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FÖRORD 

 

 

Liksom min fader hade jag på gamla dagar, sedan tjänstegöromål och för offentliggörande av-

sedd författareverksamhet upphört, nedskrivit minnen från en lång levnad. Dessa minnesanteck-

ningar voro avsedda att för min familj och för efterkommande, som kunde hava intresse därav, 

lemna upplysningar om de förhållanden, som bedömt eller påverkat mitt levnadslopp och min 

verksamhet samt om dennas art. Några vänner, vilka liksom jag haft sitt arbete inom landtbru-

kets område, hava för mig framhållit att dessa min faders och mina egna minnen kunde vara av 

intresse även för andra, särdeles som de sträcka sig över nära ett århundrade och kunna tjäna att 

belysa landtbrukets utveckling och personliga förhållanden inom detta område i detalj, mera än 

offentliga handlingar kunna göra det. 

 Då jag följt de uppmaningar, som sålunda ställts till mig att göra dessa minnen tillgäng-

liga för personer utanför mina anhörigas krets, har jag sökt att vid utdraget ur våra "Levnads-

minnen" medtaga endast sådant som synts mig lemna bidrag till belysanden av förhållanden 

berörande landtbruket och åtgärder för dess främjande, men av personliga uppgifter rörande min 

faders och mina förhållanden och upplevelser endast sådant som kunnat tjäna som ram kring 

eller förbindande tråd mellan de anförda sakförhållandena och omdömena om åtgärder och för-

hållanden, varmed minnestecknarne haft befattning. Till sist må framhållas, att tanken på dessa 

minnesanteckningars offentliggörande i tryck varit mig främmande. Ändamålet med dem vinnes 

till fullo genom att manuskriptet, om så synes lämpligt, finnes tillgängligt i offentligt arkiv eller 

bibliotek. 

 

 

Djursholm i december 1932 

 

 

H. Juhlin Dannfelt 
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I.  SLÄKTEN JUHLIN DANNFELTS HÄRKOMST 

 

 

Familjen Juhlin Dannfelt härstammar på fädernet från en bergsmanssläkt Juhlin, vilken bildat 

sitt namn efter Julsta gård i Munktorps socken i Vestmanland, vilken gård under förra delen av 

1700-talet egdes av Anders Juhlin, så vidt författaren av dessa anteckningar känner, den förste 

av släkten, som begagnade det nämnda släktnamnet. Hans sonson Pehr Juhlin, son av bergs-

mannan Erik Juhlin, egare av Enby gård i Kulltorps socken, hade år 1814 efter sin barnlöse far-

broder Matthias Juhlin ärft de av denne inköpta bruksegendomarne Örmo och Stenfors i Krono-

bergs län, vilka han år 1821 bortbytte till brukspatronen Fahlroth mot Svartlå bruk och Ljuså 

såg i Norrbotten. Kort efteråt sålde han det nämnda bruket till konung Carl XIV Johan och eg-

nade sig uteslutande åt sågverks- och trävaruaffärer i Luleå. 

 På mödernet härstammar familjen från en affärsman Christian Gottlieb Beurrien i 

Stralsund, vilken i sitt tredje äktenskap, med fröken Juliana von Platen-Dornhof, hade en son 

Carl Christopher Herman, född 1743. 

 Sedan fadern år 1783 förvärvat romersk-tyskt adelsskap med namnet von Dannfeldt, 

ärvde sonen detta namn, senare skrivet Dannfelt. Han blev som 10-åring styckjunkare och två år 

senare underlöjtnant vid det svenska, i Pommern förlagda artilleriregementet, år 1795 infor-

mationsofficer med Lund som tjänsteort, 1805 major och tjänstgjorde, sedan kriget mot kejsar 

Napoleon börjat, vid intendenturen i Pommern. Då han sändts att inleda underhandlingar med 

den franske armébefälhavaren, blev han år 1808 förklarad för fransk fånge och som sådan inter-

nerad först i Metz och derefter i Nancy. Efter sin frigivning ur fångenskapen och återkomst till 

Sverige år 1809 inträdde han ej mer i aktiv militär tjänst men erhöll genom inflytelserika för-

bindelser överstes rang, när han år 1812 fick avsked ur tjänsten. 

 

Överste Carl von Dannfelts verksamhet vid jordbruk och bränneriindustri 

 

Mestadels stadd på resa inom och utom fäderneslandet beslöt överste von Dannfelt att köpa en 

jordegendom i Sverige för att hava ett fast hem mellan resorna. Valet föll på Holje i Blekinge, 

som år 1811 utbjöds till salu, och berodde till väsentlig del därpå, att han i där bedriven industri 

- kopparhammare, gjuteri, såg, pappersfabrik, bränneri och vadmalsstamp - å det till Holje hö-

rande Olofström, beräknade finna en vinstgivande affärsverksamhet. 

 Hans håg för affärer och böjelse för omväxling och nöjesliv tillsammans med förnäma 

personer, men även stark påtryckning från högt ställda personer vid konungens hov, föranledde 

honom att år 1824 från sin kusin hovmarskalken Achates Carl von Platen köpa Ramlösa hel-

sobrunn, som vid denna tid om somrarne var en omtyckt samlingsort för den förnäma verlden i 

Skåne, vartill närvaron där av konungens och kronprinsens hov bidrog. 

 Mellan Holje och Ramlösa delade därefter överste von Dannfelt den tid, då han ej var 

stadd på resor. Inom det nybildade Blekinge hushållningssällskap blev han ordförande i säll-

skapets avdelning för Jemshögs socken, men detta uppdrag torde mera berott på hans sociala 

ställning och förbindelser samt hans industriella verksamhet än på någon förtjänst om jordbru-

ket, för vilket han i sina dagboksanteckningar förklarade sig hysa blott ringa intresse. Däremot 

egnade han sig med stor iver åt försköning av Holje genom park- och trädgårdsanläggningar. I 

den mångsidiga industriella verksamheten i Holje intog brännvinsbränningen främsta rummet, 

och för att göra den mer inkomstbringande hade överste von Dannfelt dels övergått till potatis 

som råmaterial, en reform som vid denna tid omfattades med stort intresse, och dels ändrat till-

verkningen till att även omfatta beredning av sirap och av råbrännvinet bereda konjak och likö-

rer. 

Idén till denna utveckling av den förut på gammaldags vis bedrivna husbehovsbränningen 

å Holje hade han fått under deltagande år 1815 i en kurs, som med understöd av den preussiska 

staten hölls i Berlin av fabrikskommissarien Dorn för spridande av kännedomen om förarbet-

ning av potatis till sirap och spritvaror enligt metoder utarbetade av geheimerådet Hermstedt. 
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Som ledare för den reformerade tillverkningen å Holje hade han därvid anställt en apoteks-

provisor  Leissner från Sachsen, deltagare i den nämnda kursen. 

 Under Leissners insiktsfulla ledning ombyggdes bränneriet å Holje 1818, och den där be-

drivna rörelsen nådde snart en för tiden ovanlig omfattning och mångsidighet. Av potatisen 

bereddes stärkelse och sirap, varefter återstoden blandad med sädesmjöl såldes som vanligt 

brödmjöl. Stärkelsen och sirapen användes till större delen för beredning av malt och öl samt 

diverse spritvaror, nämligen jämte brännvin även konjak, rom, bischoff och likörer. Denna fab-

rikation ådrog sig uppmärksamhet, den därvid använda mäskvärmaren blev känd i landet under 

Dannfelts namn, och redogörelse för verksamheten offentliggjordes i pressen, först i Nya jour-

nalen, där dess fosterländska betydelse framhölls, och senare i Landtbruksakademiens Annaler 

(1817, I), där von Dannfelt lemnade en berättelse om tillverkningen, varjämte han till Akade-

mien överlemnade beskrivning och modell av sin bränslebesparande mäskvärmare. Som ett 

erkännande av denna hans verksamhet torde få anses hans inval år 1822 till korresponderande 

ledamot av Akademien inom hushållningsavdelningen. Användningen av potatis som råmaterial 

vid tillverkningen föranledde en för sin tid rätt omfattande jämförande försöksodling med olika 

potatissorter å Holje, från vilken von Dannfelt år 1824 till Akademien överlämnade 44 sorter. 

Överste von Dannfelts dotter, i äktenskap med Wilhelmine von Schwarzer, Charlotte Ju-

liana, blev gift med ovan nämnde brukspatron Pehr Juhlin, vilken efter att år 1829 hava avveck-

lat sin trävaruaffär i Luleå överflyttade till svärfadrens, överste von Dannfelts egendom Holje, 

där han under återstoden av sin levnad verkade som förvaltare av jordbruket och kopparhamma-

ren. Ej heller han egnade något särskilt intresse åt jordbruket. Det enda bevarade minnet av hans 

verksamhet på Holje är en i Svenska Trädgårdsföreningens Berättelser år 1832 intagen redo-

görelse för trädgårdsanläggningen å Holje. 
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II.  CARL MATHIAS JUHLIN-DANNFELT 

 

 

Brukspatronen Pehr Juhlins och hans maka Charlotta Juliana von Dannfelts äldste, och ende 

överlevande son, född den 11 april 1823, erhöll i dopet namnen Carl Mathias Dannfelt, men 

efter fadrens död år 1840, ändrades hans namn så, att förnamnet Dannfelt skrevs som tillnamn 

så att detta till minne av mor- och farfar blev Juhlin-Dannfelt. 

Hans bokliga uppfostran börjades med undervisning i hemmet, meddelad av akademiskt 

bildad lärare, intill fyllda 14 år, samt därefter först i allmän skola i Karlshamn och slutligen i en 

"junkerskola", Pädagogium i Putbus på Rügen, där morfadern, överste von Dannfelt, hade mån-

ga släktingar och vänner. Hans studier voro där liksom förut i hemmet och i skolan i Karlshamn 

uteslutande inriktade på allmänbildning, och meningen var, att han efter avlagd studentexamen 

skulle skaffa sig praktisk utbildning för övertagande av morfaderns jordbruk och industriella 

verksamhet. Faderns död år 1840 föranledde emellertid ändring i dessa planer, i det att det an-

sågs lämpligt, att hans son omedelbart övertog hans befattning som förvaltare av Holje. Han 

fick därför lemna skolan i Putbus i förtid och ännu blott 17-årig övertaga detta värv, tills anord-

ningar hunnit träffas för anställande av annan person för den tid han skulle behöva för att skaffa 

sig för denna verksamhet önskvärda teoretiska och praktiska kunskaper.  

 

Elev vid landtbruksinstitutet å Degeberg 

 

Då översten följande år, 1841, avled beslöts, att Carl Juhlin-Dannfelt omedelbart skulle, så godt 

det kunde ske på kort tid, skaffa sig nödtorftiga kunskaper i landtbruk. I detta syfte sökte den 

18-årige ynglingen på hösten 1841 inträde som elev vid Edward Nonnens landtbruksinstitut å 

Degeberg, där han ock fick börja sina studier mot slutet av året. 

Vid denna år 1834 inrättade läroanstalt, som omfattade såväl en högre kurs som en lägre 

s.k. rättareskola, var antalet elever i den högre kursen detta år blott 12. Bland dessa funnos 

några, vilka senare kommo att intaga bemärkta poster inom landtbrukets undervisningsväsen, 

nämligen Hjalmar Nathorst och Fabian Norström, senare föreståndare vid statens båda landt-

bruksinstitut, den förre å Alnarp, den senare å Ultuna, samt J B Vetter, vilken efter anställning 

som inspektor å Landtbruksakademiens Experimentalfält (1843-1849) blev föreståndare för 

landtbruksskolan å Riseberga i Nerike. 

Undervisningen i landtbruksinstitutskursen vid Degeberg meddelades genom föreläsning-

ar, enkla kemiska laborationer, praktiskt deltagande i landtbrukets ledning samt jourer vid till-

syn över arbetena vid jordbruk och kreatursskötseln, samt handhades i jordbrukets och husdjurs-

skötselns teori av Edward Nonnen, i landtbruksarbete av den skotske inspektoren Alexander 

Skinner, i botanik av en ung studerande S J Lindgren, i kemi av adjunkten Fagerström, varjämte 

kortare kurser höllos av jägmästaren  Segerdahl i skogshushållning och i veterinärkunskap av en 

av lärarne vid Veterinäranstalten i Skara. Undervisning i dikning meddelades det år, då Carl 

Juhlin-Dannfelt var elev vid Degeberg, av den i statens tjänst anställde agronomen Anders 

Johnsson. 

Som meningen var, att Carl Juhlin-Dannfelt redan hösten 1842 skulle övertaga förvalt-

ningen av Holje, kunde han ej helt följa den tvååriga kursen, men sökte genom ivrigt självstu-

dium fullständiga sina teoretiska kunskaper. Hans förtrogenhet med det tyska språket och hjälp-

liga kunskaper i engelska voro honom härvid till god hjälp, och han genomgick på egen hand de 

viktigaste vid denna tid förefintliga, särskilt de tyska, handböckerna, såsom Albrecht Thaers 

Grundsätze, Carl Sprengels Lehre von den Urbarmachungen, Johann Christian Bergens An-

leitung zur Verbesserung der Viehzucht samt de engelska David Lows handbok i den praktiska 

landthushållningens och Henry Stephens Irrigated meadows. 

 Han blev ock, såsom han i sina levnadsminnen omtalar, Skinners trogne följeslagare å 

åkern och inom ladugården, liksom han även deltog i veterinärpraktiken, så ofta tillfälle därtill 

erbjöd sig, och fick därvid deltaga i operationer, varför han förskaffade sig eget operationsskrin. 
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Förvaltare och egare av Holje 

 

Efter blott 11 månaders vistelse vid Degeberg övertog Carl Juhlin-Dannfelt hösten 1842 för-

valtningen av jordbruket vid Holje, samt kopparhammaren vid det tillhörande Olofström, vilka 

fastigheter han förvaltade för sin moders räkning till år 1847, då han förvärvade egendomen 

genom köp från henne. 

 Holje var såsom jordbruksegendom rätt svag. Jordmånen, en mager sandjord på grusalv, 

passade bäst för odling av potatis, vilken förbrukades på gården för bränneriet, och häri bestod 

jordbrukets så godt som enda inkomst. Alla övriga grödor liksom avkastningen av ladugårds-

produkter åtgick för hushållet och gårdsfolket. 

 De å egendomen bedrivna industrierna förde, då Carl Juhlin-Dannfelt mottog förvaltning-

en, en tynande tillvaro. Kopparhammaren hade tidigare, tack vare en livlig efterfrågan på bränn-

vinspannor, varit rörelsens mest lönande gren; husbehovsbränningen var allmän, och i Jemshögs 

socken funnos år 1840 ej mindre än 283 brännerier, vid vilka bränningen i allmänhet skedde i 

öppna pannor. Den nyväckta nykterhetsrörelsen hade emellertid medfört en betydlig ökning å 

beskattningen av brännvinstillverkningen och förändrad lagstiftning, till följd varav antalet 

brännerier avtog och rörelsen koncentrerades vid större ångbrännerier, varmed ock efterfrågan å 

den gamla sortens pannor starkt minskades. Emellertid sökte Carl Juhlin-Dannfelt till en början 

att göra affären mer lönande genom införande av arbetsbesparing och tekniska förbättringar. Då 

den från Avesta några år tidigare anskaffade verkmästaren, vilken hade ledningen av nedsmält-

ningen av garkopparen, var sjuklig, lärde sig C.J. Dannefelt, genom deltagande i detta arbete, 

dess alla detaljer, för att ej bliva strandsatt i händelse av verkmästarens sjukdom eller död. Vi-

dare gjordes med tillhjälp av en skicklig kopparslagare försök att tillverka en liten ångbränneri-

apparat efter tysk ritning, och sedan denna med framgång prövats, upptogs tillverkningen av 

dylika apparater 1843, vilka till en början fingo god avsättning. Sedan emellertid tillverkning av 

sådana apparater av järnplåt börjat vid Motala, avtog efterfrågan å de dyrare kopparpannorna 

hastigt. Carl Juhlin-Dannfelt beslöt då att söka använda verkstadslokaler och arbetskraft för 

tillverkning av landtbruksredskap. 

 

Tillverkning av landtbruksredskap 

 

Vid denna tid hade sådana av engelska modeller börjat ådraga sig stor uppmärksamhet som 

medel att åstadkomma förbättringar vid jordbruket, vilka icke kunde genomföras vid använd-

ning av de klumpiga och ofullkomliga inhemska redskapsslagen. Landtbruksakademien hade 

under åtskilliga år underhållit en Centralverkstad för tillverkning av dylika ändamålsenligare 

redskap och från denna sin verkstad tillhandahållit hushållningssällskapen och enskilde sådana 

att tjäna som modellredskap. På flera ställen hade också tillverkning av dylik redskap börjat, 

bland annat vid Degeberg, där tillverkningen under Carl Juhlin-Dannfelts elevtid fått den om-

fattning, att ett 40-tal olika redskapsslag tillverkades för försäljning. Då vid Holje fanns god 

tillgång på för dylik tillverkning lämpligt virke, bok och björk, samt, som sagt, utrymme i ver-

städerna, syntes det lämpligt att upptaga tillverkning av landtbruksredskap både som en affär, 

som lovade att bliva vinstgivande, och även av intresse för landtbrukets främjande. Till ledare 

för verkstaden antogs föreståndaren för snickeriverkstaden å Degeberg, och med arrendatorn av 

knifssmedjan å Holje träffades avtal om utförande av allt behövligt smide samt med gjuteriet å 

Jonsered om leverans av nödigt gjutgods. 

 Vid sammanträden av Hushållningssällskapet i Karlskrona år 1844 och i Karlshamn 1845 

höll Carl Juhlin-Dannfelt föredrag om de nya redskapen samt överlemnade till Sällskapet som 

gåva 7 modeller av de enligt hans mening viktigaste för det blekingska landtbruket. På uppma-

ning av Sällskapets ordförande författade han även en avhandling om plogen, vilken trycktes i 

Sällskapets Handlingar år 1845. Däri förordades dels en plog enligt engelsmannen Smalls mo-

dell, vilken såväl i Sverige som i åtskilliga andra länder blev den vanliga typen för svängplogar, 

dels en kort amerikansk brytplog, lämplig för stenig jord, samt dels även den gamla Verm-

landsplogen, som visserligen vid plöjning till fullt djup blott ofullkomligt vände tiltan men för-
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ordades till användning vid skumplöjning. För kupning av å drill odlade växter anbefalldes en 

drill- eller kupplog som lämpligare än det för detta arbete allmänt använda årdret. 

 En serie av 32 olika modellredskap tillverkades såsom åskådningsmaterial för spridande 

av kännedomen om de nya redskapstyperna. Till dessa hörde, jämte de nyss nämnda plogarne, 

romboidalharv, bill- eller krokharv efter den skotska extirpatormodellen, skotsk mullskopa med 

2 lösa handtag, skarifikator eller hästhacka med 4 vinkelböjda järnknivar i ställ av trä samt klö-

verfrösåningsmaskin (den senare vanliga, med trekantig låda på en skottkärra), vilka alla besk-

rivas och avbildas i den nämnda uppsatsen. 

 Detta företag syntes till en början krönas med framgång. Således omtalas beställning av 

tolv amerikanska plogar till Kalmar läns hushållningssällskap, och även fingo redskapen avsätt-

ning till enskilde landtbrukare. Efterfrågan av de nya redskapen var dock obetydlig och avtog, 

så att tillverkningen efter några års tynande tillvaro åter uppgavs, ett öde som även drabbade 

övriga dylika företag, såsom Landtbruksakademiens Centralverkstad, major C G Stjernswärds å 

Engeltofta m. fl. Detta var dock ej beroende på avtagande intresse för förbättrade landtbruksred-

skap, utan huvudsakligen därpå, att vid denna tid verkliga redskapsfabriker inrättades såsom 

Kockums i Malmö, Nävekvarns, Åkers och Furudals bruk samt Keillers i Göteborg. 

