upphörde med s1in verksamhet. 

Men A'kademiens overksamhet berodde ,även på personliga förhållan
den. Akademiens förste direktör, presidenten A. N. EDELCRANTZ, som varit 
kronprinsens rådgivare vid Akademiens instiftelse, 1hade också sedan va
rit själen i hennes verksamhet och hennes flitigaste_ arbetare. Vid hans 
sjukdom och år 1821 inträffade död, fanns ingen som kunde tillnärmels~
vis med hans auktoritet, nit och verksamhetslust träda till ledningen. 
Den nye direktören, statsrådet greve ADOLF GÖRAN MöRNEn, var änd:1 till 
sin d-öd statsråd, vi]ket ämbete hindrade honom att ägna synn~rlig upp
märksamhet åt Akademiens ledning, synnerligen som han till sitt biträde 
som sekreterare i Akadem,ien hade en person, som fick tjänsten som be
löning för officiöst historiskt-ipolitiskt författarskap, men som var främ
mande för lantbruk och vad därmed sammanhängde. 

Då mot slutet av 1830-talet den ekonomiska ställningen i landet åter 
förbättrats och en ökad företagsamhet inom hela näringslivet inträtt, 
började också en ny period av livlig verksamhet inom Akademien. Men 
den nyvaknade 1ivaktigheten får också ställas i samband med vid denna 
tid inträdda personal-ombyten. Akademiens år 1838 ,förordnad~ nye direk-
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tör, presidenten i Kommerskollegium GABRIEL PoPP1us, var en utpräglat 
energisk chefkaraktär, och hade redan som en av Akademiens inspek
törer och genoni det personliga uppdraget att handhava ledningen av 
schäf eriväsendet, - vid denna tid en viktig gren av lantbruket - för
värvat sig noggrann kännedom · om lanthushållningen, och vid sin sida 
fick han år 1841 som sekreterare en man, JOHAN THEOPHIL NATHHORST, 
vilken var känd som en framstående jordbrukare och genom sitt intresse 
för anordnandet av lantbruksundervisning samt som innehavare av sta
tens ,förnämsta stamschåf eri redan länge samarbetat med PoPPIUS. 

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

De nya stadgarna, vilka sedan i huvudsak bibehållits oförändrade, 
skilde sig utom ·i mdndre -väsentliga punkter, såsom att kanslers- och pre
seSJbefattningarna upphörde, från de gamla stadgarna därigenom att av de 
arbetande ledamöterna endast de i Stockholm boende 36 medlemmarna 
skulle vara fördelade på avdelningarna, vilkas antal reducerades till 6, 
i det räkenskapsavdelningen upphörde, samt därigenom, att förvaltnings
kommitten skulle vara sammansatt av direktören, de 6 avdelningsföre
ståndarne samt sekreteraTen oc:h kamreraren. 

Kommitten kom att från denna tid få en betydelsefullare ställning 
än tidigare, i det att densamma ej som förut blott skulle hava att hand
lägga Akademiens förvaltningsärenden utan snart även fick i uppdrag 
att tjänstgöra ·som en stats.administrativ myndighet. Akademien hade 
under sitt första årtionde ej blott varit en mellanhand mellan rege
ringen och ,hushållningssällskapen angående alla anslag, som beviljades 
för· s,ällskapens verksamhet eHer skulle av dessa fördelas, utan även på 
befallning yttrat sig ~ver if örekommande frågor rörande lanthushållningen 
liksom också från regeringen •mottagit meddelanden om av.gjorda ärenden 
tiUhörande samma område. Detta hade emellertid upphört, och i vissa 
angelägenheter, som på 1830-talet ådrogo sig stor uppmärksamhet -
schäferiväsendet, undervisningen vid det nyim:iättade lanthruksinstitutet 
å Degeberg samt den första statsagronornens verksamhet - hade rege
ringen överlämnat ledningen åt f. d. statsrådet . PoPPIUS. 

Då denne, som nämnts, förordnats till Akademiens direktör, beslöt 
K. Maj :t först på hans hemställan, att Akademiens sekreterare skulle bi
träda honom i dessa ä·renden, och gav sedermera på personlig framställ
ning av PoPPIUS och NATHHORST ,genom nåd. brev den 12 januari 1849 i 
uppdrag åt Landtbruksakademiens förvaltningskommitte ej blott att över
taga tillsynen över lantbruksundervisningen, schäferiväsendet och de med 
statsmedel avlföiade agronomernas och undervisarnas verksamhet utan 
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även att gå Civildepairtementet ti11handa med upplysningar och yttranden 
i förekommande ärenden, som berörde lantbruket eller eljest hade gemen
skap med föremål fö r kommittens verksamhet, med rätt för kommittens 
ledamöter att tf ör r esor i dylika ärenden få ers·ättning av statsmedel. 
Denna förvaltningskommittens -stäHning som central f örvaltnings•myndig
het framträdde även däruti, au Akademien ·före varje riksdag anbefalldes 
att till K. Maj :t inkomma med förslag till sådana åtgärder för lantbru
kets främjande, vilka syntes böra föreläggas riksdagen. År 1857 blev 
denna förvaltningskommittens ställning ytterligare betonad, då K. Maj :t 
med den motivering, att kommitten genom nämnda nåd. brev av år 1849 
"konstituerats Ull en byrå under Civildepartementet", beviljade förhöj
ning av kom•mitterades arvoden, samt i nya (för övrigt föga förändrade ) 
stadgar av .den ·6 nov. 1857 bestämde att kommitten för dylika ä rendens 
behandling skulle förstärkas med 2 för kunskap och praktisk erfarenhet 
i det egentliga lantbruket utmärkte ledamöter. 

Under 1850-70-talen, som i åtskilliga avseenden bildade en reform
period för det svenska jordbruket, spelade Akademiens förvaltningskom
mitte under statsrådet GABRIEL PoPPIUs' och från 1858 presidenten greve 
C. G. MöRNERS presidium samt med J. Ttt. NATHHORST och från 1861 
Jott.AN ARRHENIUS, båda energiska och erfarna män, som sekreter~re, 
en mycket betydelsefull roH vid ledningen av lantbrukets utveckling. 

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

Akademiens handlingar började år 1841 en ny serie, i vilken den av 
direktören statsr ådet PoPPIUS årligen avgivna berättelsen om Akademiens 
verksamhet och lanthushållningen under året samt redogörelsen för de 
särskilda verksamhetsgrenar, som stodo under Akademiens vård, utgjor
de det förnämsta innehållet. Under N.ATHHORSTS sista år försenades ut
givandet, så att årgången för 1859 . utkom först efter hans död 1861. 
Sedan han följande år fått till efterträdare J. ARRHENIUS, vilken se
dan många år utgivit Tidskrift för landtmanna- och kommunalekono
mien, som haft en långt större spridning än Akademiens handlingar, 
beslöts att en ny ser.ie skulle börjas, vilken skulle bestå av dels Hand
lingar rörande landtbruket och dess binäringar, utgivna av Landtb ruks
akademien, dels Lantbruksakademiens tidskrift, utgivna som en fortsiätt
ning av den förutnämnda tidskriften av ARRHENIUS och den nye förestån
daren (intendenten) å Akademiens experimentalf.ält, C. JUHLIN DANNFELT, 
tillika f.öred ragande på jordbruksavdelningen. De utgåvo först tidskrif
ten på eget för lag, vilket dock från år 1865 övertogs av P. A. NORSTEDT & 
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SÖNER. Från år .1877 sa-mmanslogos Handlingarna och Tidskri.ften till 
den ännu fortgående Landtbruksakademiens handlingar och tidskrift. 