 En fördel hade dock detta företag medfört för den unge landtbrukaren. Det gjorde honom 

känd i länets jordbrukarekretsar, vilket visade sig bland annat genom inval 1843 i länets hushåll-

ningssällskap, inom vilket han följande år, blott 21 år gammal, blev ordförandens suppleant i 

Jämshögs hushållningsnämnd. 

 Den inträdda minskningen i avsättningen av kopparpannor samt stark nedgång i priset å 

brännvin (år 1847 18 skilling för kannan), egendomens huvudsakliga inkomstkällor, och den 

ringa utsikten att kunna uppdriva skördeavkastningen av gårdens magra sandgjord föranledde 

inom få år Carl Juhlin-Dannfelt att besluta att sälja Holje och söka annan mer lovande och in-

tresseväckande verksamhet vid en egendom med bättre jord och belägenhet. Detta beslut ge-

nomfördes år 1848, varefter Carl Juhlin-Dannfelt flyttade till Stockholm, där han antog det vara 

största utsikt att finna inkomstbringande verksamhet i samband med eller vid sidan av eget jord-

bruk. 

 

Arrendator av Edeby 

 

Här fästes hans uppmärksamhet på kronoegendomen Edeby å Lovön, vilken gård dåvarande 

arrendatorn Kunglig Sekreteraren Axel Odelberg å Enskede sades önska överlåta. Bekräftelse 

härå vanns vid besök hos Odelberg och genom kontrakt den 28 oktober 1848 överläts arrende-

rätten till Edeby, vilken gård Carl Juhlin-Dannfelt tillträdde den 14 mars 1849. 

 Som arrendator av Edeby strävade Carl Juhlin-Dannfelt att fullfölja de planer till jordbru-

kets förbättring, som den med ortens jordbruk grundligt förtrogne företrädaren uppgjort och 

börjat genomföra liksom ock att ersätta en del bristfälliga byggnader med nya. Cirkulationsbruk 

genomfördes och täckdikning av åkern, som Odelberg påbörjat, fortsattes. Från den vanliga 

plöjningen i land övergicks till det skotska tegplöjningssättet med omkastning. Nötboskapsbe-

sättningen, som den nye arrendatorn övertagit, utgjordes dels av svenska landtraskor, dels av 

korthorns- och frisisk låglandsras, och, övertygad anhängare av den vid denna tid förhärskande 

uppfattningen om användning av korsning med bättre utvecklade utländska raser som det verk-

sammaste medlet att förbättra den inhemska sen- och småvuxna samt i avkastningsförmåga lågt 

stående boskapen, fortsatte den nye arrendatorn den påbörjade korsningen av den svenska rasen 

med handjur av de båda utländska. 

 Vid förbättringsarbetenas genomförande liksom vid egendomens skötsel i övrigt hade 

Carl Juhlin-Dannfelt en god hjälp i inspektoren Daniel Ström, vilken innehaft samma befattning 

vid gården i Odelbergs tjänst. Ström var en anspråkslös, ytterst plikttrogen och ekonomiskt an-

lagd man, vilken Carl Juhlin-Dannfelt även senare, såsom intendent vid Landtbruksakademiens 

Experimentalfält anlitade som biträde vid de ofta återkommande tillfällen, då han av resor var 

tvungen att under längre tid vara frånvarande. Senare skötte Ström tillsyningsmannabefatt-

ningen vid Akademiens museum och samtidigt professor Arrhenius bokförlags expedition, samt 
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visade sitt intresse för detta museum genom att donera 20 000 kronor till en grundfond för an-

skaffande av en särskild museibyggnad. 

 Den unge, från annan ort överflyttade jordbrukaren rönte genast från första början den 

välvilligaste uppskattning och uppmärksamhet, delvis väl genom inflytande av Odelberg, som 

var en av de främste bland de ledande männen på jordbrukets område i denna del av landet, och 

av Landtbruksakademiens sekreterare Johan Theophil Nathhorst, men väl även på grund av den 

iver och planmessighet, han visade vid skötseln av sitt landtbruk. Nathhorst torde väl hava känt 

till Carl Juhlin-Dannfelt i förväg såsom kamrat till hans son Hjalmar Nathhorst vid Degebergs 

landtbruksinstitut, men hade nu fått sin uppmärksamhet fäst vid den unge mannen genom att 

denne vände sig till honom med en anhållan att få låna litteratur ur Landtbruksakademiens 

bibliotek, en anhållan som beredvilligt bifölls, och varav Carl Juhlin-Dannfelt flitigt drog nytta. 

 

Verksamhet i Stockholms läns hushållningssällskap 
 

Som bevis på det förtroende, som visades honom, må anföras hans inval till ledamot i länets 

hushållningssällskap 1849 redan under de första månaderna, sedan han blivit arrendator av 

Edeby, val till ordförande i Lovö m.fl. socknars häradsgille år 1850 samt till ledamot i hus-

hållningssällskapets förvaltningsutskott år 1852. Därpå följde val till arbetande ledamot av 

Landtbruksakademien år 1853, en stor utmärkelse för den blott 30-årige arrendatorn av ett 

mindre kronohemman. 

 Likasom i andra län hade här hushållningssällskapets och dess avdelningars verksamhet 

varit avdomnad, vartill en väsentlig anledning varit brist på penningtillgångar. Vid denna tid 

hade emellertid ett livligare intresse för sällskapets uppgift och förbättringar inom landtbruket 

börjat framträda. Alltifrån sitt inträde i hushållningssällskapet och dess förvaltningsutskott del-

tog Carl Juhlin-Dannfelt träget i sammanträdena och den övriga verksamheten, höll på anmodan 

föredrag vid sommarmötena och var prisdomare vid därvid förekommande tävlingsplöjning. Då 

sällskapets sekreterare Kgl. sekreter G. Silversparre år 1853 skulle flytta från Stockholm, över-

tog Carl Juhlin-Dannfelt efter överenskommelse med honom och med förvaltningsutskottets 

medgivand sekreteraresysslorna, dock utan ersättning, och utsågs följande år till tillförordnad 

och år 1855 till ordinarie sekreterare hos sällskapet. 

 

Landtbruksskola å Edeby 

 

Ytterligare ett bevis på det förtroende och den uppskattning av hans förmåga, som visades Carl 

Juhlin-Dannfelt, var en uppmaning till honom av Landtbruksakademiens sekreterare Johan The-

ofil Nathhorst att söka det anslag av 4 000 riksdaler riksgälds till en landtbruksskola för länet, 

som K. Majt på hushållningssällskapets ansökan beviljat. Hans ansökan därom bifölls, och den 

1 november 1852 öppnades landtbruksskola å Edeby. Undervisningen meddelades i huvudäm-

nena av föreståndaren och i de grundläggande allmänbildande ämnena av en underlärare. I 

denna befattning tjänstgjorde första året S.G. Westberg, vilken efterträddes av Richard Nath-

horst, förut underlärare vid landtbruksskolan å Väderbrunn under brodern Hjalmar Nathorst som 

föreståndare. 

 Då Richard Nathhorst år 1854 blev föreståndare för den nyinrättade landtbruksskolan å 

Vassbo i Dalarne, fick han till efterträdare å Edeby Axel Carlqvist, vilken även tjänstgjorde som 

informator för föreståndarens äldste son. Carlqvist medföljde Carl Juhlin-Dannfelt, då denne 

överflyttade som skolföreståndare i Gefleborgs län, och blev senare efter att hava genomgått 

elevkursen vid Ultuna, statens landtbruksingeniör. Som extra lärare undervisade en veterinär i 

husdjurens helso- och sjukvård. 

 Lärlingarnas antal var till en början 12, alla frilärlingar, men inom kort antogos, efter 

därom gjord ansökan, därutöver några betalande lärlingar, vilkas årsavgift 50 riksdaler banko 

föreståndaren använde till premier vid slutad kurs åt därav förtjänte bland de avgående. År 1855 

beslöt emellertid skolstyrelsen, att inga lärlingsavgifter vidare skulle förekomma, och samtidigt 

ökades frilärlingarnes antal till 19. 
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 Lärlingarna utgjorde hela den för landtbruket använda arbetsstyrkan. Därjämte funnos 

snickare, smed och ladugårdsskötare. 

 Jämte lärlingarna fick föreståndaren snart även några enskilda elever. Anledningen härtill 

var att länets hövding, greve Gösta Liljencrantz, bad honom att som sådan mottaga en grevens 

son, och då denna anhållan svårligen kunde avböjas, antogos ytterligare tre ynglingar för att 

undervisas tillsammans med Liljencrantz, och för att underläraren, som förut även varit infor-

mator för föreståndarens son, skulle få bättre tid att egna de extra eleverna, antogs en särskild 

informator. 

 Om de ovan antydda förbättringarna, som infördes vid skolegendomen, lemnades med-

delanden i Hushållningssällskapets tidskrift för att därigenom mana länets landtmän till efter-

följd. Jämte cirkulationsbruket och det skotska plöjningssättet omtalas odling av majs till grön-

foder och av foderbetor (1855) samt kokning och syrning av stråfodret för att öka dess smaklig-

het och lättsmälthet (1857), ett beredningssätt, som Carl Juhlin-Dannfelt under hela sin verk-

samhet som jordbrukare fortfor att använda, som han ansåg med avgjord framgång, särskilt åt 

mjölkkor. - Vid Edeby fortsatte han, om än i liten skala, den tillverkning av landtbruksredskap 

till försäljning, som han förut bedrivit å Holje. Jämte skötseln av eget jordbruk hade Carl Juhlin-

Dannfelt även ledningen av landtbruket å den i Ekerö socken belägna egendomen Kaggeholm, 

vilken nyligen inköpts av grosshandlaren Pontus Kleman, ett landtbruk, för vilket redogörelse 

lemnades i Hushållningssällskapets Handlingar år 1857. Likaså anlitades han av grosshandlaren 

Lallerstedt som rådgivare vid skötseln av den närbelägna egendomen Stafsund, för vilken han 

under egarens frånvaro enligt kontrakt var disponent. År 1856 blev han medredaktör i den av 

Johan Theodor Bergelin utgivna Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar, vilket 

bidrog till att öka hans beröring med landtbrukare i länet, och detta torde i sin mån hava varit en 

medverkande orsak till att hans biträde togs i anspråk för egendomsvärderingar, förmedling av 

försäljning av jordegendomar m.fl. uppdrag. 

 Även i åtskilliga allmänna, landtbruket ej särskilt berörande angelägenheter kom Carl 

Juhlin-Dannfelts intresse och verksamhetslust till användning. Sålunda deltog han i stiftandet av 

Stockholms läns sparbank, fick uppdraget av ledningen av upptagandet av en båtled mellan 

Ekerön och Munsön samt av omläggningen av landsvägen inom Skå socken och uppsikt över 

brobyggnaden mellan Lovön och Stockholm. 

 

Resor för inköp av avelsdjur och för landtbruksstudier 

 

Hösten 1854 fick han i uppdrag av ett antal egendomsegare att i Sleswig uppköpa boskap av 

Tönderras och fick vid resan Kgl. sekreterare Axel Odelberg och brukspatron Lars Gustaf von 

Celsing till sällskap. 

 Följande år företog Carl Juhlin-Dannfelt med understöd av statsmedel en resa till Tysk-

land för att taga kännedom om landtbruksförsöksanstalterna å Eldena, Tharand, i Halle och vid 

Hohenheim. Denna resa blev av betydelse för honom särskilt genom den förbindelse, han där-

under gjorde med hovrådet Ad. Stöckhardt å Tharand, en förbindelse som varade livet ut. Han 

fick följa med Stöckhardt på en resa i Erzgebirge, där denne efter inbjudning höll s.k. Feld-

predigte, vilka som bekant genom det talrika deltagandet i föredragsmötena och genom före-

dragens spridning i tryck bidragit att göra Stöckhardt känd som en av 1800-talets främste landt-

brukslärare. För det svenska landtbruket blev denna resa av betydelse genom att Carl Juhlin-

Dannfelt därvid gjorde bekantskap med en landtbrukskemist, Alexander Müller, då föreståndare 

för Tekniska och landtbruksskolan i Chemnitz, en bekantskap, som gav anledning till att Müller 

några år senare blev den förste innehavaren av befattningen som Landtbruksakademiens agri-

kulturkemist. 

 Vid besöket i Hohenheim träffade Carl Juhlin-Dannfelt förläggaren av den samma år 

utkomna tyska upplagan av Henry Stephens på sin tid berömda verk The book of the farm, och 

då härvid blev tal om utgivande av detta arbete på svenska, erbjöd förläggaren honom att till 

lågt pris köpa clichéerna till bokens illustrationer. Detta anbud antogs, och detta gav anledning 

till att Carl Juhlin-Dannfelt företog sig översättningen av boken, vilken under titeln Landtbru-
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kets bok utkom å Adolf Bonniers förlag år 1858. Detta arbete fann Carl Juhlin-Dannfelt, enligt 

hans efterlemnade minnesanteckningar, taga mer tid än han beräknat, utan att det gjorde mot-

svarande gagn, i det att det vann blott obetydlig spridning. Arbetet blev desto mer betungande, 

som han redan träffat överenskommelse med brukspatron Johan Theodor Bergelin om att som 

medredaktör eller "gérant" deltaga i utgivandet av den ovan nämnda Tidskrift för svenska landt-

bruket och dess binäringar, som Bergelin år 1855 började utgiva. 

 Efter besöken vid de tyska försöksanstalterna, begagnade Carl Juhlin-Dannfelt tillfället att 

besöka verldsutställningen i Paris. Vid hans ankomst dit var den utställning av svenska landt-

bruksredskap, som tillhörde den svenska avdelningen, ej ännu uppställd, och den svenske gene-

ralkommissarien kammarherre Per Gustaf Wilhelm Fahnehjelm anmodade nu Carl Juhlin-

Dannfelt om att ordna densamma, ett uppdrag som var första inledningen till hans under senare 

tid allt mera omfattande verksamhet på utställningsväsendets område. Han fick sedermera på 

uppdrag av generalkommissarien vid prisbedömningen av redskapen tillhandagå prisnämnden 

med upplysningar. Frånvaron av alla uttalanden i hans minnesanteckningar liksom i landtbruks-

litteraturen om denna första utställning av svenska tillverkningar av landtbruksredskap torde 

kunna tolkas som ett bevis på att dessa ännu ej torde kunnat mäta sig med de engelska, av vilka 

de svenska fabrikaten ännu så godt som undantagslöst voro alls ej eller blott föga förändrade 

efterbildningar. 

 

Föreståndare för Gefleborgs läns landtbruksskola 

 

Den hastigt tilltagande verksamheten av olika art och därmed förbundna ofta återkommande 

resor, vilken, såsom av det föregående framgår, allt mer tagit Carl Juhlin-Dannfelts tid i anspråk 

efter hans flyttning till Stockholm, fann han enligt hans minnesanteckningar alltför mycket 

splittrande, särdeles i det avseendet, att han mer än lämpligt drogs från skötseln av undervis-

ningen vid landtbruksskolan, vilken till följd därav till större delen fick överlemnas åt de biträ-

dande lärarne. Detta var anledningen till att han lyssnade till anbud, som gjordes honom att 

överflytta till annan ort, där utsikt erbjöds honom till en ledande ställning i arbetet för jordbru-

kets främjande, men med mer begränsad verksamhet. 

 I början av år 1856 fick han besök av en av de ledande männen bland Gefleborg läns 

bruksegare, brukspatron Hjalmar Petré å Hofors, vilken meddelade honom, att ett bolag bildats 

av bruksegare inom nämnda län för inrättande av en landtbruksskola, för vilken bolaget inköpt 

en egendom Sörby i Årsunda socken. Brukspatron Petré hemställde nu, att Carl Juhlin-Dannfelt 

skulle biträda vid organisationen av denna skola och helst själv övertaga ledningen av den-

samma. 

 Vid en med anledning härav företagen resa till Sörby fann han emellertid den inköpta 

egendomen, "en förfallen gård i en ruskig by", vara alltför avskräckande och otjänlig som plats 

för en landtbruksskola, varför han uppsökte bolagets, Sörby aktiebolags, verkställande direktör, 

brukspatron August Lundeberg å Forsbacka för att framlägga denna sin mening och frånsäga sig 

all befattning med den tilltänkta skolan. Brukspatron Lundeberg fann hans anmärkningar befo-

gade, och sedan denna mening även godkänts vid ett sammanträde med delegarne i bolaget, 

erbjöds, att om Carl Juhlin-Dannfelt åtoge sig föreståndarebefattningen vid skolan, skulle annan 

lämpligare gård anskaffas för densamma. Under denna förutsättning förband han sig att inrätta 

och under 2 år förestå en landtbruksskola för länet och samtidigt som rådgivare stå Thore Petrés 

sterbhusdelegare, Forsbacka, Högbo och Mackmyra bruks egare, till tjänst vid ledningen av 

deras kring Storsjön belägna egendomar. Föreståndaren skulle till biträde vid undervisningen 

antaga och avlöna en underlärare, vilken även skulle få tjänstgöra som informator för hans barn. 

Föreståndarens lön skulle utgöra 5 000 riksdaler riksgälds samt fri bostad med ved, 3 kannor 

mjölk om dagen, foder och skötsel för 3 hästar samt rätt att begagna skolegendomens trädgård 

och fiske. 

 Till skolegendomen arrenderades för en tid av 2 år Åby gård tillhörande häradshövdingen 

Axel von Post, men bolagsstyrelsen skulle före denna tids utgång anskaffa annan, för skolan 

lämpligare egendom. 
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 För att bereda Carl Juhlin-Dannfelt tillfälle att efter utgången av den tid, för vilken han 

sålunda bundit sig i Gefleborgs län, återgå till sin verksamhet i Stockholms län medgav Stock-

holms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, att han skulle få tills vidare kvarstå som 

sällskapets sekreterare med hans svåger Georg Ameen som vikarie. Denne hade tidigare inne-

haft motsvarande befattning hos Blekinge läns hushållningssällskap och hade mottagit förord-

nande i K. Sjöförsvarsdepartementet i Stockholm för vissa ärendens beredning. Tillika med-

gavs, att till föreståndare för landtbruksskolan å Edeby skulle tills vidare antagas den person, på 

vilken arrendet av Edeby kunde komma att överlåtas. Uppgörelse om övertagandet av arrendet 

träffades med en hr.  Adam Fredrik Robert Hård, egare till Marsta gård, en person vilken Carl 

Juhlin-Dannfelt tidigare lärt känna därigenom, att han förmedlat försäljningen till honom av 

Sundsörs gård under Nyqvarn i Södertörn. Hård råkade emellertid kort efter tillträdet av Edeby 

på ekonomiskt obestånd, vilket föranledde, att landtbruksskolan år 1858 överflyttades till Vårby 

i Södertörn med Hjalmar Kylberg som föreståndare. 

 En kronolägenhet Berga, vilken Carl Juhlin-Dannfelt övertagit på arrende för att med dess 

intill Edeby gränsande egor öka den väl knappa areal, som denna senare egendom erbjöd för an-

vändning av lärlingarnes arbete vid jordbruket, överlät han, samtidigt med avträdet av Edeby, 

till departementschefen E.K. Ljungstedt. 

 Vid denna tid fick Carl Juhlin-Dannfelt ännu ett annat anbud att övertaga en befattning av 

helt annan art, sedan tiden för den avtalade anställningen i Gefleborgs län utgått. En samman-

slutning av svenske och norske affärsmän, de svenske grosshandlarne Kjellberg, Blom och P 

Kleman samt norrmännen Peder Anker och Stang hade inköpt de s.k. Gellivareverken, och dis-

ponentbefattningen vid dessa erbjöds nu Carl Juhlin-Dannfelt. För att lära känna förhållandena i 

den landsort, där den ifrågasatta anställningen skulle binda honom, åtföljde han under somma-

ren 1856 bolagets styrelse på en resa till Luleå. Efter att hava rådfört sig med en där boende, 

med förhållandena väl förtrogen vän, beslöt han sig emellertid att avstå från den erbjudna an-

ställningen. 