Beträffande verksamheten å Experimental{ ältet hade år 1835 bestämts, 
att den skulle fördelas på en lantbruks- och en trädgårdsavdelning, av 
vHka den förra skulle skötas som ett mönsterjordhruk under det att den 
senare under den ,bemärkte direktören CARL STENBERG (huvudsakligen ver
kade för s,pridning av goda fruktträdssorter. Vid ingendera avdelningen 
förekom någon a,1sevärd försöksverksamhet under 1840- och 1850-talen. 
Sedan emellertid år 1856 en lantbrukske{Ilist, tysken ALEXANDER MiiLLER, 
antagits för att tillhandagå allmän!heten ,med analyser, praktiska under-• 
sökningar och råd, blev f.råga först om ,upptagande av fältförsök under 
'hans ledning å Experimentalfältet, under det att kemiskt laboratorium in
reddes åt honom i Akademiens hus i staden, och snart därefter att ordna 
verksamheten vid Experimentalfältet till en verklig försöksgård, varvid 
dock lantbruket ·samtidigt borde skötas som n1önsterjordbruk. Denna plan 
förverkligades, då år 1860 till föreståndare för Experimentalfältet utsågs 
lantbruksskoleföreståndaren C. JuuuN DANNFELT och år 1864 det ke
miska laboratoriet utflyttades till Experimentalfältet. 

Under den följande tiden fortgick en livlig verksamhet enligt den upp
gjorda planen med såväl teoretiska undersökningar och kemiska analyser 
som praktiska växtodlings- och utfodringsförsök samt prövning av olika 
kreatursraser, som samtidig skötsel av lantbruket som mönsterbruk samt 
trädgårdsavdelningen som härd för spridning av nya växtsorter. Under 
ledning av direktör ERIK LINDGREN (1863-1900) fick emellertid träd
skoleskötsel för försäljning aHt större omfattning och allt gynnsammare 
ekonomiskt resultat, så att dess vinst lämnade ett väl behövligt bidrag till 
hela anstaltens ekonomi. Tillika började LINDGREN en undervisning av 
arbetande lärlingar, vilken småningom fick fastare former av en träd
gårdsskola. 

Den agrikulturkemiska verksamheten hade under C. E. BERGSTRAND 
(1868-83) allt mer övergått till att huvudsakligen utgöras av mot be
talning utförda kontrollanalyser, men sedan från år 1877 kemiska sta
tioner börjat inrättas för detta ·ändamål, ooh den framstående vetenskaps
mannen L. F. NILSSON (1883-99) efterträtt Bergstrand, blev åter den 
vetenskapliga ,forsöksverksamheten enda uppgiften för avdelningen. 

Likaså upphörde snart den av JuHLIN DANNFELTS efterträdare ABRA
HAM FoRSSELL (1881-86) påbörjade frökontrollverksamheten. 

Samtidigt med den ntämnda år 1876 beslutade omläggningen av den 
kemiska avdelningen anställdes vid densamma en växtfysiolog, vartill ut
sågs docenten JAK. ERIKSSON, vilken huvudsakligen ägnade sig åt studiet 
av växternas sjukdomar och rådgivning angående deras bekämpande. 
År 1886 blev denna verksamhet en från den kemiska -skild avdelning. 

Landtbruksakademiens hus å Rännarebanan hade från början blott 
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upplåtits till begagnande, varför ock Akademien länge (1829-59) måste 
använda en del lokaler i sambruk med den Nya Elementarskolan. Då 
emellertid Akademien förskjutit ,medel till reparationer och svårighet 
mötte att ersätta dessa och bekosta ytterligare erforderliga reparationer, 
förklarade K. Maj :t i nådigt brev den 7 dec. 1841, att Akademien finge 
disponera fastigheten som sin tillhörighet, utan rätt att sig henne av
hända och med skyldighet att av egna medel sätta egendomen i behörigt 
skick och .framdeles underhålla densamma. 

Svårigheten att bekosta detta underhå'H hade emellertid till följd, 
att byggnadernas förfall :fortfor. Då K. Maj :t efter förslag av styrelsen 
för den Tekniska skola, vartHl statsanslag beviljats, år 1862 erbjöd Aka
demien att i utbyte mot rännareibane-fastigheten erhålla det snett emot 
vid Måstersamuelsgatan bel1ägna gamla modellkammarehuset, vilket dit
tills innehafts av Teknologiska institutet, som vid denna tid erhöl1 nya 
byggnader, fann sig Akademien böra ingå på detta byte. Härigenoll). avstod 
Akademien från den stora, med en ursprungligen ståtlig huvudbyggnad 
och ett flertal mindre huslängor bebyggda tomt, varå Tekniska skolans 
hus sedan uppfördes, mot en . långt mindre tomt och ett gammalt, illa 
byggt hus, - men dettas nyreparering skulle verksträllas på statens be
kostnad, och genom bytet blevo sålunda Akademiens dåvarande ekono
miska svårigheter lättade. Akade,mien erhöU ständig besittningsrätt till 
denna byggnad, men utan rätt att försälja densamma, och fick dessutom 
rått att fortfarande från Nya Elementarskolan uppbära den årliga avgift, 
som skolan dittills betalat iför ett hus, det s. k. pistolsmedshuset, fOm 
rivits, då skolans nybyggnad uppfördes. 

Lantbruksmuseum. Den samling av redskapsmodeller, som bildade 
den ovannämnda modellkammaren, hade efter det Teknologiska institutets 
inrättande år 1827 delats mellan detta och Akademien, så att den senare 
erhållit modeller och redskap, som berörde lanthushållningen. Denna 
samling hade sedan ,ökats med ett exem,pfar av varje av de redskapsslag, 
som tillverkades vid Centralverkstaden, och genom inköp av nya modell
redskap, vartill staten under en lång följd av år lämnade anslag. Tillika 
hade tillkommit åtski'lliga samlingar av lantbruks-, hushålls- och fiske
redskap, konserverade fiskar, spannmåls- och fröprov, som erhållits från 
ett flertal utställningar. ,Dessa samlingar hade förut förvarats på skilda 
·håll, dels i modellkammarehuset, dels å Experimenta'lf ältet, men i upp
görelsen om fastighetsbytet i staden ingick, att Akademien skulle för de
r,as uppställande få förfoga över lok,aler på nedre botten i det å rännare
banetom ten åt Tekniska skolan uppförda huset. Här samlades och upp
ställdes år 1867 dessa samlingar som ett Akademiens lantbruksmuseum, 
vilket under den följande tiden ökades genom gåvor och i synnerhet ge
nom vid lantbruksmöten och internationella utställningar bevarade sam
lingar. Fiskerimuseet, som upprepade gånger flyttats, fick år 1886 plats 
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i sekreterarens bostadsvåning i Akademiens hus, vilken denne avstod 
mot hyresersättning. 

Sedan ARRHENIUS, vilken · alltmer blivit den centrafa personligheten i 
akademiens verksamhet, år 1881, efter uppnådd pensionsålder, lämnat 
befattningen som sekreterare i Akademien, inträdde en märkbaT avmatt
ning i Akademiens verksamhet. Härtill bidrog även den depressionstid 
som med 1880-talets början inträdde för lantbruket. De tullstrider, som 
vid denna tid delade de· politiskt intresserade i landet i skar,pt skilda 
partier, bidrogo också till att göra Akademiens ställning ogynnsam, i det 
att flertalet av förvaltningskommittens ledamöter hyllad·e frihandelsvän
lig uppfattning, under det att lantbrukets idkare övervägande anslöto sig 
till den motsatta meningen. 

iDessa förhållanden hidrogo i sin mån till det förs'lag att inrätta ett 
särskilt ämbetsverk för behandlingen av lantbruksadministrativa ärenden, 
vilket i. Kgl. proposition framställdes för 1889 års riksdag och av denna 
bifölls. 

I ocJh med att sålunda dessa•ärenden från och ,med år 1890 över.flyttades 
till den då nyinrättade Lantbruksstyrelsen, intr·ädde en stark inskränk
ning i Akademiens verksamhetsområde, särdeles som förbindelsen med 
hushållningssällskapen praktiskt taget upphörde, sedan Akademiens be
fattning med fördelningen av statsanslag till dem och kontrollen över 
dylika medels användning övergått till Lantbruksstyre'lsen. 

Den till Experimentalfältet förlagda försöksverksamheten lämnades 
väl ännu orubbad under Akademiens styrelse, men en viss benägenhet att 
från Akademien av.skilja ,även detta verksam1hetsområde visade sig under 
de närmast följande åren. Sålunda blev väl .Nkademiens förslag, att den 
dittills varande anställningen av en entomologisk rådgivare skulle för
ändras till en entomologisk avdelning vid Akademiens försöksanstalt, år 
1897 förverkligat, men detta skedde genom inrättandet av en från Aka
demien fristående under 'lantbruksstyrelsen lydande entomologisk an- · 
stall. Akademiens förslag om inrättande vid försöksanstalten av en 
särskild avdelning för husdjursskötsel och mejerihantering ledde till ett 
av Lantbruksstyrelsen utarbetat förslag om en ,försöksanstalt för hus
djursskötsel ,,id Ultuna och en för mejeriiförsök vid Alnarp, ett förslag 
som dock ej vann regeringens godk~11nande. Däremot stäHdes en efter 
förslag av det allmänna lantbruksmötet år 1896 och hushållningssällska
pens om,bud år 1897 inrättad anstalt, Hushållningssällskapens lokala 
fältförsök, un_der en av Akademien tillsatt styrelse. 

Sedan frågan om samlandet av alla grenar av lantbrukets försöksväsen 
till en anstalt väckts till liv genom enskild motion vid 1900 års riksdag, 
utarbetades vid det samma år inrättade jordbruksdepartementet ett för
slag om inrättande vid Experimentalfältet av en Centralanstalt för för
söksväsendet på jordbruksområdet, omfattande de förefintliga avdei-
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ningarna av Akademiens försöksanstalt (utom trädgårdsavdelningen), den 
entomologiska anstalten och hushållningssällskapens lokala ,fältförsök, 
samt fullständigad med en avdelning för husdjurs- och mejeriförsök samt 
bakteriologi. Sedan Akademien för att möjliggöra anstaltens tillkomst för
bundit sig att till densamma utan ersättning överlåta det område av Ex
perim·entalfältet, som icke användes av trädgårdsavdelningen, med därå 
förefintliga byggnader samt anstaltens inventariier och utensilier, godkän
des detta förslag av 1905 års riksdag, vilken beviljade ett anslag av 
225,000 kr. för uppförande av för försöksverksamheten erforderliga ny
byggnader och inredningar samt avlönings- och expensanslag för anstal
ten, vilken år 1907 började sin verksamhet under en styrelse, i vilken 
Akademiens preses och sekreterare äro ständiga ledamöter och övriga 
medlemmar tillsättas 3 av K. Maj :t, 2 av Akademien. 

Den så •inrättade Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruks
området har sedan utövat en år för år ökad verksamhet utan annan or
ganisatorisk förändring, ·än att bakteriologi år 1911 avskildes till en fri
stående avdelning. Mejeriförsöken, som förblivit en underavdelning av 
avdelningen för husdjursskötsel, hava i avsaknad av ;mejeri å Experi
mentalfältet till stor del utförts vid Mejeri.institutet å Alnarp, men sedan 
Landtmännens mjölkförsäljningsiförening år 1917 ställt lokal för försöken 
till förfogande i Mjölkcentralen i Stockholm, ha dessa till största delen 
utförts där. Entomologiska avdelningen var till en början förlagd till den 
förutvarande entomologiska anstaltens byggnader i närheten av Experi
mentalfältet, men då denna plats år 1912 togs i anSipråk för den nya 
Skogsförsöksanstalten, uppfördes med därför beviljat byggnadsanslag en 
ny byggnad för avdelningen å Experimentalfältet. 

Lantbruks- . och fiskerimuseerna voro, som redan nämnts, inrymda 
1 skilda lokaler, det förra år 1895 flyttat från Tekniska skolan till en 
förhyrd för ändamålet högst otjänlig gammal byggnad vid Luntmakare
gatan. Sedan riksdagen beviljat 50,000 kronor som bidrag till uppförande 
av en ny museibyggnad, vartill i övrigt fanns tillgänglig en av musei
tillsyningsmannen D. STRÖM donerad fond å 20,000 kr., uppfördes en 
sådan å Experimentalfältet år 1904, och följ ande år inflyttades i denna 
såväl lantbruks- som fiskerimillseets samlingar. Ar 1907 flyttades med 
bidrag av grosshandlaren MoRITZ FRAENKEL en modellgård för ett mindre 
jordbruk, vilken varit uppställd vid lantbruksmötet i Norrköping, intill 
museibyggnaden, och användes sedan dess, bostadsbyggnaden till bostad 
för museitillsyningsmannen, och uthusen son.1 utställningsbyggnader. 
Utrymmet inom museibyggnaden blev redan snart efter dess uppförande 
otillräckligt, varför en del föremål, huvudsakliigen äldre åkerbruksred
skap, magasinerats i tillif älliga utrym•men. 
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Trädgårdsavdelningen å Experimental.fältet har alltjämt i stigande 
omfattning idkat uppdragning och försäljning av trädgårdsalster vid 
sidan om sin försöksverksamhet. Den vid avdelningen meddelade under
visningen fick år 1900 en fast organisation som K. Landtbruksakademiens 
trädgårdsskola. Sedan år 1909 år denna skola likställd med de 3 med 
stats.medel undierstödda trädgårdsskolorna och åtnjuter sedan år 1918 
statsanslag. 