 Landtbruksskolan i Gefleborgs län öppnades hösten 1856 på Åby i Valbo socken nära 

Gefle. Denna egendom var ej särdeles väl rustad för detta ändamål, och därtill kom, att enligt 

upplåtelseavtalet inga väsentliga ändringar fingo göras i det gammaldags brukningssättet. Det 

blev därför angeläget att, såsom i överenskommelsen med den antagne föreståndaren förutsatts, 

snarast möjligt skaffa annan lämpligare egendom för skolan. Härtill erbjöds landshövdingebo-

stället Vall vid Gavelån strax norr om Gefle, och uppgörelsen träffades om denna gårds överta-

gande mot ett arrendebelopp av 5 000 riksdaler. Under sommaren uppfördes enligt av Carl Juh-

lin-Dannfelt uppgjorda ritningar och under hans tillsyn nya byggnader för skolan, nämligen ett 

bostadshus för föreståndare och lärare, lärlingbyggnad, slöjdstuga och smedja, tvättstuga, stall 

och vagnbodar, ladugård med plats för 100 kor samt tröskloge med tröskverk drivet med vatten-

kraft från den nära ekonomibyggnadstomten framflytande Kungsbäcken. I den först uppgjorda 

byggnadsplanen hade en del inskränkningar måst göras till följd av den inträffade krisen, som 

hårdt drabbat flere av delegarne i skolbolaget, men en ganska tillfredsställande utrustning av 

gården med byggnader hade dock åstadkommits. 

 På hösten 1858 överflyttades skolan till Vall, och undervisningen kunde nu få av före-

ståndaren önskad omfattning, med tillfälle att bereda lärlingarna kunskap och övning i diverse 

förbättringsarbeten. 

 Som underlärare hade från Edeby medföljt Axel Carlqvist, vilken år 1857 lemnat denna 

befattning för att genomgå Ultuna landtbruksinstitut och efterträdts av Wilhelm Fogelmark, 

vilken genomgått agronomkursen å Ultuna och var kompetent att biträda vid undervisningen 

även i de egentliga jordbruksämnena, så att föreståndaren utan olägenhet kunde egna sig även åt 

uppdrag, som föranledde resor. 

 Med skolbolaget ingicks i november 1859 nytt för 5 år gällande avtal, enligt vilket före-

ståndaren skulle åtnjuta löneförmåner ungefär lika de i det förutvarande kontraktet gällande 

eller 4 500 riksdaler kontant lön och naturaförmåner, det hela uppskattat till 6071 riksdaler årli-

gen. Jämte befattningen som föreståndare för skolan och rådgivare vid skolbolagets delegares 

enskilda jordbruk, fick Carl Juhlin-Dannfelt åtskilliga andra uppdrag. 



17 
 

Sekreterare i Gefleborgs läns hushållningssällskap 

 

I januari 1857 utsågs han till sekreterare hos hushållningssällskapet efter den på grund av ålder 

föga arbetsduglige och för jordbruksangelägenheter ganska främmande innehavaren av tjänsten, 

regimentsläkaren Napoleon Ludvig Rahmström, varvid som en uppgift framstod att söka 

uppliva sällskapets så godt som avdomnade verksamhet och öka anslutningen av medlemmar 

till sällskapet. I detta syfte började den nye sekreteraren utgivandet av en hushållningssällskap-

ets qvartalsskrift samt författade en broskyr om artificiella gödningsämnen, vilken utdelades till 

sällskapets ledamöter. 

 Liksom han i Stockholm varit med om att stifta en länssparbank, tog han här initiativet till 

inrättandet av en sådan för Gefleborgs län, en anstalt, som genast från början omfattades med 

stort intresse. 

 

Inköp av avelsdjur 

 

Liksom i sin förra verksamhetskrets fick han även i den nya upprepade uppdrag att inköpa 

avelsdjur åt enskilda jordbrukare. Ett dylikt uppdrag lemnades honom omedelbart sedan över-

enskommelsen om hans anställning som föreståndare för landtbruksskolan träffats. Uppdrags-

givarne, grosshandlaren Murén och patron Göransson önskade försöka med djur av övre Norr-

lands senare s.k. fjällras och anmodade Carl Juhlin-Dannfelt att under sin ovan omtalade resa 

till Norrbotten åt dem inköpa en hjord av mjölkboskap i Råneå floddal. Han fann emellertid 

därvarande boskap allt för underhaltig för att kunna tjäna till framstegs vinnande i sydligare 

orter med bättre fodertillgång och inskränkte sig därför till att som prov köpa några få kor, vilka 

också övertygade uppdragsgivarne om olämpligheten av det sätt, på vilket de tänkt förbättra 

sina ladugårdsbesättningar. Denna hans erfarenhet om den norrländska boskapen bidrog att 

styrka Carl Juhlin-Dannfelt i hans åsigt om utländska, bättre utvecklade rasers stora betydelse 

vid förädlingen av den svenska husdjursaveln, en åsigt, som alltjämnt framträdde i de talrika 

inköp av avelsdjur, som han utförde under sin verksamhet i landtbrukets tjänst. 

 Den goda erfarenhet man haft av avelsdjur, som av honom inköpts i Schleswig år 1854, 

och de förbindelser med uppfödare och boskapshandlare i detta land, som han då knutit, gjorde, 

att han vid denna tid betraktade Schleswig-Holstein som särskilt lämplig inköpsort för avelsdjur. 

I avseende på de raser, Angler och Tönder, som tillhörde dessa landskap, fick han genom erfa-

renheten om de djur, som han anskaffat till ett antal egendomar, den uppfattningen, att Tön-

derdjuren liksom djur av bättre svenska stammar hade större förmåga att omsätta fodret till 

mjölk än de mer småvuxna Anglerdjuren, vilka däremot lemnade fetare mjölk. De förra ansåg 

han därför fördelaktigare, där mjölken avsattes till direkt förbrukning, de senare, där mjölken 

användes övervägande till smörberedning. /Stockholms läns Hushållningssällskaps Handlingar 

1853, sidan 62/. Under det att han år 1856 köpte huvudsakligen Tönderdjur (200 stycken), 

vände han sig de följande åren med sina uppköp åt bruksegare i Gestrikland övervägande till 

Angler. Att han dock även delade den rådande höga uppskattningen av Ayrshirerasen, visas av 

hans förslag år 1858 om anskaffning av en enskild stamholländerihjord av denna ras, för vilket 

ändamål också bildades ett bolag, åt vilket en hjord av 1 tjur och 19 kvigor av Ayrshire år 1859 

inköptes och stationerades å Vall. 

 Bland erfarenheter, som han enligt offentliggjorda uttalanden ansåg sig hava vunnit, var 

även, att korna ej kunde fullt utveckla sin mjölkalstringsförmåga, om de ej vore i godt hull, var-

för det vore dålig hushållning att, såsom allmänt skedde, vinterfodra dem så svagt, att de under 

mjölkningsperioden voro i lågt hull. 

 Vid mjölkens behandling förordades major Gussanders metod att gräddsätta mjölken i 

grunda bleckbunkar vid vanlig rumstemperatur, emedan grädden fortare steg upp i ett grundt 

och varmt mjölklager än i djupare kärl och vid lägre värmegrad, vartill kom, att gräddens avskil-

jande från skummjölken gick bekvämare och fullständigare genom den senares avtappning än 

genom skumning. 
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 Emellertid tillfredställde verksamheten i Gestrikland ej hans arbetsiver och önskan att 

verksamt deltaga i ledningen av åtgärder för landtbrukets främjande, särdeles som de tryckta 

ekonomiska förhållandena under slutet av 1850-talet hårdt drabbat bruksegarne, vilka inom 

länet voro de främste målsmännen för dessa strävanden. Carl Juhlin-Dannfelt anför i sina lev-

nadsminnen detta som skäl till att han redan före utgången av den tid, för vilken han träffat 

överenkommelse om anställningen i Gefleborgs län, kände sig benägen att lyssna till anbud, 

som gjordes honom om förflyttning till i dessa avseenden mer lovande verksanhet. 

 Ett sådant förslag gällde anställning som ledare av ett storartat landtbruksföretag å Gott-

land. Planen för detta företag gick ut på omfattande uppodlingar av öns vid denna tid knappt alls 

tillgodogjorda myrar och upptagande å dem av sockerbetsodling, för vilken öns klimat och my-

rarnes kalkrika jordmån ansågs särdeles lämplig. Efter en besiktningsresa, vilken under somma-

ren 1859 företogs av upphovsmännen till förslaget, K. Sekreter Axel Odelberg och Grosshand-

larne Godenius, Eneqvist och Grubb, i vilken resa Carl Juhlin-Dannfelt även deltog, utfärdade 

de nämnde iniativtagarne samt första hovstallmästaren F Braunerhielm och presidenten Fr 

Åkerman inbjudning till aktieteckning i ett för företaget avsatt bolag. Detta företags tilltänkta 

stora omfattning framgår av att aktiekapitalet bestämts till 2 millioner riksdaler och disponen-

tens årslön till 20.000 riksdaler. 

 Tiden var emellertid ej ännu mogen för ett företag av denna art, vars idéer först 40 år 

senare upptogos till förverkligande. Aktieteckningen fick ej nödig anslutning, varför företaget 

uppgavs. 

 

Intendent vid Landtbruksakademiens Experimentalfält 

 

Kort därefter följde ett annat förslag, vilket föreföll Carl Juhlin-Dannfelt särdeles lockande ge-

nom att det skulle återföra honom till den ort och de kretsar, där han under sin närmast föregå-

ende verksamhet funnit sig så väl i nära samarbete med en del av de ledande männen på landt-

brukets område, och gav honom utsikt att på ett mer mångsidigt och verksamt sätt deltaga i de 

offentliga åtgärderna för landtbrukets framåtskridande. 

 Förhållandet var, att inom Landtbruksakademien planerna på utvidgning av Akademiens 

försöksverksamhet, vilka redan under hans verksamhet i Stockholms län uppstått, omfattats med 

allt större intresse. Som ett första steg i denna riktning hade år 1856 antagits en agrikultur-

kemist, vid vilkens anställning Carl Juhlin-Dannfelt medverkat, och sedan statsanslag beviljats 

för försöksverksamhetens utvidgande, hade Akademien beslutat, att göra sitt Experimentalfält 

till en verklig försöksanstalt, i vilken agrikulturkemistens verksamhet skulle inordnas. Före-

draganden å Akademiens landtbruksavdelning greve Axel Emil Wirsén å Djursholm uppmanade 

i brev Carl Juhlin-Dannfelt att anmäla sig som sökande till den blivande befattningen som före-

ståndare för försöksanstalten, och med anledning därav vände han sig till Akademiens direktör, 

statsrådet greve Carl Göran Mörner, för att efterhöra huru en sådan ansökan skulle upptagas. 

Greve Mörner mottog honom med den största välvilja, och då han förklarade, att utsikt funnes, 

att Carl Juhlin-Dannfelt skulle kunna utan ansökan förordnas till intendent vid Akademiens 

Experimentalfält, förklarade denne sig villig att mottaga förordnandet, sedan han lösts från sin 

förbindelse i Gefle. Visserligen var den avlöning, som avsetts för denna tjänst, 3000 riksdaler 

jämte fri bostad och vissa naturaförmåner, betydligt lägre än den han åtnjöt i sin dåvarande be-

fattning, och sedan riksdagen avslagit den K. proposition om anslag, varpå den nämnda avlö-

ningens beräkning var grundad, minskades den kontanta lönen till 1500 riksdaler. Men på grund 

av sin erfarenhet under sin tidigare verksamhet i Stockholms län påräknade Carl Juhlin-Dannfelt 

att genom uppdrag vid sidan om sin tjänst kunna fylla vad i inkomst från denna brast. 

 Då Carl Juhlin-Dannfelt efter underhandlingarna i Stockholm vände sig till sin skolsty-

relse med hemställan om frikallelse från den ingångna överenskommelsen, som skulle binda 

honom som föreståndare vid landtbruksskolan till hösten 1863, kunde han anföra, att skolans 

organisation nu var genomförd och dess verksamhet i full gång, samt att underläraren W Fo-

gelmark var fullt kompetent att förestå densamma och villig att nöja sig med hälften av den 

avlöning Carl Juhlin-Dannfelt åtnjöt. - Styrelsen gjorde ingen invändning mot bifall till hans 
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hemställan och medgav honom avsked från den 1 november 1860, varefter följde förordnande 

av Landtbruksakademiens Förvaltningskommitté för Carl Juhlin-Dannfelt som intendent vid 

Akademiens Experimentalfält från samma tid. 

 I skrivelse av den 26 januari 1860 uttalade skolstyrelsen sin "ledsnad över att Carl Juhlin-

Dannfelt icke var i tillfälle att forsätta sin verksamhet som föreståndare för skolan, och sitt be-

klagande, att Direktionens försök att förmå honom att kvarstanna vid sin befattning icke med-

fört önskad verkan". Direktionen "betygade honom sin synnerliga tacksamhet och erkänsla för 

allt det goda han åstadkommit genom utbildande av skickliga rättareelever, inköp och förfärdi-

gande av ändamålsenliga redskap, uppförande av samtliga byggnader å Vall i ändamålsenligt 

skick samt uppgörande av planer för landtbrukets ordnande å egendomen, - ej blott honom utan 

även Direktionen till heder". 

 Ett synligt bevis av sitt erkännande för hans verksamhet som hushållningssällskapets 

sekreterare gav sällskapet honom genom en hedersgåva av en för ändamålet förfärdigad ståtlig 

silverkanna med inristad motiverad tillegnan. 

 

Studieresa 

 

För att förbereda sig för sin nya verksamhet företog Carl Juhlin-Dannfelt på våren 1860 med 

1.000 riksdalers understöd av statsmedel en studieresa till England och Skotland, varvid han 

besökte försöksanstalterna på Rothamsted, i Glasgow och Edinburgh samt vid Fenton Barns. 

 

Plan för försöksverksamhet 

 

Det ökade intresse för landtbrukets framåtskridande och den uppblomstring av den landt-

brukskemiska vetenskapliga forskningen, som gjort sig gällande under 1840- och 1850-talen, 

hade framkallat en önskan, att Landtbruksakademien skulle vidtaga åtgärder för att intaga den 

ledande ställning i arbetet för landtbrukets utveckling på vetenskaplig grund, som ingick i den 

uppgift, som förelagts Akademien. Med stöd av upprepade yrkanden om anordnande av försök 

och vetenskapliga undersökningar för landtbrukets främjande, hade Akademien år 1849 gjort en 

underdånig framställning hos regeringen om anslag för bl. a. anställande av en agrikulturkemist 

vid Akademien, och sedan denna framställning ledt till att ett anslag för ändamålet beviljats av 

riksdagen, hade såsom redan nämnts, en tysk kemist, doktor Alex Müller år 1856 antagits, med 

uppgift att i jordbrukets tjänst utföra kemiska undersökningar och biträda med råd och upplys-

ningar. 

 År 1856 väcktes därefter förslag, att hans verksamhet skulle ställas i förbindelse med 

försöksverksamheten å Experimentalfältet, vilken aldrig nått någon större omfattning och efter 

professor Carlings död år 1834 så godt som upphört, varefter egendomen enligt år 1835 antagen 

plan skulle brukas som mönster för ett lönande landtbruk. Meningen var nu, att 3-4 tunnland av 

Experimentalfältets jord skulle stå till agrikulturkemistens förfogande för försöksodlingar, under 

det att landtbruket i övrigt väl fortfarande skulle skötas som ett lönande mönsterjordbruk men 

med intensivare hushållning med foderodling och ladugårdsskötsel som landtbrukets tyngd-

punkt. Detta sistnämnda motiverades därmed, att närbelägenheten till staden kunde göra ladu-

gårdsskötseln mycket lönande genom avsättning där av mjölk. Försök både på jordbrukets, 

trädgårdsskötselns och husdjursskötselns område skulle bedrivas i ökad omfattning efter ve-

tenskapliga grunder. 

 För denna plans förverkligande beviljades år 1858 ökat understöd, nämligen ett bygg-

nadsanslag av 6000 riksdaler samt årsanslag till försök 3000 riksdaler och till avlöning av en 

"inspektor" med högre utbildning 1500 riksdaler (- hittills hade inspektorens avlöning varit 600 

riksdaler). Framställd begäran om ytterligare anslag för försöksanstaltens upprättande och un-

derhåll, vilken år 1859 framfördes av K. Majt i proposition till riksdagen, vann ej dennes bifall. 

Sedan emellertid det 9:de allmänna svenska landtbruksmötet 1860 i Göteborg hos K. Majt hem-

ställt om inrättande av agrikulturkemiska försöksanstalter samt ett antal hushållningssällskap 

och några enskilda personer beviljat bidrag till inrättande av en dylik station å Experimentalfäl-
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tet, beslöt Landtbruksakademiens förvaltningskommitté att fullfölja den uppgjorda planen om 

än till en början i mindre skala än förut avsetts. Uppgörelsen med Carl Juhlin-Dannfelt kunde 

ock vidhållas, sedan denne gått in på nedsättning av den i utsikt ställda lönen 2000 riksdaler till 

hälften. Enligt Förvaltningskommitténs protokoll för den 18 september 1860 tillförsäkrades 

honom därjämte som naturaförmåner. 

 År 1863 biföll riksdagen en förnyad framställning om ökade statsanslag, nämligen till 

byggnader 40000 riksdaler, till jordförbättringar 5000 riksdaler och till avlöningar och expenser 

ett årligt anslag av 6300 riksdaler. Tack vare detta sistnämnda anslag kunde intendentens lön 

ökas till 2400 riksdaler och år 1874 höjdes den ytterligare till 2800 riksdaler. 

 

Byggnader år Experimentalfältet. Därvarande samlingar 

 

De första åren av den nyantagne föreståndarens, intendentens, verksamhet upptogs till stor del 

av byggnadsarbeten och andra anordningar för försöksverksamhetens igångsättning och ut-

veckling efter den uppgjorda planen. 

 Av byggnadsarbeten utfördes först, år 1860, omändring av den under åren 1836-1838 

uppförda huvudbyggnadens övre våning till bostad åt intendenten, och under de närmast föl-

jande åren inreddes den nedre våningen till bostad åt kemisten och till kemiskt laboratorium, 

vilket senares inredning icke kunde ske förr än det ökade anslaget 1863 bifallits. Laboratoriet 

utflyttades därför först år 1864 från den trånga lokal i den östra flygeln av Akademiens fastig-

het, No 36 Mästersamuelsgatan varå sedan det nuvarande huset för Tekniska skolan och (till år 

1915) Sveriges Geologiska Undersökning uppfördes. 

 Ändringsarbetena i huvudbyggnaden inskränktes till det oundgängligen nödvändiga, så 

att den förutvarande rumsindelningen bibehålls oförändrad. 

I övre våningen, bestående av en stor samlingssal för Akademiens sammanträden, som under 

sommartid stundom hållits där, samt 8 smärre rum, gjordes ingen annan ändring, än att det 

första rummet midt emot trappan och vester om förstugan inreddes till kök. Några år senare 

upptogs från den stora trappan en grentrappa till den östra delen av våningen, där intendenten 

hade sitt kontor och arbetsrum (efter Centralanstaltens inrättande den bakteriologiska avdel-

ningen). 

 I bottenvåningen, där rumsindelningen förut varit densamma som en trappa upp, delades 

den stora midtsalen genom en brädvägg i en större, vestlig del, vilken tillades kemistens bo-

stadslägenhet, vilken i övrigt omfattade bottenvåningens vestra hälft, och ett mindre rum, som 

blev biblioteks- och arbetsrum. Den östra delen, bestående av tre rum inreddes till laboratorium. 

Till kemistens bostadslägenhet hörde ett litet skafferi till venster om ytterporten, där senare 

trappan till källaren fick sin ingång, då efter professor Nilssons tillträde till kemistbefattningen 

materialbod för laboratoriet inreddes i samband med anläggningen för vegetationsförsök i kärl. 