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

Den starka av,mattningen av akademiens verksamhet, som ytterligare 
fortgått efter denna genomgripande förändring av Akademiens ställning, 
framkallade år 1902 flere förslag, åsyftande att ,uppliva intresset för 
Akademiens verksamhet inom hennes egna led och -hos landets· jord
brukare. Ett av ett stort antal ledamöter undertecknat, mera långtgående 
förslag . att i detta syfte träda i nära förbindelse med hushå'llningssällska
pen lyokades vid det s,lutliga avgörandet ej vinna flertal bland Akademiens 
röstande ledamöter, utan Akademien nöjde sig med att i det förslag till 
nya stadgar, som år 1907 antogs och av K. Maj :t fastställdes, göra blott 
smärre ändringar, varav de viktigaiste voro, dels att Akad,emiens direktör 
ersattes av en preses och en vice preses, dels i likhet med vad gällt under 
Akademiens första tid, att alla Akademiens ledamöter fördelades p å hen
nes avdelningar. Ytterligare ha mindre ändringar beslutats och godkänts 
av K. Maj :t den 31 dec. 1913, den 9 febr. 1923, oc.h den 12 febr. 1926. 

Därjämte antog Akademien år 1914 en av herr E ger strö m ut
arbetad detaljerad arbetsordning. 

Experimentalfältet. I upplåtelsen av Ex,perimentalfältet gjordes, som 
redan nämnts, vid Centralanstaltens !inrättande den förändringen, att 
Akademien förband sig att så länge Centralanstalten är i verksamhet å 
Exper.imentalfältet, låta densamma fö:rifoga över den del av Experimental
fältet med därå uppförda byggnader, vilken icke använ.des av trädgårds
avdelningen. 

Upplåtel~~n av det till Kungl. Djurgården hörande ExpPrimentalfältet 
gällde för den regerande konungens livstid och hade vid föregående re
gentskiften förnyats oförändrat. Efter konung Oscar II: s död medgavs 
detta ej längre, utan från Experimentalfältet frånskildes det intill Yärtan 
liggande större skogsområdet, och i utbyte däremot erhöll Akademien ett 
par mindre åkerstycken. Samtidigt frånskildes det åt Akademien upp
låtna området från K. Djurgårdsförvaltningen och medgavs rätt åt Aka
demien att utan avgäld innehava detsamma intill dess K. l\faj :t och riks
dagen annorlunda besluta. 
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INLEDNING 

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

KSLA:S ÄNDAMÅL OCH STRUKTUR 

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

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

Verksamheten var fördelad på följande sju avdelningar: 
0 • • 

"Landtbruks-Afdelningen omfattar praktiska utöfningen af Akerbruket, samt Angs- och Bo-
skaps-skötseln, med hvad dertill hörer: odlingen af sädesarter, gräs, rötter och hushållsväxter 
i allmänhet: förbättringen af häst- får- och Boskaps-afveln: Styrelsen af Experimental-fält, för 
samma ändamål och till nya undersökningar, m. m." (6 ledamöter.) 
"Skogs- och Trädgårds-Afdelningens föremål är en förbättrad vård, hägnad och tillväxt af 
Skogame, Plantskolors anläggande, samt en utvidgad odling af dels vilda dels fruktbärande 
Träd: practisk undervisning i dertill anslagne parker, om deras såning, plantering och skötsel m. 
m." ( 4 ledamöter.) 
"Närings- och Hushålls-Afdelningen omfattar: första förädlingen, bevarandet och användan
det af alla Landtbrukets produkter: beredningen af Smör, Ost, Dricka, Cider, m. m., af Lin, 
Hampa, Pottaska, Tjära, med flera Landtmannanäringar eller Slögder." (6 ledamöter.) 
"Byggnads- och Redskaps- eller Mechaniska Afdelningen: Beskrifning på nyttiga 
Landtbruks-redskap och machiner, samt inrättande af verkstäder till deras förfärdigande: ritning 
och förslag till beqvämliga byggnader och hägnader för Landtbrukets många olika behof: be
främjande af practiska Mechanikens och Geometriens tillämpning vid Landtmanna-industrien, 
samt vid större företag i allmänna hushållningen, som fordra dess biträde: såsom lands afmät-
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ning och afvägning, ängars vattning eller utdikning, kärrs aftappande, strömrensningar, nya 
vägar och canaler, m. m." ( 4 ledamöter.) 
"Vettenskaps-Afdelningen: Förslag om medlen till den Jordbrukande Classens förbättrade 
undervisning i allmänhet, samt i synnerhet i de ämnen, som tillhöra dess yrke: till en särskild 
mera vårdad bildning af blifvande Rättare, Gårds fogdar och Arrendatorer, samt till den högre 
eller Vettenskapliga undervisningen för förmögnare Ståndspersoner, uti de Landthushållningens 
grunder, som hämtats utur Chemie, Physik och Natural-historia: underrättelsers meddelande uti 
Boskaps-medecine, VeterinaireSkolors inrättande m. m. 
Denna Afdelning besörjer äfven öfversättningar af nyttiga utländska Hushållsskrifter, samt 
Redaktion och utgifvandet af en Svensk Landthushållnings-Journal." (6 ledamöter.) 
"Statistiska Afdelningen: Utkast till plan för speciella beskrifningar öfver hvarje Landsorts, 
med dess Innevånares, tillstånd, uti allt, som med allmänna Hushållningen äger gemenskap: 
jemförelse dem emellan, då de blifvit upprättade, samt anmärkning öfver locale skillnader: 
utdrag af deras resultat till allmän upplysning, äfvensom af de berättelser derom, hvilka dels 
redan blifvit, dels framdeles blifva af vederbörande afgifna: Förslag till förbättrade Oeconomis
ka Författningar; eller betänkande deröfver, då Kongl. Maj:t så i nåder befaller m. m." (6 leda
möter.) 
"Räkenskaps-Afdelningen: Inrättande af en säker och fullständig Räknemethod, till be
stämmande af vinst eller förlust i alla grenar af Landthushållningen, samt användandet deraf i 
alla de öfrige Afdelningarnes föremål och Arbeten: Landtbruks-Bokhålleriets förbättring: be
stämmande af alla enkla Landtbruks-förrättningars värde i afseende på tid, arbetskraft och 
kostnad, samt värdering eller förslag till större och mera sammansatta företag: pröfning och 
jemförelse af olika Jordbruks-Systemer eller methoder, såsom Cirkulationsbruk, Stallutfodring 
m. m. i afseende på kostnad och afkastning: undersökning och betänkande om inflytandet af 
Förlag och Capita! på Landtbruket: Förslag till en ny förbättrad värderings-method af Egen
domar, m. m." (4 ledamöter.) 

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

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

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

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

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

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

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

I 1890 års stadgar, första paragrafen, nämns utöver det allmänna ändamålet, kapitalfonden 
och den "jordrymd" som skall användas till experimentalfält för första gången "en agrikul
turkemisk och en växtfysiologisk försöksanstalt samt ett landtbruks- och ett fiskerimuseum". 
Ingen förändring har gjorts beträffande ledamöternas eller avdelningarnas antal, men utförligare 
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föreskrifter ges för hur Akademiens angelägenheter skall "besörjas", nämligen "under direktö
rens ledning af en förvaltningskomite samt af en sekreterare, en kamrerare, en kemist, en bota
nist, en notarie och en bibliotekarie jemte de tjenstemän, hvilka äro nödiga för skötseln af 
akademiens experimentalfält och vården af samlingarna". 

Paragraf 1 i 1907 års stadgar har följande lydelse: "Landtbruksakademiens ändamål är att med 
stöd af vetenskap och erfarenhet verka för svenska landtbrukets och därmed förenade närings
grenars utveckling och förkofran. För vinnande af detta ändamål är åt akademien en kapitalfond 
anvisad äfvensom en jordrymd upplåten till experimentalfält, hvarest äro förlagda dels central
anstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, dels akademiens landtbruks- och fiskerimu
seum samt trädgård med tillhörande trädgårdsskola." 

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

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

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

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

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

hushållningen, med tio ledamöter." 

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

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

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

I 1944 års stadgar lyder den inledande paragrafen sålunda: "Lantbruksakademiens ändamål är 
att med stöd av vetenskap och erfarenhet verka för svenska lantbrukets och angränsande nä
ringars utveckling och förkovran. Akademien har att i detta syfte anordna och stödja veten
skaplig och praktisk forskning, att utgiva skrifter, att belöna framstående insatser inom dess 
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verksamhetsområde, att tillhandagå Kungl. Maj:t och myndigheter med utllhanden, att följa 
utvecklingen på lantbruksområdet inom och utom landet samt att i övrigt verka genom medel, 
som stå akademien till buds." 

Antalet ledamöter är oförändrat, men beträffande de arbetande ledamöterna har tillkommit det 
förbehållet, att de ej skall ha uppnått sjuttio års ålder. Då arbetande ledamot uppnått denna 
ålder, eller avgått före uppnåendet av denna ålder eller valts till hedersledamot, skall nyval äga 
rum för besättande av det i vederbörande avdelning härigenom uppkomna lediga rummet. Per
son som fyllt sjuttio år må ej väljas till arbetande ledamot. Avdelningarna har genomgått vissa 
förändringar - skogs- och trädgårdsavdelningen har delats upp och hushållnings- och slöjdav
delningen samt mekaniska avdelningen har moderniserats till tekniska avdelningen och in
dustriavdelningen. 
De 160 arbetande ledamöterna fördelas på avdelningarna enligt följande: 
"l) lantbruksavdelningen, 50 ledamöter; 
2) vetenskapsavdelningen, 32 ledamöter; 
3) ekonomiska avdelningen, 24 ledamöter; 
4) skogsavdelningen, 24 ledamöter; 
5) trädgårdsavdelningen, 8 ledamöter; 
6) tekniska avdelningen, 12 ledamöter; samt 
7) industriavdelningen, 10 ledamöter." 

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

Organisationen är till stora delar ny. Akademien skall (liksom tidigare) stå under ledning av 
en preses, med en vice preses som ställföreträdare. Akademiens sekreterare skall vara akade
miens verkställande direktör. Akademien företräds av ett akademikollegium. Detta består av 
preses, vice preses, avdelningsordförandena och akademiens sekreterare såsom självskrivna 
ledamöter. Kollegiet har ytterligare 16 ledamöter, nämligen sex från jordbruksavdelningen, sex 
från skogsavdelningen och fyra från allmänna avdelningen. För rådgivning i förvaltningsspörs
mål och andra ekonomiska frågor skall finnas en ekonominämnd, bestående av akademiens 
sekreterare, den tjänsteman som inom akademien handlägger de ekonomiska ärendena samt två 
akademiledamöter. Vid akademien skall finnas ett kansli under ledning av akademiens sek
reterare. Vid detta skall finnas två tjänster som biträdande sekreterare: akademiagronomen 
som skall handlägga företrädesvis jordbruksfrågor, och akademijägmästaren som skall hand
lägga företrädesvis skogliga frågor. (Den förste akademijägmästaren, kallad "skoglig sek
reterare", tillträdde 1957, den förste akademiagronomen inte förrän 1982.) För beredning av 
biblioteksärenden må akademikollegiet tillsätta en biblioteksnämnd. Vid biblioteket skall finnas 
en befattning som bibliotekarie, närmast underställd akademiens sekreterare. Bibliotekarien 
förestår biblioteket. 

Hedersledamöternas antal är fortfarande högst 15 och de utländska ledamöterna högst 75. 
Arbetande ledamöter under sjuttio år skall vara högst 165, en ökning med fem personer. De 
arbetande ledamöterna fördelas med 60 på en jordbruksavdelning, 60 på en skogsavdelning 
och 45 på en allmän avdelning. 

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

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

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

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

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

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

1966 utgavs 1955 års stadgar på nytt med vissa ändringar. Akademikollegiets icke självskriv
na ledamöter minskas till 12 (tidigare 16), fyra från varje avdelning. De arbetande ledamö
terna under sjuttio år utökas till 180 (tidigare 165), varvid även den allmänna avdelningen får 
60 ledamöter. Här blir fördelningen : 
1. Jordbrukets ... administration .. . - omkring tjugu ledamöter (mot tio). 
2. Ekonomi ... - omkring tretton ledamöter (mot tio). 
3. Teknik. .. - omkring femton ledamöter ( oförändrat). 
4. Industri... - omkring tolv ledamöter (mot tio). 

Enligt 1986 års stadgar är Akademiens uppgift "att med stöd av vetenskap och praktisk er
farenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet". 
Någon kronprins finns ej längre som förste hedersledamot, men Akademien står fortfarande 
under Hans Maj :t Konungens höga beskydd. 
Antalet ledamöter är oförändrat. Beträffande de arbetande ledamöterna är gränsen sänkt till 
under 65 år (tidigare 70). Då ett ledigt rum för en arbetande ledamot uppkommer, får den som 
fyllt 65 år inte väljas. Arbetande ledamot under 65 år som under de senaste fem åren inte be
vistat någon akademisammankomst skall - om särskilda skäl inte föreligger - anses ha utträtt 
ur Akademien. Såväl jordbruksavdelningen och skogsavdelningen som den allmänna avdel
ningen består av hedersledamöter, arbetande ledamöter och utländska ledamöter. Inom varje 
avdelning finns högst 60 rum för arbetande ledamöter under 65 år samt högst 25 rum för ut
ländska ledamöter. Akademikollegiets icke självskrivna ledamöter har nu ytterligare minskats 
till nio (senast 12), tre från varje avdelning. 
Ett presidium, bestående av preses, vice preses och akademiens sekreterare, skall under akade
mikollegiet bl.a. svara för den samordnande planeringen. Sekreteraren, med titeln professor, är 
akademiens verkställande direktör. 
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Akademien skall ha ett kansli och ett bibliotek under ledning av Akademiens sekreterare. Inom 
kansliet skall finnas två biträdande sekreterare: Akademiagronomen och akademijägmästaren. 
Biblioteket förestås av en bibliotekarie. 
För rådgivning i ekonomisk förvaltning skall finnas en ekonominämnd, för rådgivning be
träffande Akademiens biblioteks- och publiceringsverksamhet en biblioteks- och publice
ringsnämnd. 