 Å vinden inreddes en dublett till bostad åt laboratorieassistenten på södra siden av huset 

samt ett skafferi och ett bostadsrum (pojkarnes rum till intendentens lägenhet). Den övriga delen 

av vinden avdelades med brädväggar till handkammar och till förrådsrum för laboratoriet. 

De i huvudbyggnaden hittills inrymda samlingarna av jordartprov ("jordkabinettet") frö och 

sädeslag ("cerealiekabinettet") och herbarium kasserades eller ställdes till en del upp på vinden, 

där småningom det till en början bevarade förstördes, under det att samlingen av red-

skapsmodeller förvarades i skåp på vinden, tills lokal för dem blev tillgänglig i Tekniska sko-

lans å Akademiens dittills varande tomt i staden nyuppförda hus. Samlingen av redskap, som 

också förut stått i nedre våningen, bestående av de vid Akademiens Centralverkstad tillverkade 

och de efter Akademiens förste direktör presidenten Abraham Niclas Edelcrantz inköpta, av 

honom importerade engelska redskapen, undanstuvades i uthus, tills plats bereddes även för 

dem i den nya landtbruksmuseilokalen i Tekniska skolans hus. Samlingen av små redskapsmo-

deller, som till större delen tillhört Polhems modellsamling, hade Akademien fått övertaga, då 

Teknologiska institutet bortflyttade från det s.k. Modellkammarhuset (Akademiens nuvarande 

hus Mästersamuelsgatan 4) och modellkammaren delades så, att Akademien fick de till landt-
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bruk och dess binäringar, däribland  hemslöjd hörande numren, och Teknologiska institutet de 

till egentlig industri hörande. 

 De för landtbruket erforderliga ekonomibyggnaderna upprustades nödtorftigt. De utgjor-

des av den numera av trädgårdsavdelningen använda stall-längan, det med denna jämnlöpande 

lidret, en vester om detta hus liggande magasinsbyggnad, - nuvarande bostäder för träd-

gårdsavdelningens arbetare, - samt en öster om denna byggnadsgrupp liggande log- och lad-

byggnad, uppförd av bräder på stolpvirke. 

 I den gamla stall-längan kunde någorlunda tillfredställande plats beredas för hästar och 

får men däremot ej för nötboskapen, då ladugårdsskötseln enligt den nya planen skulle vara en 

huvudsak vid försöksverksamheten och landthushållningen och därför skulle betydligt ökas 

samt fodra anordningar för försök och kontroll vid utfodringen. Denna brist avhjälptes genom 

att år 1864 uppfördes den stora ladugårds- och logbyggnaden, varefter den ovan nämnda gamla 

logbyggnaden nedrevs såsom obehövlig. 

 Den nya ladugårdsbyggnaden inrymde i bottenplanet ladugård för ett 40-tal klavbundna 

djur, med för utfod-ringsförsök avsedda anordningar för individuell fodring, - en i foderbordet 

nedsänkt järngryta för varje djur, - vattenreservoir med ledning till varje fodergryta, avloppsled-

ning från gödselrännan till en utanför byggnaden liggande urinbrunn, foderrum, rotfrukts- och 

mjölkkällare samt en avdelning inrymmande kvarn driven med ångmaskin, sädestorkugn och 

slöjdstuga. Med ånga från ångpannan uppvärmdes vattnet i ladugårdens vattenreservoir. Över-

byggnaden, uppförd av stolpvirke och bräder, under spillertäckt tak, innehöll sädeslada och 

tröskloge. Det hela var försett med anordningar för vinnande av största möjliga bekvämlighet, 

arbetsbesparing och möjlighet till noggrann kontroll, för vilket allt utförlig redogörelse finnes i 

den år 1870 tryckta Berättelse öfver verksamheten vid Experimentalfältet åren 1865-1868. 

Stenarbetet, bestående av väggar av gråsten i kalkbruk, utfördes av skånska arbetare förtrogna 

med dylikt arbete. Hela byggnaden uppfördes för den låga kostnaden av 19500 riksdaler. 

 För det kemiska laboratoriets behov uppfördes vid samma tid ett gasverk, strax norr om 

ladugårds-logbyggnaden och bredvid denna år 1877 en byggnad inrymmande bostad för den 

botaniske assistenten samt växthus, sedan riksdagen året förut beviljat medel därtill. År 1879 

ändrades den gamla magasinsbyggnaden till arbetarebostad och uppfördes en ny smedja samt år 

1880, Carl Juhlin-Dannfelts sista tjänsteår som intendent, en mindre byggnad, inrymmande för-

varingsskjul och tröskloge för sort-odlingsförsök. 

 

Omorganisation av försöksverksamheten 

 

Omorganisationen av försöksverksamheten å Experimentalfältet innebar, såsom redan antydts, 

ej blott en utvidgning utan även en väsentlig förändring av den förutvarande försöksverksam-

heten. Tidigare hade denna handhafts av en inspektor och en trädgårdsmästare under tillsyn av 

vederbörande akademiavdelnings föredragande. Därtill hade år 1856 kommit agrikulturkemis-

tens verksamhet omfattande, jämte kemiska undersökningar, agrogeologiska rekognoseringar 

och rådgivning rörande gödsling, utfodring m. m., under föredragande å Akademiens vetenskap-

savdelning som inspektor. Avgifterna för utförda analyser hade tillfallit kemisten, vilken det 

däremot ålegat att bestrida laboratoriets underhålls- och driftskostnader. 

 Enligt den nya organisationen var intendenten å Experimentalfältet föreståndare för för-

söksanstalten i dess helhet och handhade den praktiska försöksverksamheten, under det att agri-

kulturkemistens verksamhet inskränktes till kemiska undersökningar och samarbete med in-

tendenten rörande gödslingsförsök, uppgörande av planen och foderstaten vid utfodringsförsök 

m.m., samt trädgårdsmästarens till försöksodling av trädgårdsväxter och spridning av vid Ex-

perimentalfältet uppdragna plantor av vid där utförda odlingar prövade sorter. Landthushåll-

ningen å Experimentalfältet borde bedrivas som ett ekonomiskt skött mönsterjordbruk, och lik-

som trädgårdsskötseln med sina inkomster betala de statsanslaget överskridande kostnaderna för 

försöksverksamheten. - Avgifterna för kemiska undersökningar skulle redovisas till för-

söksanstalten. - Den ekonomiska förvaltningen och redovisningen för hela anstalten skulle 

åligga intendenten. 
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Försöksverksamheten å landtbruksavdelningen 

 

Försöksverksamheten å landtbruksavdelningen skulle enligt den fastställda planen omfatta dels 

en första försöksodling av växtsorter på smärre rutor, dels ett mönsterjordbruk med fastställd 

växtföljd, vari sådana växtsorter skulle ingå, vilka vid den förberedande provodlingen visat sig 

lovande, därjämte gödslingsförsök, jämförelse mellan olika kreatursraser samt försök med olika 

fodermedel och fodringsmetoder, och slutligen provning av redskap. Försöken skulle, där så var 

lämpligt, utföras i samarbete med den agrikulturkemiska avdelningen. 

 För de förberedande odlingsförsöken iordningsställdes den nedanför huvudbyggnadens 

södra sida sedan några år förut anlagda, omkring 3 tunnland stora "provkartan", vilken indelades 

i försöksrutor om 1000 kvadratfot och för potatissortförsök smärre sådana om 50 kvadratfot. 

Den öppna jorden, omkring 40 tunnland, vilken ej åtgick härtill samt till trädskolor och annan 

trädgårdsodling, skulle brukas i 8 skiftes växtföljd, i vilken de fortsatta sort-försöken, bearbet-

nings- och andra fältförsök skulle ingå. Härvid medräknades dock ej den i det norra inegoområ-

det liggande mossen, vilken skulle användas till ständig fodervall, varå skulle försökas olika 

gödsling, särskilt i syfte att åstadkomma en fortgående föryngring av växtbeståndet. Detta bruk 

av mossen fortsattes till år 1875, då den upplöjdes. 

 

Potatissortförsök 

 

Sortförsöken med sädesslag, rotfrukter samt grönfoder- och vallväxter fingo stor omfattning 

från och med att möjligheten till skördeprovens förvaring utan sammanblandning vunnits ge-

nom den nya logbyggnadens uppförande. Främst gällde detta potatis. Denna hade redan tidigare 

varit föremål för omfattande försöksodling under Professor P F Wahlbergs ledning med huvud-

syfte att finna sorter med motståndskraft mot potatissjuka. Av dessa förut å Experimentalfältet 

försöksodlade sorter funnos blott få kvar i odling, men vid sitt besök vid verldsutställningen i 

London år 1862 anskaffade Carl Juhlin-Dannfelt ett stort antal sorter från firman Vilmorin-

Andrieux i Paris, och ytterligare inköptes ett antal tyska och svenska sorter. Inalles upptager den 

i Berättelse för verksamheten 1865-1868 införda listan å försöksodlade sorter nära 500 nummer. 

Av alla dessa, för vilka lemnades uppgift å blommors, blastens och knölarnes utseende, utveckl-

ingens hastighet, skördemängd och knölarnes hållbarhet, funnos endast några få svenska lokal-

sorter, t. ex. Munsö-potatis och några i senare tid i Sverige odlade sorter, -ett bevis på den starka 

omsättning i odlingsmaterialet, som skett genom frambringandet av nya sorter, som undanträngt 

de förut odlade. - I berättelsen för år 1871 meddelas, att de försöksodlade sorterna med få un-

dantag urartat eller gått förlorade genom sjukdom, till vilket senare Experimentalfältets för 

denna odling olämpliga jordmån, styvlera, ansågs vara en bidragande orsak. Några år senare 

hade, enligt försöksberättelsen för år 1876, antalet sorter i försöksodlingen nedgått till föga mer 

än hundra, bland vilka blott en, den år 1869 importerade amerikanska rosen (early rose) ännu 

torde vara i odling. Av de försöksodlade sorterna uppgåvos många ha visat förändringar i blom-

färg, blastens växtsätt samt knölarnes färg, ansättning och fasthet, -något som dock torde kunna 

anses åtminstone i vissa fall hava berott på sammanblandning av sorterna under övervintringen, 

emedan den källare, i huvudbyggnaden, där försökspotatisen förvarades, var mycket hemsökt av 

råttor. 

 Försök anställdes även med användning av hel och kluven sättpotatis, med förgroning av 

sättpotatisen före sättningen, varigenom ökad skörd och tidigare mognad vanns, samt med den 

Jülichska odlingsmetoden [grund sättning, stora avstånd och upprepad hög kupning rundt stjäl-

karne], vilken odlingsmetod väl gav ökat antal knölar per planta men mindre skördemängd på 

ytenheten. 
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Sädessortförsök 

 

Även av sädesslagen försöksodlades ett stort antal sorter, vartill utsädet till stor del erhållits 

verldsutsällningen i London. Uppmärksamheten fästes särskilt på det kanadensiska Fife-vår-

vetet, prolsteier-råg och Chevalier-korn, vilka sorter ju senare fingo stor betydelse. Beträffande 

sädessorter, som voro väl senmogna för att i mellersta delarne av landet säkert lemna mogen 

skörd, anmärkes i berättelsen för år 1874, att erfarenheten bekräftat den redan tidigare från tyskt 

håll lemnade uppgiften, att vid odling av olika tidigt mognande sorter som blandsäd de senare 

utvecklade sorternas mognad påskyndas, så att den närmar sig de tidigares, varför man genom 

dylik samsådd skulle kunna draga nytta av sorter, som vore väl sena men i övrigt av framstå-

ende egenskaper. - Tillika framhålles (år 1874) radsådd, vilken vid denna tid ännu föga använ-

des, som ett medel att befordra en jämnare utveckling och mognad, ökad motståndskraft mot 

liggsäd samt tillika en avsevärd besparing av utsäde. 

 Vid redogörelsen för odlingsförsöken betonas svårigheten att erhålla pålitliga resultat av 

jämförande försök å Experimentalfältet till följd av jordmånens ojämnhet, liksom att hålla sor-

terna fria från korsning vid odling av olika sorter av samma växtart, där, såsom å Experimen-

talfältet, större avstånd mellan de olika sorternas växtplats svårligen kunde åstadkommas. 

Av foderväxter omtalas lucern, som enligt erfarenheten från Experimentalfältet liksom från 

andra ställen i Mälarens omgivningar visade sig vara ett synnerligen förmånligt växtslag. 

 

Gödslingsförsök 

 

Gödslingsförsök, vilka enligt den fastställda planen utfördes i samarbete med Akademiens agri-

kulturkemist, vilken utförde kemisk analys å försöksrutornas jord, lemnade ej heller pålitliga 

resultat, särdeles i det avseendet, att skörden dåligt överensstämde med vad jordens näringsin-

nehåll enligt jordanalysen gav anledning till att vänta. Detta tillskrev man jordens ojämna be-

skaffenhet, men däremot uttalas intet tvivel på jordanalysen som uttryck för jordens fruktbarhet. 

För övrigt kontrollerades ej felkällan genom användning av flere samparceller. 

 Övergödsling med latrin framhölls som ett synnerligen verksamt medel att öka foderval-

larnes avkastning, men även att fodret efter denna gödsling blev mindre begärligt för kreaturen. 

Latrin hemtades från Stockholm, komposterades en tid före spridningen och användes i mäng-

der av intill 800 avträdeskärl på tunnlandet. 

 I avseende på jordens bearbetning omtalas (i redogörelsen för år 1874) erfarenheten om 

ytharvningens stora betydelse för vidmakthållande av en jämn, för grödornas utveckling gynsam 

fuktighet i jorden. Detta brukningssätt förekom ännu vid denna tid litet eller intet i de mellersta 

och norra delarne av landet. 

 

Ladugårdsskötsel 

 

Ladugårdsskötseln borde utgöra huvudsaken i Experimentalfältets landthushållning och dess 

försöksverksamhet. Anledningen härtill torde väl delvis varit det vid denna tid allt mer fram-

trädande strävandet att från den övervägande spannmålsodlingen övergå till foderodling och 

ökad nötkreatursskötsel, men kanske än mera lättheten att i den närbelägna huvudstaden få lö-

nande avsättning för mjölk och utsikten att med denna inkomst täcka utgifterna för försöksverk-

samheten. 

 Därför blev den första åtgärden att skaffa en så stor uppsättning av nötboskap, som sva-

rade mot gårdens foderskörd. Kreatursbesättningen hade förut utgjorts av 4 hästar, 4 oxar, ett 

tjugotal får men blott 3 kor, och inkomsten från kreaturshållet hemtats huvudsakligen genom 

försäljning av lamm. Nu ersattes dragoxarna av hästar, fårens antal bibehölls så godt som oför-

ändrat, men koantal beräknades kunna ökas till minst ett tjugotal jämte för aveln behövliga tju-

rar, då foderodlingen ökades i omfattning och intensitet och därjämte drank från det närliggande 

bränneriet å Kräftriket samt köpt kraftfoder togs till hjälp. 
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 Mjölken avsattes till kunder i staden, dit den kördes i flaskor inneslutna i en låst mjölk-

vagn, genom vars bakvägg avloppskranar från flaskorna utsköto. Tack vare god värmeisolering 

i vagnens väggar kunde den kylda mjölken levereras fullt frisk även under den hetaste sommar-

tid, och flaskornas oåtkomlighet i den låsta vagnen gav kunderna trygghet för att mjölken ej 

blev förorenad eller utspädd, vilket senare vid denna tid var rätt vanligt, - något, varom de på 

väg till staden förbipasserande mjölkbudens täta besök vid den källa, som fanns vid landtsvägen 

midt emeot uppfartsvägen till Experimentfältet, bar tydligt vittnesbörd. 

 

Jämförelse mellan olika raser 

 

Då på planen för försöksverksamheten upptogs främst jämförelse mellan olika raser, förklaras 

detta därav, att den förherskande meningen vid denna tid var, att den svenska boskapen genom-

gående var alltför undermålig så till kroppsbyggnad och gödningsförmåga som till anlag för 

mjölkalstring för att kunna med framgång förädlas utan korsning med utländskt, bättre utvecklat 

avelsmaterial, - en uppfattning, som kommit till synes vid inrättningen av stamholländerierna, 

vilka från början uppsatts med och ännu bestodo av djur endast av utländska raser, med det enda 

undantaget, att en stamhjord av svensk boskap under några få år försökts på Haddorp i Östergöt-

land. 

 Den nye intendenten delade också denna uppfattning om den inhemska boskapens under-

haltighet, varför ock han vid anskaffande av avelsboskap, såväl för egen räkning som åt upp-

dragsgivare under den föregående tiden, såsom ovan omtalats, givit företräde åt schleswig-

holsteinska djur av Tönder- och Anglertyp. 

 På grund av denna uppfattning gjordes framställning till Stamholländeristyrelsen, i vilken 

intendenten Carl Juhlin-Dannfelt vid denna tid förordnades till sekreterare, att vid Experi-

mentalfältet skulle uppställas djur av tre för mellersta Sverige lämpliga raser, varå tillgång fun-

nes vid statens stamholländerier. Från Styrelsen erhölls dock djur av endast två raser, Ayrshire- 

och Pembrokeshire-, 1 tjur och 5 kvigor av vardera. 

 Den förra av dessa båda raser hade under de gångna 15 åren av Stamhollände-

riinrättningens tillvaro vunnit anseende som den för vårt land - med undantag av en del av 

Skåne - lämpligaste av de försökta raserna, även om den syntes vara mer än de övriga mottaglig 

för tuberkelsjukdomen. Pembrokeshirerasen hade ansetts särskilt lämplig för de delar av landet, 

där klimatets hårdhet och växtlighetens karghet sätta djurens oömhet på hårdare prov, och bättre 

är Ayrshirne-djuren passa till dragare. 

 För att fylla det önskvärda antalet nötkreatur inköptes från Vestmanland 5 kor  av den så 

kallade Strömsholmsrasen, - Mälarlandskapens ganska mycket spridda blandras, vilken upp-

kommit genom korsning av ortens inhemska boskap med skånska, danska och holsteinska djur. 

Dessa kor inköptes i öppna marknaden och härrörde icke från någon särskild framstående herr-

gårdsbesättning; de betecknas i senare redogörelser för Experimentalfältet i allmänhet som 

"svensk landtras". 

 Erfarenheten vid Experimentalfältet, där de ställdes på lika utfodring, bekräftade från 

början den uppfattning, som redan vunnits vid andra stamholländerier, om Pembrokeshiredju-

rens underlägsenhet som mjölkkor, i det att deras mjölkavkastning uppgick till ej fullt 800 kan-

nor om året mot omkring 1100 kannor av Ayrshire- och Strömsholmskorna. Till följd härav 

utslogos Pembrokeshiredjuren efter ett par år och ersattes år 1863 med 5 djur av Allgauerras, 

importerade från Sachsen-Altenburgs bergiga vestra del. Allgauer-korna lemnade under de föl-

jande åren ungefär lika hög medelmjölkning som Ayrshire.stammen, omkring 1100 kannor, 

under det att Strömsholmsdjuren i regel voro något högre i mjölkning. 

 Denna erfarenhet om möjligheten att finna kor av svensk landtras, som fullt kunde tävla 

med de utländska i mjölkavkastning och i detta avseende voro fullt lika bra som Tönder- och 

Anglerdjur, hade till följd, att Carl Juhlin-Dannfelt under de närmast följande åren icke inköpte 

eller tillrådde anskaffning av djur av dessa senare raser, och år 1863, uppgav han i Landtbruksa-

kademien, att införseln av avelsdjur från de danska provinserna så godt som upphört och efter-

frågan å Strömsholmsdjur i stället ökats, till följd varav också priset å dem stigit. Emellertid 
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köptes djur av detta slag huvudsakligen för rekrytering av uppsättningar av mjölkkor, och oftast 

inköptes högdräktiga kor för att utmjölkas och därefter åter säljas till slakt, vilket var vanligt 

särskilt i Stockholmstrakten. Strömsholmsslaget hade därför jämförelsevis mindre betydelse för 

avelns förbättrande, och att Tönder- och Anglerraserna av Carl Juhlin-Dannfelt ansågos lämp-

liga för svenska förhållanden, framgår därav, att, då han år 1874 på uppdrag av Landtbruksaka-

demiens Förvaltningskommitté i utlandet skulle inköpa avelsdjur åt enskilde personer, vilka 

begagnat sig av inbjudningen av Akademien att anskaffa sådana, han inköpte det stora flertalet 

av djuren från Angeln, där priset vid denna tid var lägre än i Sverige å kor av inhemskt slag. 

Tönder, Angler och dansk boskap fortfor ju också ännu länge att införas i Sverige, dock huvud-

sakligen till de sydligaste landskapen. Dock visa meddelanden av en, som var rätt mycket anli-

tad som uppköpare av Angler-boskap, hovintendenten Götrik von Schéele, att djur av denna ras 

av honom anskaffades till egendomar ända upp till Dalarne (Stjernsund) och Gefletrakten, in-

köp, som fortgingo hela 1870-talet, efter vilken tid Angler- och Tönder-rasen i mellersta Sverige 

alltmer fullständigt undanträngdes av Ayrshire. 

 Denna sistnämnda ras lemnade å Experimentalfältet fortfarande en avkastning, som vi-

sade, att den väl passade för därvarande förhållanden. Antalet kor av denna ras å Experimental-

fältet minskades dock på grund av angrepp av tuberkulos, och ersättningen för de utslagna 

Ayrshirekorna liksom ökningen av kornas antal i besättningen skedde genom anskaffning av 

några få ostfrisiska och korthornsdjur samt ökning av antalet av Allgauer och svenska land-

traskor. De ostfrisiska korna stodo därefter högst i medelmjölkning bland alla de företrädda 

slagen, under det att korthornsdjuren, som voro av rätt utpräglad gödtyp, ej i mjölkavkastning 

kunde tävla med någon av de andra slagen. 

 För Norrland med dess hårdare klimat och svagare utfodring ansåg Carl Juhlin-Dannfelt 

av de nu nämnda utländska raserna endast Allgauer vara lämplig, särskilt på grund av dessa 

djurs tjocka hud och täta hårrem samt deras stora förnöjsamhet med även ett svagt bete. Genom 

sin ojämförligt större mjölkavkastning och köttrikedom voro de, enligt hans mening den norr-

ländska s.k. fjällrasen avgjort överlägsna. Sin tidigare vunna uppfattning om denna senare ras 

underlägsenhet fann han bestyrkt av erfarenheten vid Experimentalfältet, där år 1865 fem ut-

valda kor av jämtländsk och år 1868 två av norrbottnisk stam uppställts. De lemnade där en 

årsmedelmjölkning av endast 700-900 kannor, d.v.s. blott omkring 2/3 mot de övriga där prö-

vade raserna, och därtill kom, att de visade sig mindre väl tåla en starkare utfodring, än de voro 

vana vid, i det att de då mera lade på hullet än ökade mjölkmängden, och därmed följde benä-

genhet att gå gall. 

 Om man, såsom vid denna tid brukades, beräknade mjölkavkastningen i förhållande till 

djurens kroppsvigt, kommo visserligen fjällrasdjuren någorlunda i jämnbredd med de utländska 

raserna, men då detta beräkningssätt uppenbarligen är vilseledande vid bedömande av djurens 

ekonomiska värde, anfördes dess resultat blott undantagsvis i försöksberättelserna från Ex-

perimentalfältet och inverkade ej på omdömet om de jämförda raserna. 

 Erfarenheten vid Experimentalfältet om Allgauerrasen och den uppfattning, som Carl 

Juhlin-Dannfelt, stamholländeristyrelsens sekreterare, uttalade om dess lämplighet i Norrland, 

torde väl hava medverkat till den rätt stora användning rasen fick som förädlingsmaterial i dessa 

delar av riket. Härtill bidrog även i hög grad uppställning av Allgauertjurar vid de vid de stam-

holländerier av fjällras, som under senare delen av 1860-talet inrättades i övre Norrland. Något 

stamholländeri av Allgauerras fanns däremot ej norr om södra Gestrikland, där en dylikt in-

rättades å Sofiedal år 1869. Ännu så sent som på 1890-talet, då nötboskapspremieringen börjat 

och de ledande inom nötkreatursaveln i Norrland bestämt sig för fjällrasen såsom den för dessa 

landsdelar lämpligaste, spårades rätt allmänt inverkan av korsning med Allgauer och omtalas 

den fördelaktiga inverkan denna haft på djurens såväl mjölkavkastning som kroppsbyggnad. 

I berättelsen för verksamheten under år 1874 sammanfattar Carl Juhlin-Dannfelt sin på erfaren-

heten bl. a. från de jämförande försöken grundade uppfattning om mjölkavkastningsförmågan 

sålunda, att denna ej i så hög grad, som man i allmänhet antager, är en ärftlig ras eller stamegen-

skap, utan även i väsentlig mån beror på de förhållanden, under vilka djuren hållas. Detta visar 

sig bland annat däri, att i Sverige liksom i andra länder stammar av införda högmjölkande raser 
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nedgå i mjölkmängd, när de komma under kargare förhållanden, varför ock en fortsatt blodupp-

friskning genom förnyad införsel plägade visa sig behövlig för att vidmakthålla stammens höga 

mjölkproduktionsförmåga. Genom förbättrad uppfödning och utfodring kunde en lågt avkas-

tande stam, såsom de inhemska svenska boskapsstammarne förbättras och därigenom göras 

mottagligare för förädling genom korsning med djur av bättre utvecklade raser. Dylik förädling 

genom korsning borde alltså företrädesvis användas på djur, som redan vunnit en viss förbätt-

ring genom ändamålsenlig uppfödning och utfodring, men ej direkt på den av förbättringsarbetet 

ännu oberörda boskapen. 

 I en överläggning i Landtbruksakademien den 15 oktober 1877 om förefintligheten av 

inhemska boskapsstammar med god mjölkavkastningsförmåga och åtgärder för utveckling av 

denna framhöll Carl Juhlin-Dannfelt i motsats mot den av andre talare förfäktade meningen om 

önskvärdheten av den inhemska boskapens förädling utan inblandning av främmande blod, att 

goda mjölkkor visserligen ej saknas bland den svenska boskapen, men detta vore, om man bort-

ser från fjällboskapen, till stor del en frukt av korsning med utländska raser. Den inhemska bo-

skapen, även där i densamma inginge utländskt blod, lemnade dessutom mycket övrigt att önska 

i avseende på förmåga att ansätta kött. Genom spridning av avelsdjur från stamhjordar av bättre 

utländska raser hade redan en avsevärd förbättring i avseende på både mjölk- och köttbildnings-

förmågan vunnits och kunde ytterligare vinnas. Därför borde större avelshjordar, dels av ren ras, 

dels av korsningar underhållas, t. ex. vid landtbruksläroverken, för spridning därifrån av avels-

djur, lämpliga för olika orter, och förbättringen befordras dels genom premiering av välskötta, 

goda stammar av inhemskt slag, dels ock av tjurar, men ej eljes av enskilda djur. 

 I den vid Akademiens högtidsdag den 29 sept. 1880 avgivna redogörelsen för verksam-

heten vid Experimen-talfältet framhöll Carl Juhlin-Dannfelt å nyo, att införda boskapsstammar 

till följd av olikheten i de förhållanden, varunder de hållas, mot de i rasens hemland rådande 

förändra sig, om ej bloduppfriskning med djur från rasens hemland sker. För införsel av ut-

ländska avelsdjur talade dessutom den omständigheten, att från framstående utländska avels-

stammar vore lättare att få djur med känd likartad härstamning och ärftliga anlag än från 

svenska besättningar. (Årsberättelsen för 1878). Om än sålunda en fortsatt införsel av friskt blod 

enligt hans mening vore nödvändig för att bibehålla den höga ståndpunkt, de införda raserna 

nått under sitt hemlands gynnsamma förhållanden, så synes han dock hava tagit intryck av de 

från början av 1880-talet framträdande yrkandena på förädling av de inhemska boskapsstam-

marna utan korsning med främmande blod, i det att han förklarar, att "därest den energi och de 

uppoffringar, som under flere tiotal år egnats åt införskrivning av utländsk boskap och dess 

acklimatisering härstädes, ej kommit till del av utmärkta stammar eller raser av mjölkdjur, som 

av ålder finnas inom olika delar av landet, skulle vi mer än sannolikt ej numera känt behovet av 

att med utländska kor fylla våra ladugårdar." (Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift 

1881). 

 Beträffande djurens gödningsförmåga, som vunnit allt mer beaktande, sedan export av 

slaktdjur till England fått större omfattning, hade Allgauerrasen visat sig mer än övriga vid Ex-

perimentalfältet prövade raser förena denna med hög mjölkavkastning, men i värde slaktdjur 

stodo dock korthornsdjuren utan jämförelse främst, och då djur av Ayrshire-ras hade bättre for-

mer som göddjur, än hos djur av denna ras var vanligt, så ansågs det bero på inblandning av 

korthornsblod. 

 Jämförelsen mellan de olika nötboskapsraserna synes vid slutet av 1870-talet hava betrak-

tats som avslutad, ty från denna tid rekryterades besättningen å Experimentalfältet huvudsaklig-

en med marknadskor, i regel av blandad ras. Delvis stod väl detta också i samband med stam-

holländeriernas upplösning och därmed följande svårighet att inom landet erhålla djur av oblan-

dade utländska raser. 

 

Tuberkulos 

 

Tuberkulos-sjukdomen förekom inom alla de i jämförelsen ingående raserna, men någon större 

ekonomisk fara för kreatursskötseln ansågs vid denna tid sjukdomen icke innebära, om djuren 
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genom riklig utfodring hölles i tillfredsställande hull. I den år 1870 tryckta berättelsen över 

verksamheten vid Experimentalfältet under åren 1865-1868 uttalas, att av sjukdomen smittade 

kor vid riklig fodring under lång tid fortfarit lemna tillfredsställande mjölkavkastning och bibe-

hållit godt hull. Nedgång i hullet visar, att sjukdomen inträdt i sådant skede, att avtynande och 

död vore att motse inom kort tid, men då detta hos väl uppfödda och rikligt fodrade djur plägar 

inträda först vid omkring 10 års ålder, hade de genom 7-8 års riklig mjölkning ersatt uppföd-

ningskostnaden. Trots denna optimistiska uppfattning om sjukdomens ekonomiska betydelse 

deltog Carl Juhlin-Dannfelt som  medlem av Landtbruksakademiens Förvaltningskommitté och 

sekreterare i Stamholländeristyrelsen i tillstyrkan om stamholländerihjordarnes upplösning, 

emedan sjukdomen  alltmer framträdt hos flertalet av dessa och det vore fara, att den skulle 

spridas genom från dem utlemnade djur. 

 

Utfodring 

 

För ett pålitligt bedömande av de olika rasernas och enskilda djurens förmåga att tillgodogöra 

och betala det givna fodret var en så vidt möjligt noggrann kontroll anordnad i ladugården vid 

Experimentalfältet. Varje kos mjölkmängd mättes och antecknades för varje mjölkning, kraftfo-

der och drank tillmättes varje djur särskilt, men däremot ansågs outförbart att göra detta med 

stråfodret, vilket utvägdes för besättningen i dess helhet, varefter fördelningen till de enskilda 

djuren skedde på ett ungefär med ledning av deras foderlust. De offentliggjorda ransonerna 

därav angiva därför blott medeltal. De innehöllo i allmänhet 8-12 skålpund (3,4-5,1 kg) hö och 

5-10 skålpund (2,1-4,2 kg) halm. Kraftfodergivorna växlade mellan 4-10 skålpund (1,7-4,2 kg), 

varav 1-2 skålpund (0,4-0,8 kg) raps eller linfrökakor. I utfodringen ingick därjämte i regel 20-

30 kannor (50-80 liter) drank eller jästvatten. Då de båda sistnämnda fodermedlens näringsinne-

håll ej kan ens tillnärmelsevis angivas, kan ingen tillförlitlig beräkning av hela foderransonens 

näringsvärde göras, men utfodringen var alltid så rikligt tillmätt, att djuren skulle hålla sig i godt 

hull och deras mjölkbildningsförmåga komma fullt till sin rätt. 

 Den rikliga drankfodringen visade sig vid jämförande försök (Landtbruksakademiens 

Tidskrift 1864, sidan 332) fördelaktig, i det att den ej blott gjorde det övriga fodret begärligt 

utan även ökade mjölkmängden, utan att djurens hull nedsattes eller mjölkens fetthalt sänktes, 

om djuren även fingo ej allför små mängder hö och kraftfoder. Vid jämföranden mellan raps- 

och linfrökakor visade de förra sig fullt likvärdiga med de senare, vilka voro omkring hälften 

dyrare. Den osmak, som rapskakorna stundom till följd av senapshalt gåvo mjölken, avlägsna-

des genom dennas uppvärmning i vattenbad. 

 I Experimentalfältets synnerligen väl ombonade och ventilerade ladugård visade sig dju-

ren mycket känsliga för växlingar i luftens värme och fuktighetsgrad. "De omsorgsfullt vårdade 

och väl ryktade korna visade lika väl som en barometer, genom minskad mjölkmängd ett stun-

dande oväder, liksom å andra sidan torr luft och hög himmel nära nog utan undantag åtföljdes 

av en stegring i mjölkavkastningen". 

 Även fodrets och i synnerhet dryckens värmegrad hade stort inflytande på mjölkmäng-

den, vartill förklaringen ansågs vara, att "en högre värmegrad bidrager till näringsmedlens för-

delaktiga förvandling till vare sig kött, fett eller mjölk". Därför gavs under vintertid drycken, 

såväl drank som vatten, uppvärmt till inemot 40 grader. Varje gång dryck givits kall, visade sig 

följden därav i minskning av mjölkmängden. 

 

Mjölkspegel 

 

Fransmannen Guénons teori om "mjölkspegelns" form och storlek som mätare på kornas mjölk-

alstringsförmåga prövades på sin tillförlitlighet genom iakttagelser å alla mjölkkorna, utan att 

något dylikt samband kunde påvisas (Landtbruksakademiens Tidskrift 1867, sidan 350, och 

Berättelse om verksamheten åren 1865-1868). 
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Fårskötsel 

 

Fårskötsel bedrevs fortfarande å Experimentalfältet i syfte att sprida avelsfår av brittiskt slag 

och för att tillgodogöra betet i hagarne, men den förra besättningen av Southdovn-Leicister-

korsning ersattes i början av 1860-talet med djur av ren Cotswold-ras. Tackornas medelvikt var 

233 skålpund (= omkring 100 kg) och ullavkastningen omkring 10 skålpund (4,25 kg). Avels-

djur av denna stam voro till en början mycket eftersökta; 3 månaders lam betalades med 50 

riksdaler. En flock av det lilla antal djur, som här kunde hållas, omkring 20 stycken, kunde 

emellertid knappt löna sig, och då efterfrågan av avelsdjur snart började avtaga, beroende på 

den grova ullens mindre begärlighet, övergick man, sedan en del av flocken dödats av kring-

strykande hundar, till den finulligare Shropshire-rasen, varav ett litet antal avelsdjur inköptes år 

1874 från England. 

 

Redskapsprovning 

 

Provning av nya redskap ingick i landtbruksavdelningens uppgift enligt den fastställda verk-

samhetsplanen. Carl Juhlin-Dannfelt hade, såsom ovan nämnts, redan under sin föregående 

verksamhet verkat för de inhemska, i allmänhet mycket primitiva redskapens ersättande med 

mer effektiva och arbetsbesparande modeller och vid de jordbruk, han handhaft, bedrivit till-

verkning av sådana för avyttring. Vid sina besök vid verldsutställningarna i Paris 1855 och 1867 

samt i London 1862 hade han också egnat särskild uppmärksamhet åt där framvisade nyare kon-

struktioner, för vilka han ock tid efter annan lemnade redogörelser i Akademien. Sedan han vid 

Londonutställningen, där han tjänstgjorde som prisdomare för landtbruksredskap, gjort person-

lig bekantskap med engelska redskapsfabrikanter, särdeles bröderne Howard verkade han för 

införsel och spridning i Sverige av engelsk redskap, varav slåttermaskiner och hästräfsor på 

1860-talet började vinna insteg i vårt land. Vid de allmänna svenska landtbruksmötena i Stock-

holm år 1868 och i Göteborg 1871 deltogo utländska redskapsfabrikanter efter inbjudning, ut-

färdad genom förmedling av Carl Juhlin-Dannfelt, i redskapsutställningarna. På detta sätt kom 

en ångplog att första gången visas i verksamhet i Sverige vid landtbruksmötet år 1868. Efter 

besök vid utställningen i Moskva 1869 blev han en verksam förespråkare för export till Ryss-

land av svenska redskapstillverkningar och denna export blev från denna tid en viktig del av 

Överums affärsverksamhet. 

 Såväl engelska redskap som sådana av svensk tillverkning, vilken från denna tid upptogs 

vid allt flere verkstäder, provades ved Experimentalfältet, men aldrig i form av några särskilt 

anordnade provningar av vissa redskapsgrupper. 

 Sedan redskapsprovningar enligt av hushållningssällskapens ombudsmöte 1874 uttalad 

önskan på anmodan av Landtbruksakademien anordnats vid Ultuna landtbruksinstitut (1875-

80), förekommo sådana blott tillfälligtvis vid Experimentalfältet, så t.ex. provning av sädesrens-

nings- och sorteringsmaskiner 1883. Från denna tid blevo dylika provningar regelbundet anord-

nade i samband med landtbruksmötena, för att deras resultat skulle tjäna som grund för prisbe-

dömninar vid dessa senare. Så hade skett redan som förberedelse för det 11:te allmänna svenska 

landtbruksmötet i Malmö 1865, länslandtbruksmötena i Karlstad 1864 och 1873 samt i Marie-

stad 1874, till vilken sistnämnda provning Landtbruksakademien utsåg prisnämnden. Sederme-

ra, från det 16:de allmänna svenska mötet 1886 till det 18:de 1896 voro i större skala anlagda 

provningar av flere grupper av redskap anordnade av landtbruksmötenas bestyrelser, och däref-

ter övergick provningarna till den år 1897 inrättades Statens redskapsprovningsanstalten. 

 

Bokföring 

 

Slutligen må bland uppgifterna för den år 1860 omorganiserde fösöksanstalten å Experimen-

talfältet erinras om i försöksplanen upptagna försök att befordra en förbättrad ekonomisk orga-

nisation av landtbruket. Beträffande denna uppgift finnes att omtala endast att från år 1868 

människo- och dragararbetet uppskattades, bokfördes och, det förra avlönades per timme. 
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Denna förändring, vilken närmast hade till syfte en noggrann fördelning i bokföringen av ar-

betskostnaderna på landtbrukets olika grenar och på varje särskilt åkerskifte, mottogs till en 

början med motvilja av de lejda arbetarne, vilka ensamma berördes därav /de fast anställda åt-

njöto årslön/, men snart vann denna beräkning av avlöningen arbetarnes gillande och medförde 

ökad villighet att arbeta på övertid samt ansågs hava snarare ökat än minskat arbetsintensiteten. 

(Landtbruksakademiens handlingar 1869, s. 181.) 