KRONOLOGISK ÖVERSIKT ÖVER DE GENOMGRIPANDE FÖRÄNDRINGARNA 
AV KSLA:S AVDELNINGAR 

1811 1841 1907 1944 1955 

Lantbruks- Lantbruks- Lantbruks- Lantbruks- Jordbruksavd. 
avd. avd. avd. avd. 

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

Trädgårds- [Ingår i Jordbruksavd.] 
avd. 

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

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

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

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

Räkenskaps-
avd. 

Industri- [Ingår i Allmänna avd.] 
avd. 

Allmänna avd. 
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ÄMBETSMÄN M.FL. 1813-1912 [funktioner] 

I Juhlin Dannfelts i inledningen nämnda verk om KLA åren 1813-1912 finns en kronologisk 
uppställning över ämbetsmän och övriga funktionärer dessa år under följande rubriker: 
Presides och styresmän (1813-1838) 
Kanslerer (1813-1821) 
Direktörer (1813-1908) 
Presides (1908-1912) 
V. presides (1908-1912) 
Sekreterare (1813-1912) 
Kamrerare (1820-1912) 
Ombudsmän (1858-1890) 
Kanslister (1813-1889) 
Notarier (1878-1912) 
Bibliotekarier (1878-1912) 
Museiuppsyningsmän (1867-1912) 
Vaktmästare (1813-1912) 
Förvaltare (inspektorer, intendenter) å Experimentalfältet (1817-1906) 
Trädgårdsmästare (-direktör) (-1833-1912). 

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

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN 1 

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

1 Före årsskiftet 1994/95 kommer Hushållningssällskapens historia. En bibliografi. Sam
manställd av Olof Kåhrström att publiceras i Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 
utgivna av KSLA:s bibliotek. 
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skapsmodeller, frösorter och skrivelser med nyttiga upplysningar och vidare infordra årsberät
telser, regelbundna rapporter om väderlek, skörd och spannmälspriser samt ortsbeskrivningar. 
En årlig rapport om framstegen skulle avges till K. Maj:t. 

Samarbetet var under de första åren livligt men avmattades under 1820- och 1830-talen. Mot 
mitten av seklet blev samverkan mellan sällskapen och Akademien alltmer fruktbärande. 1848 
utfärdade Akademien nya grundstadgar, i viika sällskapen fick frihet att själva välja ordförande 
(tidigare obligatoriskt landhövdingen) och övriga styrelseledamöter och tjänstemän. De 1862 
inrättade landstingen övertog en del av hushällningssällskapens ärenden. Sällskapen behöll i 
allmänhet rena jordbruksangelägenheter - lantbruksskolor, kemiska stationer, frökontrollan
stalter, husdjurspremieringar och lantbruksmöten. 1869 beslöt Akademien att ett Möte uti Lan
dtbruks-akademien med hushållnings-sällskapens ombud, ofta kallat "lantbruksriksdag", årli
gen skulle hållas med tillfälle till personlig kontakt mellan ombuden och Akademiens ledan
de män. Akademiens direktör skulle vara ordförande, och ledamöter av Akademiens förvalt
ningskommitte fick deltaga. 1871 ändrades periodiciteten till vart tredje år, 1891 till vartan
nat år, 1908 blev mötena åter årliga. 

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

Sällskapens ekonomiska resurser var till en början små, men från 1855 erhöll de en andel av 
inkomsterna från brännvinsförsäljningen. Från 1913 fick de i stället vanligt statsanslag för den 
statliga rådgivnings- och serviceverksamheten till lantbruket, vilket anslag 1967 drogs in efter
som lantbruksnämnderna övertog denna verksamhet. 

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

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

CENTRALVERKSTADEN OCH LANTBRUKSAKADEMIENS MUSEUM 

Ett av Lantbruksakademiens första ärenden, då verksamheten 1813 påbörjades, var inrättandet 
av Centralverkstaden för tillverkning av lantbruksredskap med huvuduppgift att tillverka 
modellredskap i naturlig storlek för lantbruket. Alla orter där det fanns hushållningssällskap 
skulle förses med redskap godkända av Akademien, varefter hushållningssällskapen skulle se 
till att modellerna eftergjordes och användes. Skickliga arbetare skulle sändas till Centralverk
staden för att lära sig redskapens konstruktion och användning. Redskapen prövades före leve
ransen på Lantbruksakademiens experimentalfält på Norra Djurgården. 
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Ett exemplar av varje redskap som tillverkades vid Akademiens verkstäder skulle överlämnas 
till den s.k. Modellkammaren. Ursprunget till denna var ett "Laboratorium mechanicum", 
vilket redan 1697 hade inrättats av Christopher Polhem som en kombination av verkstad, mu
seum och undervisningsanstalt. Laboratoriet förföll så småningom, och samlingarna skingra
des delvis, men de återuppstod och kompletterades 1756 under namnet Kongl. Modellkam
maren. I direkt anknytning till Modellkammaren fanns Mekaniska skolan, en föregångare till 
Tekniska högskolan, inrättad 1798 som en utvidgning av Konstakademien. 

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

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

EXPERIMENTALFÄLTET 

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

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

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

Omkring 1860 hade man gjort upp en plan för en verklig försöksgård, och en sådan kom också 
till stånd under en ny föreståndare. Ett kemiskt laboratorium, som några år funnits i Akade
miens hus i staden, flyttades 1864 ut till Experimentalfältet och blev en agrikulturkemisk av
delning. Verksamheten fortgick, enligt planen, med teoretiska undersökningar och kemiska 
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analyser, praktiska växtodlings- och utfodringsförsök och prövning av olika kreatursraser och 
samtidigt med skötsel av lantbruket som mönsterbruk och spridning av nya kulturväxter från 
trädgårdsavdelningen. Trädskoleskötsel, d.v.s. plantskoleskötsel, för försäljning gav vinst, och 
trädgårdsundervisningen, påbörjad redan 1832, fick form av en trädgårdsskola. Den agrikul
turkemiska avdelningen ägnade sig länge mest åt kontrollanalyser mot betalning, men fr.o.m. 
1877 inrättades kemiska stationer för detta ändamål, och avdelningen kunde renodla den veten
skapliga försöksverksamheten. Vid den kemiska avdelningen hade 1876 en växtfysiolog an
ställts. 1886 var det dags för utökning till en växtfysiologisk avdelning för studium av växter
nas sjukdomar och rådgivning angående deras bekämpande. Frökontroll verksamhet påbörjades 
vid lantbruksavdelningen 1881 men upphörde redan 1886. 