 

Försöksverksamheten å agrikulturkemiska avdelningen 

 

Vid den år 1860 genomförda omorganisationen av Landtbruksakademiens försöksväsen hade 

agrikulturkemistens verksamhet, vilken från början omfattat ej blott laboratoriearbete utan även 

agronomiska rekognosceringar och fältförsök samt rådgivning åt landtbrukets idkare, förlagts 

som avdelning av försöksanstalten å Experimentalfältet med försöksanstaltens föreståndare, 

intendenten, som chef för anstalten i dess helhet. Den inskränkning, som härigenom skett i agri-

kulturkemistens självständighet, i det att han därefter fick på sin lott så godt som uteslutande 

laboratorieundersökningar och fältförsök på smmårutor och i ekonomiskt avseende blev under-

kastad kontroll av intendenten, hade den vid större självständighet förut vane innehavaren av 

agrikulturkemistbefattningen svårt att finna sig i. Snart uppstodo därför slitningar mellan honom 

å ena sidan och intendenten och förvaltningskommittén å den andra, hvilket föranledde agrikul-

turkemisten professor Alexander Müller att begära först en längre tids tjästledighet och därefter, 

år 1868, avsked från sin befattning hos Landtbruksakademien. Han överflyttade då till sitt fä-

dernesland, Tyskland, där han sedan under åtskilliga år verkade dels som privat kemist dels i 

staden Berlins tjänst. På gamla dagar bosatte han sig åter i Sverige, år 1886, på en av honom 

inköpt egendom, Stensjöholm i Kronobergs lön, där han intill sin död, år 1906, bedrev ett landt-

bruk, vid vilket han så mycket som möjligt sökte tillämpa vetenskapliga grundsatser. 

 Under hans efterträdare som Akademiens agrikulturkemist, C E Bergstrand, blevo, väl 

väsentligen för att undvika friktioner med föreståndaren å Experimentalfältet, agrikulturkemis-

tens tjänsteverksamhet genom nya bestämmelser begränsad till laboratorieundersökningar, och 

småningom blevo kontrollanalyser av jordprof, gödsel- och jordförbättringsmedel, fodervaror 

och mänskliga livsmedel, utförda åt enskilda rekvirenter, en så övervägande del av avdelningens 

arbete, att den vetenskapliga forskningsverksamheten därav tillbakaträngdes. Även sedan ke-

miska stationer år 1877 börjat inrättas och i ett nytt reglemente för avdelningen stadgats, att 

kontrollanalyser icke skulle få utföras åt rekvirenter annat än efter särskilt medgivande av För-

valtningskommittén, upptogo dylika arbeten en större del av avdelningens arbete, än som ansågs 

lämpligt, och sedan intendentsbefattningen efter att under en stor del av 1870-talet hava uppe-

hållits av vikarier, åter besatts med ordinarie befattningshavare, framställde denne, intendenten 

Abraham Forssell, anmärkningar mot detta missförhållande och särskilt mot att Bergstrand utö-

ver honom reglementsenligt tillkommande hälften av analysavgifterna tog avgift av rekvirenter-

na för de råd och upplysningar, han med anledning av de gjorda undersökningarna lemnat dem. 

Härav föranleddes Bergstrand år 1882 att begära avsked från sin befattning hos Akademien. 

 Under hans efterträdare, prof L F Nilsson förekom ingen kontrollverksamhet å av en-

skilde inlemnade varor, och ej heller hade kemisten hand om några agronomiska fältförsök å 

Experimentalfältet. Den kemiska avdelningens verksamhet egnades nu uteslutande åt vetenska-

pliga undersökningar rörande växternas näringsupptagande och gödslingsfrågor, för vilket än-

damål en avdelning för odling i försökskärl anordnades vid huvudbyggnadens södra sida, samt 

åt undersökningar rörande utfodring och foderväxters sammansättning. 

 

Försöksverksamheten å trädgårdsavdelningen 

 

Även trädgårdsavdelningens verksamhet fick från början av 1860-talet en betydligt ökad om-

fattning och i viss mån ändrad karaktär. 

 Under det att trädgårdsdirektören C Stenberg (1833-61) och hans efterträdare Ax Piehl 

(1861-63) huvudsakligen sysslat med jämförande fösöksodling av frukt-, köks- och pryd-
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nadsväxter, så fick under Erik Lindgrens tid (1863-1900) trädskoleskötsel för försäljning av träd 

och buskar av sådana sorter, som vid försöksodling visat sig värdefulla och lämpliga för vårt 

land, allt större omfattning. Från slutet av 1860-talet var trädskoleskötsel för försäljning huvud-

saken i avdelningens verksamhet och bedrevs i så stor omfattning, att blott en del av dess alster 

kunde uppdragas på Experimentalfältet, men dessa till allt större del införskrevos från andra, 

huvudsakligen utländska trädskolor. Som syfte med denna inriktning av trädgårdsavdelningens 

verksamhet angavs spridningen av beprövade värdefulla sorter till odlingarne i landet för att 

sålunda motverka den okontrollerade införseln av träd och buskar, till stor del av tvivelaktig 

lämplighet för vårt nordiska klimat. Men därjämte vanns för försöksanstalten å Experimentalfäl-

tet den tungt vägande fördelen, att inkomsten av försäljningen av trädskoleslster, vilken i slutet 

av 1870-talet uppgick till över 20.000 kronor om året, ej blott täckte trädgårdsavdelningens egna 

omkostnader utan även fyllde de övriga avdelningarnas underskott under för deras verksamhets 

underhåll tillgängliga medel. 

 Den av trädgårdsavdelningen använda jordvidden ökades småningom. Sålunda plante-

rades i senare delen av 1860-talet å området närmast nordost om huvudbyggnaden en frukt-

trädgård, vilken hade till egentlig uppgift en fortgående jämförelse mellan olika fruktträdsorter, 

som vid provodling visar sig lämpliga och värdefulla. Denna trädgård disponerades av intenden-

ten. I slutet av 1870-talet anlades å den mark mellan Skuggavägen och Experimentalfältets stora 

uppkörsväg nedanför huvudbyggnaden, där "provkartan" av små odlingsrutor förut legat, ett 

större "arboretum" av sådana frukt- och parkträd, som vid föregående försöksodling befunnits 

lämpliga för mellersta Sverige. 

 Tillika utvecklades trädgårdsavdelningens verksamhet i det avseendet, att den undervis-

ning, som alltsedan år 1832 meddelats de vid avdelningen anställda arbetarne ("eleverna") blev 

regelbunden och ordnad till en tvåårig trädgårdsskola, vid vilken antalet elever växlade mellan 

20 och 40. 

 

Tillbakagång å landtbruksavdelningen 

 

Den försöksverksamhet, som sålunda organiserades å Experimentalfältet i början av 1860-talet, 

kom, vad beträffar landtbruksavdelningen, att efter en kraftig utveckling under omkring tio år 

åter avmattas. 

 Den huvudsakliga anledningen därtill var otvivelaktigt, att dess ledare, intendenten Carl 

Juhlin-Dannfelt, allt mera anlitades för uppdrag vid utställningar, vilka under längre tider höllo 

honom borta från Experimentalfältet, under åren 1873, 1875-76 och 1878 under så godt som 

hela år. 

 Försöksverksamheten fortgick väl efter oförändrad plan, men då föreståndaretjänsten 

under hans långvariga tjänstledigheter uppehölls av växlande vikarier, vilka voro temligen 

främmande för försöksverksamheten - majoren greve Axel Emil Wirsén 1873, landtbruksinge-

niören A G R Kempff 1875-76 och förre landtbruksskoleföreståndaren friherre Alfons Hermelin 

1878 - blev en naturlig följd, att initiativ till nya försöksseriers upptagande i stället för dem, som 

avslutades, saknades, och att detaljerade redogörelser för försöken icke offentliggjordes. 

 Att avmattningen av försöksverksamheten å Experimentalfältet uppfattades som ett för 

landtbruket ogynnsamt förhållande, framgår bl.a. genom en av landshövding E J Sparre vid 

Hushållningssällskapens Ombudsmöte år 1874 väckt motion om inrättande av lokala försökssta-

tioner. Under framhållande av vikten för landtbruket av att till ledning för sitt framåtskridande 

hava rön vunna vid vetenskapliga undersökningar föreslog han, att Ombuden skulle göra en 

underdånig framställning om anslag till agrikulturkemiska försöksstationers inrättande å lämp-

liga orter inom riket, ett behov, som icke fylldes av de redan förefintliga anstalterna å Ex-

perimentalfältet och Ultuna, "helst dessas föreståndares tid är strängt tagen i anspråk av andra 

göromål".  Det utskott, som behandlade motionen, instämde i motionärens uppfattning om be-

hovet av ökning i försöksverksamheten men ansåg, att denna "kunde och, ej minst av eko-

nomiska skäl borde, koncentreras till en enda, men tillräckligt utrustad, fullständig anstalt, vil-
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ken dock ej borde, såsom här skett, vara en ekonomiskt självbärande mönsterfarm med en därpå 

inympad försöksanstalt". Utskottets förslag till yttrande bifölls av Ombuden. 

Ett tecken till att den praktiska försöksverksamhetens avmattning inom Akademien haft till följd 

uppfattningen, att den vore av mindre betydelse än den vetenskapliga forskningen, kan även ses 

i den förändring, som angives genom det år 1877 beslutade nya reglementet för för-

söksverksamheten. 

 Detta reglemente gällde blott den agrikulturkemiska avdelnningen å Experimentalfältet, 

vilken då, sedan dess vetenskapliga tjänstemannastab förstärkts med en botanist, fick benäm-

ningen Kongl. Landtbruksakademiens agrikulturkemiska och fysiologiska försöksanstalt. I reg-

lementet omnämnes jordbruksavdelningen endast så till vida, att det stadgas, att å Experi-

mentalfältets jord och i dess ladugård "tillfälle skall lemnas åt den vetenskapliga anstalten att 

anställa särskilta odlings-, gödslings- och utfodringsförsök". Planen för undersökningar och 

försök skulle uppgöras av agrikulturkemisten i samråd med intendenten och försöksarbetena å 

fälten och i ladugården skulle enligt den gemensamt uppgjorda planen övervakas av intenden-

ten. 

 De under de följande åren avgivna årsberättelserna visa, att under intendenten Carl Juh-

lin-Dannfelts tjänstledighet den tjänstförrättande vikarien skötte så godt som uteslutande Expe-

rimentalfältets landtbruk och ekonomi, men såväl de av Carl Juhlin-Dannfelt påbörjade jämfö-

rande odlingsförsöken med olika potatissorter som övriga odlings-, gödslings- och utfodrings-

försök utfördes enligt av agrikulturkemisten uppgjord plan, och denne lemnade i sina årsberät-

telser redogörelse för dessa försök. 

 

Frökontrollanstalt 

 

I det nya reglementet för försöksanstalten hade bland dennas uppgifter även upptagits "kontroll 

av i handeln förekommande frön av sädes- och foderväxter". Denna kontroll hade under de 

närmast följande åren mycket ringa omfattning och utfördes av botanisten, men sedan Carl Juh-

lin-Dannfelt som intendent efterträdts av landtbruksskoleföreståndaren Abraham Forssell, över-

gick frökontrollen till landtbruksavdelningen, vid vilken denna verksamhet i årsberättelsen för 

år 1881 betecknas som Frökontrollanstalten å Experimentalfältet. Den tog rätt stor omfattning 

och omfattade dels undersökningar av från enskilda jordbrukare och handlande insända utsädes-

prov, dels kontroll av hela utsädeshandeln hos vissa firmor, som ställt denna under anstaltens 

tillsyn. Frökontrollverksamheten å Experimentalfältet upphörde med Forssells avgång från in-

tendentsbefattningen år 1886. 

 Sedan professor C E Bergstrand år 1883 efterträdts av den inom den rena kemiens om-

råde framstående e.o. professorn vid Uppsala universitet L F Nilsson, vilken i sin föregående 

verksamhet icke haft någon beröring med frågor från landtbrukets område, upphörde samarbetet 

mellan landtbruksavdelningen och den agrikulturkemiska försöksanstalten så godt som fullstän-

digt med undantag blott för att enstaka fältgödslingsförsök och utfodringsförsök utfördes av 

agrikulturkemisten. Något samarbete mellan de olika avdelningarnas föreståndare, agrikul-

turkemisten, botanisten och inspektoren (titeln för intendenten Forssells efterträdare som före-

ståndare för landtbruksavdelningen) synes icke vidare hava förekommit. 

 

Referentverksamhet 

 

Vid sidan om sin ovan avhandlade verksamhet som föreståndare för försöksanstalten å Experi-

mentalfältet fick Carl Juhlin-Dannfelt genast från början av sin tjänstgöring även åtskillliga, 

med åren allt mer ökade uppdrag såväl inom Akademien som utom denna av offentlig eller en-

skild art. 

 I känslan av allt för ringa kännedom om den utländska landtbrukslitteraturen, särdeles i 

vad rörde försöksväsendet, vilket ju var av stor betydlese för den nyblivne ledaren av Landt-

bruksakademiens försöksanstalt, började han omedelbart efter sitt tillträde till denna befattning 

att flitigt söka göra sig förtrogen med denna litteratur, varpå Akademiens bibliotek erbjöd en rätt 
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rik men föga använd tillgång. Detta gav anledning till att han kom att vid snart sagt varje Aka-

demiens sammankomst i korta föredrag referera sådant ur denna litteratur, som syntes honom 

anmärkningsvärdt. Detta var desto mer lämpligt, som vid denna tid ej några överläggningsäm-

nen med inledningsföredrag i förväg uppsattes, varför sammankomsterna ofta voro ganska fat-

tiga på ämnen som avhandlades. 

 Då dessa föredrag refererades i dagspressen, särdeles i Stockholms Dagblad, vars re-

daktör Walldén var en av Carl Juhlin-Dannfelts nära vänner, bidrogo de att göra Akademiens 

nya intendent allmännare känd och även anlitad såväl muntligt som skriftligt med begäran om 

råd och upplysning. 

 

Landtbruksakademiens tidskrift 

 

Vid Johan Arrhenii tillträde beslöts, att Akademiens årsskrift, Handlingar rörande landtbruket 

och dess binäringar, vilken icke utkommit under den föregående sekreterarens Johan Theophil 

Nathhorsts två sista tjänsteår, skulle ersättas av en serie Landtbruksakademiens Handlingar, 

innehållande endast vad detta namn angåve, under det att uppsatser och notiser skulle ingå i en 

särskild tidskrift, Landtbruksakademiens Tidskrift, som skulle utgivas av Akademiens sekretera-

re, vilkens förut utgivna Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien då upphörde. Efter 

erbjudande av sekreteraren blev Carl Juhlin-Dannfelt medredaktör för den nya tidskriften, i 

vilken hans referat under de följande åren utgjorde en avsevärd del av innehållet. Denna tidskrift 

utgavs för de båda redaktörernas egen räkning under tre år, varefter, sedan statsanslag beviljats 

för dess utgivande, den år 1865 övertogs av P.A. Norstedt & Söners förlag. Härmed frånträdde 

Carl Juhlin-Dannfelt ställningen som medredaktör men var fortfarande flitig medarbetare särde-

les med referat, ända tills hans verksamhet fram på 1870-talet övervägande togs i anspråk utan-

för Akademien. 

 

Föredragande å landtbruksavdelningen 

 

År 1862 valdes han till ledamot av Akademiens Förvaltningskommitté såsom föredragande å 

landtbruksavdelningen, d.v.s. till ledamot av den nämnd, under vilken han såsom tjänsteman 

sorterade. Detta var ju en ovanlig utmärkelse och medförde ett årsarvode av 750 kronor, ett 

mycket välkommet tillskott till den låga intendentslönen (till en början 1.500 riksdaler, från 

1864 höjd till 2.400 riksdaler) samt därjämte uppdraget att deltaga i inspektionen av landtbruks-

undervisningsanstalterna, - en av Carl Juhlin-Dannfelt högt skattad förmon, emedan därmed 

följde resor i landets olika delar. 

 

Inspektionsresor. Åminne försöksfarm 

 

En dylik inspektionsresa till övre Norrland år 1865 utsträcktes på anmodan av Akademiens förre 

direktör, presidenten Fredric Åkerman, till den på sin tid mycket omtalade "mönsterfarmen" 

Åminne i Edefors socken av Norrbotten. Detta mönsterjordbruk härledde sig från en av d.v. 

Kronprinsen Carl företagen resa i Norrbotten år 1858, då denne för att visa sitt intresse för od-

lingen i dessa ännu föga bebygda trakter tog iniativ till inköp av ett hemman Vesterby N
0
 1 för 

att därav skapa en "mönsterfarm", vilken genom såväl byggnader som jordens brukningssätt 

skulle tjäna allmogen särdeles i Lappmarken till föredöme. Hemmanet fick för att erinra om den 

höge resenärens besök namnet Åminne och det för ändamålet bildade bolaget Åminne aktiebo-

lag. Inköpssumman 2.250 riksdaler (ungefär 1 riksdaler tunnlandet) återlemnades av säljaren, 

Gellivare-verken, till bolaget att användas för den goda sakens främjande. 

 I en redogörelse för sitt besök vid Åminne (i Landtbruksakademiens Tidskrift 1866) 

skildrade Carl Juhlin-Dannfelt de från jordbrukssynpunkt ytterst ogynnsamma förhållandena vid 

egendomen liksom svårigheterna för jordbruket i länet över huvud taget. Tillika antydde han de 

åtgärder, genom vilka enligt hans uppfattning Åminne möjligen skulle kunna fylla sin uppgift 

som mönstergård och landtbruket åtminstone i länets för detsamma mera gynnsamma delar 
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borde kunna höjas ur sitt efterblivna läge. Bland dessa åtgärder nämndes främst åkerns avdik-

ning, utdikning av frostnästen, ökad foderodling och betesmarkernas förbättring, varigenom den 

allmänt förekommande svältfodringen skulle kunna avhjälpas. 

 Detta företag var dock misslyckat och förblev så. Bolaget, vilket aldrig lemnade aktiee-

garne någon utdelning annat än en festlig middag hos Kung Carl efter varje bolagsstämma, fann 

sig slutligen föranlåtet att söka förverkliga avsikten med mönstergården genom att överlemna 

egendomen som gåva åt hushållningssällskapet. Trots erfarenheten, att denna, varå bolaget ned-

lagt 69.735 kronor 34 öre, till följd av inegojordens magerhet och ogynnsamma belägenhet, - på 

södra älvstranden och således i nordlig lutning -, icke kunde väntas bära sig som självständigt 

jordbruk, flyttade hushållningssällskapet år 1877 sin landtbruksskola dit, men efter att hava 

vållat sällskapet ständigt bekymmer och årlig förlust nedlades skolan år 1914. 

 

Samarbete i Förvaltningskommittén 

 

Samarbetet inom Landtbruksakademiens Förvaltningskommitté hade under den tid, då Carl 

Juhlin-Dannfelt var medlem av densamma mer än i nuvarande tid karaktären av ämbetsverk. 

Sedan 1849 hade Kommittén i uppdrag att närmast under chefen för Civildepartementet hand-

hava överinseendet och, kontrollen över landtbruksläroverken, agronomerna och stamschä-

ferierna samt att gå departementschefen till handa med upplysningar och yttranden i ärenden 

rörande landtbruket och dess binäringar, liksom att till K. Maj:t ingiva förslag till ändringar 

inom detta område av statsförvaltningen. Sedan år 1858 hade Förvaltningskommittén för dyllika 

ärenden varit förstärkt med två "för kunskap och erfarenhet i det egentliga landtbruket ut-

märkta" ledamöter. 