Under 1880-talet inträdde en ny avmattning i Akademiens verksamhet i samband med en 
depressionstid för lantbruket. Tullstrider bidrog till att göra Akademiens ställning ogynnsam; 
de flesta ledamöterna i förvaltningskommitten var frihandelsvänner, medan de flesta lantbruks
idkarna var motsatsen. 1890 inrättades ett särskilt ämbetsverk för behandlingen av lantbruksad
ministrativa ärenden, nämligen Lantbruksstyrelsen, vilket innebar en stark inskränkning för 
Akademien, vars speciella förvaltningskommitte härigenom upphörde. Lantbruksstyrelsen över
tog också fördelningen av statsanslag till hushållningssällskapen och kontrollen över medlens 
användning, varigenom Akademiens förbindelse med hushållningssällskapen praktiskt taget 
upphörde. 

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

CENTRALANSTALTEN FÖR FÖRSÖKSVÄSENDET PÅ JORDBRUKSOMRÅDET 2 

Vid 1900 års riksdag väcktes genom en enskild motion tanken att samla alla grenar av lantbru
kets försöksväsen till en anstalt. Det nyinrättade jordbruksdepartementet utarbetade samma år 
ett förslag om inrättande vid Experimentalfältet av en Centralanstalt för försöksväsendet på 
jordbruksområdet. Centralanstalten skulle omfatta samtliga avdelningar av Akademiens för
söksanstalt (utom trädgårdsavdelningen) samt Statens entomologiska anstalt och Hushåll
ningssällskapens lokala fältförsök. Den skulle kompletteras med avdelningar för husdjurs- och 
mejeriförsök samt bakteriologi. Akademien förband sig att utan ersättning överlåta Experimen
talfältets område, med undantag för den mark som användes av trädgårdsavdelningen, till den 
nya anstalten. 1905 års riksdag godkände förslaget och beviljade anslag för nybyggnader, in
redningar, avlöningar och expenser. 1907 börjande Centralanstalten sin verksamhet. I styrelsen 
blev Akademiens preses och sekreterare ständiga ledamöter; av fem övriga medlemmar skulle 
tre tillsättas av K. Maj :t och två av Akademien. 

Efter Oskar 11:s död (1907) upphörde upplåtelsen av det till Kungl. Djurgården hörande Ex
perimentalfältet. Det intill Värtan liggande större skogsområdet frånskildes, och Akademien fick 

2 Avsikten med dessa avslutande stycken är endast att kortfattat behandla de anstalter 
och organisationer som varit knutna till Akademien och deras närmaste efterföljare. 
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i stället ett par mindre åkerstycken. Återstoden av det ursprungliga området samt dessa åker
stycken skulle Akademien utan avgäld inneha, intill dess Kungl. Maj :t och riksdagen annorlun
da beslutade. 

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

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

Eftersom mejeri saknades på Experimentalfältet, utfördes mejeriförsöken till stor del vid Meje
riinstitutet i Alnarp, men 1917 ställdes en lokal till förfogande på Mjölkcentralen i Stockholm, 
och försöken kunde förläggas dit. Entomologiska avdelningen måste 1912 flytta från den förut
varande entomologiska anstaltens byggnader i närheten av Experimentalfältet, eftersom dessa 
behövdes för den nya Skogsförsöksanstalten, men en ny byggnad för avdelningen kunde 
uppföras på Experimentalfältet. Trädgårdsavdelningen fortsatte med såväl försöksverksamhet 
som försäljning av uppdragna trädgårdsalster. Skolan fick 1900 en fast organisation som K. 
Landtbruksakademiens trädgårdsskola och började få statsanslag 1918. 

CENTRALANSTALTENS AVDELNINGAR SKINGRAS 

På 1930-talet började Centralanstaltens avdelningar flyttas över till Lantbrukshögskolan i 
Ultuna (inrättad 1932, varvid Ultuna lantbruksinstitut upphörde) och andra nybildade institutio
ner. 

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

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

1939 inrättades Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt och placerades i den byggnad på 
Experimentalfältet som uppförts för Lantbruksakademiens agrikulturkemiska och växtfysio
logiska försök. Anstalten flyttades till Ultuna så sent som 1968 och utgör sammanslagen med 
Lantbrukshögskolans lantbrukskemiska analyslaboratorium institutionen Statens lantbrukske
miska laboratorium. 

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

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

JORDBRUKETS FORSKNINGSRÅD, STATENS RÅD FÖR SKOGS- OCH JORD
BRUKSFORSKNING OCH SJFR, LEF 

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

Den 1 juli 1967 inrättades genom riksdagsbeslut Statens råd för skogs- och jordbruksforsk
ning, från 1981 Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR), varvid Jordbrukets forsk
ningsråd upplöstes. Det sistnämndas uppgifter och verksamhet överfördes i praktiskt sett oför
ändrad omfattning till det nya rådets sektion för jordbruksforskning. Den tidigare direkta an
knytningen till Akademien upplöstes, eftersom Akademien ej längre skulle utse några ledamöter 
av rådet. Dock bibehölls en viss personell union med Akademien genom att dennas sekre
terare förordnades till rådsledamot och samtidigt till rådets sekreterare och kanslichef. Han 
utsågs dessutom till verkställande ledamot i jordbruksforskningssektionen. Majoriteten av leda
möterna i det nya rådet var även ledamöter av Akademien. Liksom tidigare Jordbrukets forsk
ningsråd infogades det nya rådet inom Akademiens administrativa ram och utnyttjade dess 
lokaler, kansliservice m. m. 1982, efter det att rådet ombildats till SJFR, upphörde Akademiens 
sekreterares förordnande som sekreterare och kanslichef. Under verksamhetsåret 1987 /88 läm
nade SJFR Akademiens lokaler på grund av ökat utrymmes behov. 
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1947 upptogs pä Akademiens arbetsprogram lantbruksekonomisk forskning. Denna verksamhet 
delegerades till en särskild kommitte, Lantbruksakademiens kommitte för ekonomisk forsk
ning (LEF), bestående av fem ledamöter samt en sekreterare. Kommitten verkade under en 
tioårsperiod 1948-58. Den kom att syssla med bl.a. gårdars kostnadsslag, driftsanalyser för 
stora och mellanstora gärdar och modellkalkyler. 

STIFTELSEN SVENSK VÄXTNÄRINGSFORSKNING 

Ytterligare en verksamhet inom Akademiens ram inleddes 1955 i och med tillkomsten av Stif
telsen Svensk Växtnäringsforskning. Initiativet togs av AB Förenade Superfosfatfabriker, 
Stockholms Superfosfat Fabriks AB och AB Svenska Salpeterverken, vilka i slutet av 1954 
avsatte medel till en stiftelse med ändamålet att "i samarbete med Skogs- och Lantbruks
akademien understödja och befordra en fördjupad tekniskt-vetenskaplig forskning med särskild 
inriktning pä handelsgödsel- och kalkningsmedlens utnyttjande i jordbruksproduktionen. Stif
telsen skall även främja motsvarande forskningsverksamhet rörande växtnäringens användning 
inom andra produktionsområden, såsom trädgårdsbruk, skogsbruk och fiskodling. I nämnda 
forskning skall ingå erforderliga fältförsök." Redan fr.o.m. 1948 hade industrin genom sin 
dåvarande samarbetsorganisation Gödsel- och Kalk.industriernas Samarbetsdelegation 
(GKS) lämnat stipendier för växtnäringsforskning via Akademien. Genom Stiftelsen kom ett 
närmare samarbete till stånd. Akademien såg som en viktig uppgift att stödja grundläggande 
forskning och kvalificerade fältförsök; Stiftelsens syfte var helt i linje med Akademiens verk
samhet. Akademiens medverkan skulle bestå i anslagsförvaltning, viss administration och upp
lätande av lokal. Stiftelsens styrelse bestod till en början av tre personer, varav två förordnades 
av Akademien och den tredje av Sveriges Kemiska Industrikontor; antalet har senare utökats. 
Samtidigt med tillkomsten av Stiftelsen tillsatte Akademien för beredning av frågor rörande 
anslag frän Stiftelsen Kommitten för växtnäringsforskning (Kvn0 med elva ledamöter; an
talet har senare minskats. I december 1989 togs beslut om att kommitten skulle avvecklas. 