 Akademiens direktör under Carl Juhlin-Dannfelts egentliga tjänstgöringstid i Akademien, 

förre statsrådet greve Carl Göran Mörner var enligt sin aristokratiska och strängt byråkratiska 

läggning den myndige chefen, som icke tillät något förtroligare närmande från ledamöternas 

sida. För vidmakthållande av ett godt förhållande till honom var rådligast att före ett förslags 

framställande eller beslut rörande egen personlig angelägenhet, som berörde verksamheten i 

Akademien, i förväg underställa saken direktörens omdöme. - Carl Juhlin-Dannfelt hade den 

försiktigheten, att då han av dåvarande föredraganden på Akademiens landtbruksavdelning 

uppmanades att söka föreståndarebefattningen för den planerade försöksanstalten å Experi-

mentalfältet, vända sig till Akademiens direktör för att efterhöra, om denne ansåg honom önsk-

värd å den nya befattningen, och att först sedan denne uttalat sig därför, förklara sig vilja söka 

densamma. Ett annat exempel på samma förhållande: då chefen för Stamholländeristyrelsen, 

friherre O Åkerhielm erbjudit Akademiens nyvalde sekreterare Johan Petter Arrhenius befatt-

ningen som styrelsens sekreterare, motsatte sig greve Mörner, vilken ej i förväg tillfrågats i sa-

ken, detta uppdrags överlemnande åt Arrhenius, emedan det enligt hans mening var mindre väl 

förenligt med befattningen som sekreterare hos Akademien, men då den sedan erbjöds åt Carl 

Juhlin-Dannfelt och denne hos greve Mörner meddelade erbjudandet med anhållan om hans 

uttalande om lämpligheten att mottaga detsamma, så hade han intet att invända däremot. Då 

Carl Juhlin-Dannfelt år 1866 erhöll den fullständigt oväntade telegrafiska underrättelsen, att han 

av Vesterbottens läns landsting valts till ledamot av riksdagens första kammare samt begäran 

om telegrafiskt svar, om han mottoge kallelsen, vände han sig, vid greve Mörners bortovaro från 

Stockholm, till Förvaltningskommitténs äldste medlem, räntmästaren N E Müller, med begäran 

om råd. Dennes svar blev: "Anser Ni Er kunna undvara greve Mörners välvilja? Han är strängt 

konservativ, Ni snarare något åt den motsatta sidan, och mottager Ni riksdagsmannaskapet, kan 

Ni svårligen undgå kollisioner med honom." Carl Juhlin-Dannfelt följde det i detta yttrande 

liggande rådet, avsade sig kallelsen och bibehöll direktörens välvilja oförminskad.  

 Akademiens sekreterare professor Arrhenius mottog däremot samma år val av norra Kal-

mar läns landsting till ledamot av första kammaren utan att inhemta direktörens mening. Att 

detta ej upptogs väl av denne, kan man sluta därav, att då Arrhenius fick erbjudande av leda-

motskap i Centralkommittén för Sveriges deltagande i verldsutställningen i Paris 1867 och an-

mälde detta för Akademiens direktör, fick han till svar, att den, som åtagit sig riksdagsmanna-
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skap, ej gerna kunde mottaga annat uppdrag, som kunde fordra vistelse i utlandet under riks-

dagssession. För övrigt medgåve hans befattning i Akademiens Förvaltningskommitté för speci-

ella ärenden, som kunde kräva hastig behandling, ej sekreterarens bortovaro. - Och därvid blev 

det! Då samma uppdrag sedan erbjöds Carl Juhlin-Dannfelt hade direktören intet att invända. 

Greve Mörners efterträdare som direktör i Landtbruksakademien, hans svåger förre statsrådet 

Pehr Jacob von Ehrenheim, var av en mera tillgänglig läggning och visade i sin befattning stän-

digt en obetingad välvilja mot alla medlemmar av Förvaltningskommittén liksom över huvud 

taget mot alla, med vilka han kom i beröring, - och tog icke någon synnerlig befattning med 

detaljerna i de ärenden som förekommo i Akademien och hennes Förvaltningskommitté. 

Dessa ärenden sköttes för övrigt i huvudsak av sekreteraren, då det ej gällde frågor av prin-

cipiell eller ekonomisk art, vilka krävde överläggning och uttalande av Förvaltningskommittén. 

Sekreteraren spelade sålunda i stort sett nästan samma roll av chef för rikets landtbruksad-

ministration, som sedan tillföll chefen för landtbruksstyrelsen. 

 Samarbetet i Förvaltningskommittén var under denna tid i regel angenämt och fritt från 

slitningar. Mellan sekreteraren, den jovialiske J Arrhenius och intendenteten Carl Juhlin-

Dannfelt, rådde nära vänskap och ett förtroligt umgänge mellan deras familjer. 

 

Stamholländeristyrelsen 

 

Det intresse Carl Juhlin-Dannfelt under sin föegående verksamhet i Stockholms och Gefleborgs 

län visat för kreaturs- och särskilt nötboskapsskötseln torde hava varit närmaste anledning till att 

han, såsom redan nämnts år 1862 fick uppdraget att vara sekreterare i Stamholländeristyrelsen. 

På detta uppdrag, som var förenat med ett arvode av 1.000 riksdaler om året, satte han stort 

värde därför att han därigenom fick deltaga i ledningen av boskapsavelns utveckling, och därför 

att det gav anledning till resor inom landet för besiktningar och utomlands för inköp av avels-

djur. 

 

Inköp av avelsdjur 

 

Ett första uppdrag av denna art fick han utföra redan året efter sitt förordnande till sekreterare. 

På grund av den uppfattning han först under resa i Sachsen år 1858 fått om den gråbruna alp-

rasens framstående egenskaper som såväl kött- som mjölkboskap och om dess lämplighet för de 

delar av vårt land, där ett hårdt klimat råder och där kreaturen hemta en stor del av sitt underhåll 

på mindre frodiga beten, ställde han denna sin resa till Sachsen-Altenburg och inköpte från 

godsegaren doktor Crusius å Sahlis en grupp av Allgauer-djur, vilka uppställdes å Experi-

mentalfältet. Följande år 1864 föetog han en ny resa i samma syfte. Denna gick först, i sällskap 

med Stamholländeristyrelsens chef friherre O Åkerhielm till Paris för att vid därvarande Jardin 

d'acclimatation inhemta närmare underrättelser om resultatet av där pågående försök att ackli-

matisera och förädla Yak-boskap. Anledningen härtill hade givits genom ett föredrag i Landt-

bruksakademien av professorn vid Veterinärinstitutet C A Lindqvist, vilken framhållit möjlig-

heten, att denna i Asiens högländer som lastdjur använda ras skulle vara lämplig som dragare i 

Sverige. De upplysningar, som i Paris lemnades av den nämnda försöksanstaltens föreståndare 

och djurskötare, vore dock alls ej egnade att giva några förhoppningar i denna riktning, varför 

denna tanke skrinlades. 

 Från Frankrike fortsatte Carl Juhlin-Dannfelt resan till England för att inköpa korthorns-

djur och Cotswold-får. I sällskap med utgivaren av The Shorthorn Herdbook besökte han några 

framstående hjordar av dairy-shorthorn, varav 2 tjurar och 20 kor inköptes för Alnarp, men de 

visade sig där ej fylla de anspråk på mjölkrikedom, som man vid denna tid hade i Sverige. 

Cotswoldfåren inköptes för enskild person i Halland. 
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Export av slaktdjur 

 

Den omläggning av landtbrukshållningen från ensidig inriktning på sädesodling till ökad om-

fattning och intensitet i ladugårdsskötseln, som på 1850-talet börjat göras gällande, hade väl 

förut och främst avsett ökad produktion av smör för utförsel men därjämte även utförsel av 

slaktdjur. Redan år 1862 hade Landtbruksakademien hos K. Maj:t hemställt om anslag till pris-

belöning av nötkreatur lämpliga för export av kött, - denna gång dock utan påföljd. År 1865 

beslöt Akademien efter förslag av chefen för Stamholländeristyrelsen friherre O Åkerhielm att 

göra en ny underdånig framställning dels om ett anslag av 6.000 riksdaler till premiering vid en 

utställning av slaktdjur vid årets allmänna landtbruksmöte i Malmö, dels om bemyndigande för 

Akademien att söka åstadkomma en ordnad handel med slaktdjur och mejeriprodukter genom 

expott till England, dels om bestämmandet av vissa utställnings- och marknadsdagar i Malmö, 

Göteborg och Stockholm för slaktdjur, kött, fläsk, smör och ost. För exporten skulle enligt Aka-

demiens förslag kontrakt uppgöras med ångbåtsrederier om 4-5 resor till England med boskap 

och ladugårdsprodukter med statsgaranti för viss minsta fraktinkomst. 

 I samband med detta förslags behandling i Akademien höll Carl Juhlin-Dannfelt ett före-

drag om utsikterna för en lönande export av slaktboskap till England. Däri framhölls, att större 

delen av den slaktboskap, som infördes till England, slaktades först sedan den där underkastats 

gödning, men dock icke kunde i avseende på köttets beskaffenhet tävla med den engelska bo-

skap, som från början uppfödts till slakt med stark utfodring (bl.a. med mjölkfodring till 
1
/2 års 

ålder), egnad att framkalla en stark köttansättning. Tillika framhölls, att till denna uppfödning 

allt mer övervägande användes korsningsavkomma av andra raser med korthorn. Plats för ökad 

avsättning å den engelska marknaden av importerad slaktboskap funnes otvivelaktigt, men för 

att svenska uppfödare skulle kunna draga fördel därav, fordrades bättre kvalitet på djuren, än 

den svenska boskapen för det dåvarande kunde lemna. I berättelsen över verksamheten å Expe-

rimentalfältet år 1864 hade han redan som ett medel till förbättring av den svenska nötboskap-

ens värde som slaktdjur framhållit dess korsning med Ayrshire, under det att korsning med 

korthorn enligt hans mening borde användas endast för de redan bättre beskaffade djuren av 

Ayrshire-ras och korsningsavkomman av inhemsk boskap och sistnämnda ras. 

 Sedan K. Majt bifallit Akademiens anförda framställning dock med det begärda anslaget 

till premiering av slaktboskap nedprutat till 3.000 riksdaler, och Akademien vidtagit åtgärder för 

anordnande av de första exportfrakterna, uppdrog K. Majt åt godsegaren greve Hugo Hamilton å 

Blomberg och Carl Juhlin-Dannfelt att besöka boskapsmarknaderna i Hull, London, Newcastle, 

Edinburgh och Hamburg för att taga kännedom om där rådande förhållanden beträffande han-

deln med slaktboskap och inleda förbindelse med personer, som verkade som agenter vid dessa 

marknader, ävensom att i övrigt söka utreda de villkor, under vilka en förmånlig export skulle 

kunna anordnas. Detta uppdrag utfördes under våren 1865, och efter hemkomsten avlemnades 

en redogörelse över under resan inhemtade erfarenheter, vilken berättelse Civil-departementet 

befordrade till trycket. 

 Den planerade exporten kom också till stånd, dels och i största omfattning från Göteborg 

till England, dels över Malmö till Danmark och Hamburg och dels även från Kalmar till Tysk-

land. Från Göteborg skedde den med regelbundna turer under tillsyn av en medföljande "export-

konduktör" (friherre C Alfons Hermelin), vilken till en början avlönades med statsmedel genom 

Landtbruksakademien och senare av Föreningen av Vestra Sveriges hushållningssällskap. Ut-

förseln från Malmö och Kalmar handhades av enskilde mellanhänder. Förslag att leda exporten 

från södra Sverige medels bantåg från Malmö till exporthamnen Göteborg blev icke förverkli-

gat. (Förhandlingar vid 12
te
 allmänna landtbruksmötet 1868). 

 Av de för den inhemska nötboskapsstockens förbättring införda utländska raserna hade 

Allganer fått rätt godt anseende i Sverige och år 1869 utförde Carl Juhlin-Dannfelt ännu ett 

inköp av djur av denna ras för Stamholländeristyrelsens räkning. Denna gång vände han sig för 

uppdragets utförande till rasens egentliga hemland Allgau, och biträddes vid urvalet av djur av 

ordföranden i provinsens landtbrukssällskap baron von Giese å Königsgut. 
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Ayrshirerasen var emellertid den som fått den ojömförligt största spridningen i Sverige, och 

detta trots den oroande stora förekomsten av tuberkelsjukdom hos djuren av denna ras. Dess 

svåra uppträdande i flertalet av statens stamholländerihjordar föranledde K. Majt. år 1869 att 

besluta försäljningen av alla de svårt angripna djuren i dessa stamhjordar samt sammanförande 

av de misstänkta djuren i 4 och dem, som ansågos friska, i 3 stamholländerier. Då fara för sjuk-

domens spridning med från dessa avelsstammar försålda djur dock fortfarande ansågs föreligga, 

förordnade K. Majt. 1871, att alla statens holländerihjordar av Ayrshire-ras skulle försäljas, och 

då därefter blott ett fåtal avelsdjur återstodo under Stamholländeristyrelsens tillsyn, förordnade 

K. Majt., att styrelsen skulle indragas och holländeriärendena överflyttas till Landtbruksakade-

miens Förvaltningskommitté. Inom denna utsågs Carl Juhlin-Dannfelt att föredraga dessa ären-

den, ett förtroende, som han skattade desto högre, som det kunde tolkas som ett gillande av de 

åsikter, som han i en viss motsats till Stamholländeristyrelsens chef hyst beträffande de åtgär-

der, vilka borde vidtagas för tuberkelsjukdomens bekämpande. 

 Även efter Stamholländeristyrelsens indragning fick Carl Juhlin-Dannfelt ett offentligt 

uppdrag att inköpa avelsdjur från utlandet. I kraft av detta inköpte han år 1874 ett antal djur av 

svartbrokig låglandsras i Ostfriesland samt därefter, på återresa från Förenta staterna, dit han 

utsändts i och för förberedelser för deltagande i verldsutställningen i Philadelphia, några kort-

hornsdjur i England. 

 Slutligen må som ett sista honom lemnat uppdrag för den svenska husdjursskötselns 

främjande antecknas hans förordnande år 1877 att inför en parlamentskommitté i London lemna 

upplysningar angående utförseln av slaktboskap från Sverige, vilket emellertid vid hans an-

komst dit befanns vara obehövligt, då i detta avseende önskvärda underrättelser redan lemnats 

av Danmarks ombud. 

 

Mälareprovinsernas mejeriaktiebolag 

 

Mjölkhushållningen hade under Carl Juhlin-Dannfelts verksamhet i Gefleborgs län tilldragit sig 

hans intresse särskilt genom strävandet att sprida kännedomen om och användningen av major P 

U Gussanders metod att gräddsätta mjölken vid vanlig rumstemperatur i flata bunkar med bot-

tenventil för skummjölkens avtappning och användning av bleckkärl i mjölkhushållning i stället 

för de dittills vanliga trä- och kopparkärlen. I sitt eget hushåll använde han fortfarande Gussan-

derska gräddsättningen även sedan J G Swartz' gräddsättning i djupa cylindrar stående i is- eller 

kallvattenbad slagit igenom. I Experimentalfältets landthushållning fanns däremot ingen synner-

lig anledning att intressera sig för mjölkens behandling utöver mjölkens avkylning före dess 

transport till avnämarne i staden. 

 Från början av 1870-talet fick Carl Juhlin-Dannfelt ett uppdrag, som inledde hans livliga 

deltagande i verksamheten på mejeriväsendets område. Under det att de bymejerier och andra 

kooperativa bolag, vilka under 1860-talet igångsatts för tillgodogörande av mjölken enligt den 

Swartzska metoden, huvudsakligen för smörberedning, i allmänhet hade rätt liten framgång, då 

det var svårt att vid den åstadkomma önskvärd sammanhållning mellan delegarne och nog-

grannhet vid produkternas beredning, så hade framgången varit större vid de större enskilda och 

bolagsmejerier, som tillämpade den nya tekniken och vid vilka en enhetlig och målmedveten 

ledning kunde göra sig gällande. Detta gällde i högsta grad om ett mejeriföretag, som en landt-

brukare H A Lidholm börjat å sin egendom Nådhammar i Södermanland. Kretsen av leverantö-

rer utsträcktes allt vidare inom Mälareprovinserna, och för dess mottagande och förarbetning 

inrättades allt fler filialmejerier och ett centralmejeri i Stockholm (år 1869), där den största av-

sättningen av produkterna egde rum. Med affärens utvidgning följde ökat behov av kapital, och 

för dess anskaffning bildades Mälareprovinsernas mejeriaktiebolag. Till ordförande i bolagets 

styrelse valdes Kgl. Sekreter Axel Odelberg, och för mottagande av detta uppdrag hade han 

gjort som villkor, att Carl Juhlin-Dannfelt skulle vara biträdande direktör vid den verkställande 

direktörens, Lidholms, sida. Denna anordning beslöts också, och med hans tjänst följde skötseln 

av den utrikes korrespondensen. 
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 Lidholm, som var av energisk natur och förut, trots nästan fullständig blindhet, med stor 

framgång på egen hand skött affären, fann det emellertid svårt att taga hänsyn till andras me-

ning, då den avvek från hans egen. Samarbetet inom bolagets styrelse blev därför mindre godt, 

och Lidholm, som egde aktiemajoritet i bolaget, beslöt därför att vid följande val av styrelse-

medlemmar avlägsna Odelberg från ordförandeposten. Då Lidholm i förväg underrättade Carl 

Juhlin-Dannfelt om denna sin avsikt men på samma gång meddelade, att han ämnade fort-

farande rösta på honom (Juhlin-Dannfelt) till biträdande direktör, förklarade denne sig icke un-

der sådana förhållanden mottaga förnyat mandat. Vid bolagstämman förklarade [sig] därpå så-

väl Carl Juhlin-Dannfelt som Odelberg icke vilja mottaga återval till styrelsen utan lemnade år 

1872 sin förbindelse med bolaget. 

 Emellertid hade kännedom om den nya svenska mejerirörelsen spridt sig till England och 

där väckt en uppmärksamhet, som föranledde en av Londons störste smörhandlare att under vin-

tern 1870 besöka Stockholm för att inleda affärsförbindelse med Mälareprovinsernas mejeri-

aktiebolag. I egenskap av bolagets utlandskorrespondent hade Carl Juhlin-Dannfelt haft att 

lemna de begärda upplysningarna om den svenska mejerihandteringen. Härigenom kom han i 

förbindelse med personer i England, som voro intresserade i denna gren av landthushållningen 

och i avsättningen av dess produkter. Från sekreteraren i The Royal Agricultural Society, mr 

Jenkins, fick han anmodan att lemna sällskapets tidskrift upplysningar rörande mejeribolaget 

och författade med anledning därav en på engelska avfattad utförlig redogörelse för den i Sve-

rige började mejeribolagsrörelsen och de resultat den lemnat. Ett erkännande för dessa med-

delanden, som offentliggjordes i sällskapets Journal 1870, blev författarens kallelse till heders-

ledamot av sällskapet (- en mycket sällsynt utmärkelse!). 

 

Export av mejeriprodukter 

 

Följande sommar (1870) företog Carl Juhlin-Dannfelt en resa till England med uppdrag att in-

leda förbindelser till främjande av avsättningen av mejerismör och besökte då det engelska jord-

brukssällskapets sommarmöte i Oxford, dit han inbjudits för att biträda vid prisbedömningen av 

mejerialster. Vid detta möte och därmed förenade utställning mottogs han med största gästvän-

lighet ej blott av tidigare förvärvade vänner inom jordbrukareverlden utan även av ett antal nya 

bekantskaper, bland vika han särskilt nämner mr Fowler, chef för den bekanta ångplogsfabriks-

firman och mr Paxman, huvudman för firman Davey, Paxman & Co i Colchester, för vilkens 

maskiner han senare övertog huvudagenturen för Sverige. 

 Ett uppdrag vid denna resa var även att söka vinna närmare kännedom om beredning av 

Cheddarost efter amerikansk metod. Införseln till England av denna ostsort hade under senare år 

betydligt ökats, och om än dess kvalitet ansågs lägre än den engelska Cheddarostens och dess 

försäljningspris därför var lägre, ansågs dess beredning dock lönande, väsentligen på grund av 

dess snabbare mognad. Vid en resa i England år 1869 hade Carl Juhlin-Dannfelt med anledning 

av anmodan därom av Stockholms läns hushållningssällskap tagit kännedom om ostberedning 

efter denna metod i England, och nu fick han tillfälle att under ledning av föreståndaren för ett 

bolagsmejeri i Derby, mr Shermerhorn, från staten New York, göra sig förtrogen med denna 

ostberednings enskildheter. 

 Som resultat av sina undersökningar rörande utsikten för export av mejeriprodukter från 

Sverige uttalade Carl Juhlin-Dannfelt, att såväl smör som ost, av den senare blott engelska sor-

ter, borde kunna utföras med fördel till England, under det att utsikterna i detta avseende vore 

långt sämre i Tyskland och Ryssland. 