PUBLIKA TIO NER 

Redan 1813 började en i stadgarna föreskriven "Landthushållnings-Joumal" utkomma, först 
under namnet Kongl. Landtbruks Academiens annaler. Under skiftande namn och efter 
sammanslagning med Akademiens handlingar har den fortsatt att utges; numera heter den 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (med 24 supplement 1959-90). Mellan 
1825 och 1833 publicerades årligen en berättelse om arbetena vid Akademiens experimentalfält, 
och 1885-1908 utgavs en serie om 100 Meddelanden från Kongl. Landtbruks-akademiens 
experimentalfält. 1884-1911 utgav Akademien 16 Småskrifter i landtbruk och 1905-17 ett 
antal Flygblad. Under 1900-talet, fram t.o.m. 1953, utkom meddelande-serier från Akademiens 
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olika avdelningar. Ar 1945 började utgivningen av Acta Agriculturae Suecana, fr.o.m. 1950 i 
samarbete med Nordiska Jordbruksforskares Förening under den nya titeln Acta Agriculturae 
Scandinavica. Publikationen delades 1992 i Section A, Animal Science, och Section B, Soil 
and Plant Science. 1980-94 utkom 70 nummer i serien Kungl. Skogs- och Lantbruksakade
mien. Rapporter. 1986 utgavs det första numret av Scandinavian Journal of Forest Re
search i samarbete med Samarbetsnämnden för Nordisk Skogsforskning. Sedan 1991 utges 
tillsammans med Nordiska museet Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria. 1992 publicera
des det första numret av Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s 
bibliotek. Fr.o.m. 1994 utkommer Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift i för
ändrad form. Tidskriften har lagts samman med Akademiens rapportserie och utges som "tema
nummer" i en serie monografier. 
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FÖR STUNDANDE SKÖRDAR. KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS ARKIV 
1813-1989. EN PRESENTATION MED FÖRSLAG TILL FORSKNING. 

Under mer än 180 år har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien verkat för lantbrukets förkovran i 
Sverige. Pi,onjärerna, sådana som Abraham -Niclas Edelcrantz, Carl Fredrik Akrell och Jöns Jacob 
Berzelius, såg från början till att ett stort och unikt källmaterial samlades in från hela landet för att bli 
ett "statistiskt arkiv'~ något som gör Akademiens arkiv till en riksangelägenhet för agrarhistorisk forsk
ning. Studium av arkivets handlingar ger inblick i snart två sekels utveckling av de areella näringarna. 

Skriftens syfte är att presentera Akademiens arkiv, vad detta innehåller och kan användas till, för att 
stimulera användningen av detta rika ,naterial. Den riktar sig till forskare i vid mening, med ett histo
riskt intresse för lantbrukets och agrarsamhällets förhållanden. 

Framställningen är uppdelad i tre delar. Inledningsvis skisseras en lång rad forskningsideer, som bör 
vara möjliga att genomföra med Akademiens arkiv som utgångspunkt. Därefter följer en överblick över 
de allra viktigaste sökinstrumenten i arkivet. Till sist ges ett sammandrag av hela innehållet i arkivet, 
så som det står uppställt på sina hyllor. Serie efter serie presenteras med korta kommentarer och hän
visningar. Dessutom finns personer, orter och sakförhållanden upptagna i ett alfabetiskt register som 
pekar ut enskilda serier i arkivet. 

Anders Per/inge är arkivarie, fil.kand och doktorand vid Institutet för Folklivsforskning i Stockholm 
med inriktning på agrara kreditmarknadshistoriska problem. Per/inge är även knuten till Nordiska 
museets dokumentationsavdelning och ledamot av KSLA:s Biblioteks- och publiceringsnämnd. 

SKOGS- OCH LANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN utgivna av KSLA:s bibliotek. Seri
en har som syfte att främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika 
discipliner och på olika nivåer genom att public~ra bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av 
gamla småtryck och/eller delar av större arbeten samt uppsatser av både professionella och privata forskare. 
Biblioteket tar gärna emot förslag till texter som skulle kunna ingå i serien. 
I serien har publicerats: 
Nr 1. Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763-1792. Tolkade och kommenterade av Ivar Dyren
dahl. Stockholm 1992. ISBN 91-87562-35-9. 

Nr 2. Norrländsk skogshistoria. Människan, skogen och industrin. Redovisning av de Skogshistoriska 
seminariedagarna vid skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå 8-9/4 1992. Sammanställd av Jörgen Björklund 
& Lars Östlund. Umeå 1992. ISBN 91-87562-39-1. 

Nr 3. Lövfoderkultur och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition. Av Johan Curman. 
Stockholm 1993. ISBN 91-87562-40-5. 

Nr 4. Från ladugård till djurstall. Ekonomibyggnader under 250 år. Av Catharina Svala. Lund 1993. 
ISBN 91-87562-42-1. 

Nr 6. Fållnäs gård - några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia. Av Göran Samuelsson och 
Magnus Toll. Sthlm 1994. ISBN 91-87562-48-Q. 

Nr 7. Peter Hernquists husdjurslära. En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen 
i Skara. Tolkning, inledande artikel mm av Ivar Dyrendahl. Sthlm 1994. ISBN 91-87562-49-9. 

Ytterliga skrifter, både utgivna och under arbete/planering nämns i Förteckning över litteratur i skogs- och 
lantbrukshistoria som utgivits av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, i vissa fall i samarbete 
med Nordiska museet, vilken finns längst bak i föreliggande skrift. 

KUNGL SKOGS- OCH LAN'];BRUKSAKADEMIENS BIBLIOTEK har två verksamhets- och för
värvsprofiler, en med skogs-och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och en ined all
män, främst nordisk litteratur om näringarna idag .. Biblioteket riktar sig' till forskare på alla nivåer i skogs
och lantbrukshistoria och till intresserade av de· areella näringarnas utveckling. Beställ gärna: Löpande 
tidskrifter & årsböcker samt referenslitteratur - två systematiska förteckningar med alfabetiska regis
ter. Sammanställd av Joachim Siöcrona. KSLA-Rapport nr 69. Sthlm 1994. ISBN 91-87562-4-4. 
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