 I samband med strävandena att befordra utförseln av smör till England uppdrog Landt-

bruksakademien åt Carl Juhlin-Dannfelt att besöka smörmarknaden i Cork, där den irländska 

exporten av smör till England var koncentrerad. Denna resa företogs sommaren 1872, varvid 

även en irländsk industriutställning i Dublin besöktes. I redogörelsen för denna resa, vari även 

en skildring av landtbruksförhållandena lemnades, uttalades att intet synnerligt i den irländska 

smörhandelns organisation syntes kunna med fördel tillämpas vid den svenska smörutförseln. 
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 I Landtbruksakademien (Akademiens tidskrift 1870 och 1871) lemnade Carl Juhlin-

Dannfelt en utförlig redogörelse för såväl Mejeribolagets organisation och verksamhet som den 

vid denna tid i livlig utveckling stadda industriella mejerihandteringens metodik och handeln 

med dess produkter i England, Irland och Nord-Amerika. Från sistnämnda land, där kallvatten-

metoden utexperimenterats samtidigt med men oberoende av den Swartzska metodens framträ-

dande i Sverige, anskaffade han prov av nyare amerikansk mejeriredskap till Akademiens mu-

seum (1874). 

 

Utställningsman 

 

Bland de uppdrag, vilka Carl Juhlin-Dannfelt fick vid sidan om sin tjänst som föreståndare för 

Landtbruksakademiens försöksanstalt, blevo de, som lemnades honom att besöka eller ordna 

och deltaga i prisbedömningen vid de från denna tid allt talrikare allmänna landtbruks- och in-

dustriutställningarna av den största betydelse för honom personligen, i det att de drogo honom 

från hans verksamhet direkt i landtbrukets tjänst, föranledde upprepade långvariga ledigheter 

från befattningen hos Akademien och slutligen hans övergång till annan tjänstemannabana. 

 

Verldsutställning i Paris 1855, i London 1862 

 

Antagligen hade det biträde, han tillfälligtvis kommit att lemna vid ordnandet av den svenska 

utställningen av landtbruksredskap vid verldsutställningen i Paris 1855 samt det intresse för 

införande vid svenskt landtbruk av nya, förbättrade redskapsmodeller, som han ådagalagt ge-

nom att vid de landtbruk, han förestått i olika delar av landet, bedriva tillverkning av dylika 

redskap för avyttring, varit anledning till att han erhöll uppdraget att vara prisdomare för landt-

bruksredskap vid verldsutställningen i London 1862. Vid ankomsten till London kort före ut-

ställningens öppnande fann Carl Juhlin-Dannfelt, att katalogen över de svenska redskapen med 

uppgifter om de i Sverige tillverkade typerna av förbättrad kostruktion ännu ej ens påbörjats, väl 

beroende därpå, att utställningsbestyrelsens sekreterare, byråchefen Grandinson, och hans tek-

niska biträde, arkitekten Sundius, saknade intresse för denna del av utställningen. Carl Juhlin-

Dannfelt utarbetade därför en redogörelse för dessa föremål inom den svenska avdelningen och 

fick den genom generalkonsul Totties välvilliga medverkan översatt till engelska och tryckt, 

färdig att utdelas vid utställningens öppnande. Hans deltagande i prisbedömningen kröntes med 

ett fördelaktigt beaktande av de svenska utställningsföremålen av till landtbruket hörande slag 

och medförde för Carl Juhlin-Dannfelt den av honom högskattade förmånen av vänskaplig för-

bindelse med gruppjuryns ordförande sir Jos Paxman och de framstående redskapstillverkarne 

mr Amos och bröderna Charles och James Howard, en förbindelse, som han begagnade vid den 

anskaffning av engelsk redskap, som genom hans försorg egde rum under den följande tiden, 

tills småningom inhemsk tillverkning av redskap i huvudsak överensstämmande med de förbätt-

rade utländska modellerna gjorde införsel av sådana allt mer obehövlig. 

 

Industriutställning i Stockholm 1866 

 

Vid den allmänna industriutställningen i Stockholm år 1866 var Carl Juhlin-Dannfelt prisdo-

mare inom klassen för kemiska och farmaceutiska preparat, födoämnen och drycker, - ett upp-

drag, som väl ansågs motiverat därmed, att dit hörde till föda använda jordbruksalster. 

 Med den följande år, 1867, hållna verldsutställningen i Paris fick Carl Juhlin-Dannfelt 

befattning dels som medlem av den svenska Centralkommittén, dels som prisdomare för red-

skap och arbetsmetoder vid jord- och skogsbruk. Detta senare uppdrag, vilket tog en tid av om-

kring 1 1/2 månad i anspråk för prisbedömningen, gav Carl Juhlin-Dannfelt tillfälle att göra 

närmare bekantskap med flere av andra länders ledande män inom landtbruket, bland dem den 

dåvarande chefen för de kejserliga domänerna, sedan under många år chef för jordbruksadmi-

nistrationen, landtbruksdirektör Eugène Tisserand, en bekantskap, som föranledde dennes val 
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till utländsk ledamot av Landtbruksakademien, där han länge var den äldste inom denna klass av 

ledamöter. 

 

Landtbruksmöte i Stockholm 1868 

 

Följande år, 1868, upptogs Carl Juhlin-Dannfelts mesta tid av det 12
te
 allmänna svenska landt-

bruksmötet i Stockholm, vilkets anordning han som mötesbestyrelsens sekreterare handhade. 

Detta möte hölls så till vida under mindre gynnsamma omständigheter, som föregående år, 

1867, varit ett till följd av köld dåligt jordbruksår, för Norrland snart sagt ett nödår. För dess 

avhållande var dock utställningsplatsen, K. Humlegården, då liggande i kanten av stadens be-

byggda område, och det ihållande vackra, om än genom sin regnbrist för grödorna mindre för-

delaktiga vädret desto mer gynnsamt. Samarbetet inom bestyrelsen omtalas som synnerligen 

angenämt, för Carl Juhlin-Dannfelt desto mer som vice ordföranden var hans näre vän Kgl. Sek-

reter Axel Odelberg. Humlegården, som vid denna tid var en åt stadssidan av gamla ruckel, åt 

landsidan av tobaksland omgiven förvildad park, blev till sin medre del av direktör  Ericson på 

Haga förvandlad till en vacker och vårdad plantering med väl ansade buskage och nyuanlagda 

blomsterrabatter och dess centrala träbyggnad, "Rotundan", som det uppgavs en gammal kung-

lig jaktpaviljong, blev under ledning av major  Nerman uppsnyggad och inrättad till en prydlig 

restauration. Tack vare Carl Juhlin-Dannfelts under utländska resor och deltagande i utställ-

ningar knutna förbindelser rönte landtbruksmötet ett för dylika sammanträden ovanligt beak-

tande även från utlandet. Efter inbjudan från mötets Bestyrelse hade Ungerns, Österrikes och 

Preussens landtbrukssällskap sändt representanter, och några av de förnämnsta engelska red-

skapsfabrikanterna hade både själva infunnit sig vid mötet och till utstälningen sändt sådana av 

sina tillverkningar, som de ansågo passa för svenska förhållanden. Av engelsk landtbruksred-

skap väckta Howards i Bedford ångplog stor uppmärksamhet, då den nu för första gången visa-

des i arbete i Sverige, och likaså Hornsby's tröskverk. De flesta av de utställda engelska 

redskpen funno också köpare. 

 Konungen bidrog också till mötets glansfulla förlopp genom att ej blott deltaga i dess 

officiella festmiddag å Hasselbacken utan även giva en lysande fest å Ulriksdal, till vilken samt-

liga utländske deltagare i mötet inbjödos. Då det anmäldes, att engelsmännen ej medfört frack-

dräkt, förklarade konungen älskvärdt, att "de voro så mycket mer välkomna". De nämnda tre 

utländska ombuden dekorerades vid denna fest med vasaordens kommendörskraschan, - en ar-

tighet som vedergälldes med preussiska kronorden till vice ordföranden och sekreteraren i be-

styrelsen, samt genom den senares kallelse till medlem av flere utländska landtbrukssällskap 

och andra till landtbruket närstående korporationer. 

 Tillströmningen av besökande var synnerligen stor, - den sista dagen till den grad, att in-

gångsgrindarne måste öppnas utan kontroll att de inkommande betalat inträdesbiljetter. Det 

ekonomiska resultatet blev också lysande. Utställningsavgifterna återbetalades till största delen, 

och Stockholms stads anslag till utställningen ersattes genom att staden utan ersättning fick de 

för utställningen uppförda byggnaderna och parken i ordnat skick.  

Sekreterarens arbete belönades med mötets stora guldmedalj och ett arvode av 5.000 kronor, ett 

i jämförelse med arvodena vid föregående allmänna landtbruksmöten mycket högt honorar. 

Bland tacksamhets-betygelser från utlandet fick han jämte kallelse till ledamot av landtbruks- 

och vetenskapliga samfund mottaga en samling av böcker och kartor rörande Rysslands landt-

bruk, vilken han överlemnade till Landtbruksakademiens bibliotek. 

 

Den 11te danske Landmansforsamling 

 

Följande år deltog Carl Juhlin-Dannfelt i den 11
te
 danske Landmandsforsamling som av försam-

lingens bestyrelse vald ledamot av prisnämnden för jordbruksalster och som representant för 

Landtbruksakademien. 
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Slöjdutställning i Utrecht 

 

Allt ifrån början av sin anställning hos Akademien hade Carl Juhlin-Dannfelt med stort intresse 

deltagit i Svenska Slöjdföreningens strävanden för hemslöjdens utveckling och fick upprepade 

gånger uppdrag att representera föreningen vid utländska utställningar och deltaga i anordnandet 

av sådana inom Sverige. 

 Ett dylikt uppdrag gällde att vara landets representant vid en utställning av slöjdalster och 

föremål tillhörande arbetarnes ekonomi i Utrecht år 1869. 

 

Industri- och slöjdutställning i Petersburg 1870 

 

Under sommaren 1870 deltog han i offentligt uppdrag i en hemslöjdutställning i Cassel. 

Samma sommar besökte han på eget iniativ en utställning av ryska industri- och hemslöjdalster i 

S
t
 Petersburg för att studera dylika varor av rysk typ och utställningens anordning. Denna var, 

enligt hans minnesanteckningar, illa ordnad och därigenom ganska misslyckad, men blev för 

honom av betydelse därigenom, att han vid densamma knöt personliga förbindelser med några 

för landtbruk och industri representativa personer i Ryssland och Finland, av vilka han rönte 

stor välvilja och även hade gagn för sin verksamhet, främst den senare som politisk personlighet 

bekante redaktören kapten Rob Lagerborg, kommissarien för den finska avdelningen vid ut-

ställningen överste Spåre och ryssen Solsky. 

 

Polyteknisk utställning i Moskva 1872 

 

Den kännedom, som Carl Juhlin-Dannfelt under denna resa förvärvade om rysk industri och 

hemslöjd, torde varit anledning till att han av regeringen erhöll i uppdrag att vara en av vårt 

lands representanter vid den polytekniska utställning i Moskva år 1872, i vilken Sverige skulle 

deltaga med en av Svenska Slöjdföreningen anordnad utställning, till vilken statsanslag bevil-

jats. 

 Resan till denna utställning, under vilken han borde stanna i utställningsstaden under en 

månad, blev av stort intresse för honom genom den inblick han därunder fick i ryska förhållan-

den. Som exempel på dessa må anföras följande episod. Under sista dagen av uppehållet i Pe-

terburg var han bjuden på middag hos kommunikationsministern greve Bobrinski, vilken han 

lärt känna vid dennes besök i Stockholm föregående år och åt vilken han då anskaffat en svensk 

landtbruksinspektör Heurlin till förvaltare på grevens gods Bogoroditsch, och en svensk me-

jerska. Då middagen i grevens utanför staden belägna palats drog ut på tiden, så att gästen såg 

sig nödsakad att erinra om sin avsigt att resa med aftontåget till Moskva, till vilket han redan 

beordrat sitt resgods, och vid vilket han avtalat möte med sin reskamrat, överstelöjtnant Edman, 

bad greven sin gäst vara lugn för att tåget ej skulle avgå förr än grevens ekipage avlemnat ho-

nom vid stationen. Greven gav ytterligare bevis på sin välvilja genom att lemna Juhlin-Dannfelt 

brev till stationsinspektorerna i Petersburg, Moskva och Nisjni Novgorod med befallning, att 

lemna honom fribiljett till alla resor, han ämnade företaga i Ryssland. Vid ankomsten till stat-

ionen i Petersburg anvisades åt de båda svenska resenärerna en egen sovkupé. Tidigt följande 

morgon avbröts resan genom en våldsam tågurspåring, förorsakad av ruttna syllar. Åtskilliga av 

passagerane erhöllo, dock blott lätta, kontusioner, och efter några timmars väntan i en närbelä-

gen by fingo de fortsätta färden med några från Moskva eftertelegraferade vagnar.  

 Enligt det K. brevet om reseuppdraget skulle, som redan nämnts, Juhlin-Dannfelt under 

en månad studera utställningen för att efter hemkomsten kunna avgiva en utförlig redogörelse 

för densamma. Han fann dock snart, att utställningen, som var förlagd till en park nedanför 

Kremljs vallar, var så litet omfattande, att ett bokstavligt iakttagande av denna föreskrift, skulle 

vara ett onyttigt slöseri med tid. Han begagnade därför tillfället att taga kännedom om sevärd-

heterna i Moskva och dess omgivningar. Härvid hade han en tjänstvillig och synnerligen sak-

kunnig ciceron i den svenska utställningskommissarien, vilken under flera års föregående verk-

samhet i landet som järnvägsbyggare förärvat noggrann kännedom om dåvarande förhållanden. 
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Under några kortare resor sökte han även få se litet av landets jordbruksförhållanden. Sålunda 

besökte han landtbruksinstitutet vid Petrovski och närvar vid en där anordnad provning av plo-

gar, huvudsakligen av rysk tillverkning. 

 Efter inbjudan av greve Bobrinski företog han en resa till dennes 60 verst söder om Tula 

belägna gods Bogodoritsch, där den nyss nämnde svensken Heurlin var förvaltare. Under färden 

från Tula i öppen vagn med ryskt förspann, på eländiga svårt dammande vägar hade han tillfälle 

att se litet av det å de vida slätterna bedrivna jordbruket å de förfallna bondbyarnes primitivt 

brukade åkerfält, omgivna av glesa björkhagar och en del om vesterländsk odling mer erinrande 

tyska "plattgårdar". Vid ankomsten till Bogodoritsch, där det grevliga slottet låg vid ena sidan 

av en solfjäderformigt utbredd bondby, överraskades den resande av att mottagas, ej såsom han 

väntat av förvaltaren Heurlin, utav av greven själv, vilken förut sagt sig ämna vid denna tid vis-

tas i sällskap med sin familj vid franska rivieran. Mottagen med den hjärtligaste vänlighet fick 

Carl Juhlin-Dannfelt under ledning av greven och förvaltaren bese godsets olika delar. Betyd-

liga förbättringsarbeten hade på förvaltarens initiativ påbörjats å den lättbrukade, fruktbara 

svarta jorden, men mycket återstod ännu i ett efter vesterländska begrepp tidsenligt landtbruk. 

Som ett svårt hinder för förbättringarnas genomförande framhöll Heurlin den knappa tillgången 

på arbetskraft. Denna berodde anligt greven på böndernas nyligen genomförda frigörelse, vilken 

berövat godsegarne möjligheten att som tidigare tillgodogöra böndernas arbetskraft, utan att 

dock desses ställning därigenom förbättrats. Som exempel härpå anfördes, att antalet av bönder-

nas hästar å godset minskats från 3.000 till 1.200 i runda tal. Som medel till vallodlingens för-

bättring önskade Heurlin insådd av alsikeklöver, varav frö dock ej fanns att tillgå i Ryssland, 

och efter anmodan av greven anskaffade Carl Juhlin-Dannfelt följande år omkring 4.000 skål-

pund sådant utsäde från Hagendahl i Örebro. 

 

Landtbruksmötet i Göteborg 1871 

 

Sedan Carl Juhlin-Dannfelt valts till adjungerad ledamot av Bestyrelsen för det 13de allmänna 

svenska landtbruksmötet i Göteborg år 1871, fick han på sin lott att förmå engelska redskaps-

fabrikanter att deltaga i den med mötet förenade utställningen med för Sverige lämpliga red-

skap. Detta uppdrag lyckades så väl, att en rätt avsevärd utställning av engelska redskap kom till 

stånd och intog en framstående plats vid prisbedömningen. En förberedande provning av red-

skapen anordnades med kraftmätning utförd med hjälp av Amos kraftmätareapparat. Red-

skapsutställningens anordnande var anförtrodt åt Carl Juhlin-Dannfelt, vilkens medverkan belö-

nades med mötets guldmedalj. Som ett bevis på den betydelse, som fästes vid det engelska del-

tagandet i utställningen, må anföras, att den engelske redskapsfabrikanten C E Amos valdes till 

ordförande i prisnämnda för "redskap för fältgöromål", antagligen det enda tillfälle då ett dylikt 

uppdrag vid ett svenskt landtbruksmöte lemnats åt en utländing. 

 

Ändring av stadgar 

 

Det förslag till stadgar för de allmänna svenska landtbruksmötena, vilket antagits som vilande 

vid det förra mötet, år 1868, blev nu oförändrat godkänt. Ett av Carl Juhlin-Dannfelt väckt änd-

ringsförslag gående ut på att, såsom i England brukades, jämte en permanent mötesbestyrelse en 

lokal bestyrelse skulle utses för varje möte, avslogs, i det att den med förslaget åsyftade konti-

nuiteten i mötenas anordning ansågs väl vara önskvärd men kunna nås utan ändring i det vilande 

stadgeförslaget. 

 I den kommitté, som tillsattes för Sveriges deltagande i den nordiska konst- och industri-

utställningen i Köpenhamn 1872, förordnades Carl Juhlin-Dannfelt till ledamot och uppställdes 

vid valet av svensk kommissarie som motkandidat till den av bestyrelsens ordförande före-

slagne, fabriksidkaren C J Lundström, men avböjde detta uppdrag, liksom han även avsade sig 

att tjänstgöra som prisdomare vid utställningen, åt vilken han egnade blott några få dagars besök 

på återvägen från den ovan omnämnda resan för studium av smörmarknaden i Cork. 
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Verldsutställning i Wien 1873 

 

Under besöket vid Köpenhamnsutställningen erhöll Carl Juhlin-Dannfelt från ordföranden i 

kommittén för Sveriges deltagande i verldsutställningen i Wien år 1873, dåvarande hertigen av 

Östergötland, prins Oscar, ett fullständigt oväntat meddelande, att han enhälligt valts till kom-

missarie för den svenska avdelningen vid denna utställning. Frågan om lämpligheten av Sveri-

ges deltagande i utställningen hade synts ganska tveksam. K. Majt hade förklarat skäl därtill 

icke finnas, men sedan prins Oscar igångsatt arbete för att på enskild väg skaffa därför nödiga 

medel, hade riksdagen beviljat ett mindre anslag för ändamålet, 20.000 kronor. Dessa medels 

uppenbara otillräcklighet borde ju hava föranledt tvekan hos Carl Juhlin-Dannfelt, om han 

skulle mottaga uppdraget, men framför allt kände han betänkligheter över att de upprepade upp-

dragen vid sidan av hans tjänst som föreståndare för Landtbruksakademiens försöksanstalt hind-

rade honom att, så som önskligt vore, utöva tillsynen över försöken och landtbruket å Experi-

mentalfältet, för vilken han måste lita på den av honom själv som biträde antagne och avlönde 

inspektor Dan Ström. Å andra sidan lockade honom den framgång han haft i sina uppdrag vid 

utställningar samt det nöje och den tillfredställelse, som resorna och förbindelsen med framstå-

ende personer i främmande länder beredde, att mottaga det erbjudna uppdraget, trots att detta 

skulle nödvändiggöra hans bortovaro från tjänsten under nästan ett helt år. Det framstod därför 

för honom som önskvärdt att få utbyta sin anställning som föreståndre för försöksanstalten, sär-

deles som han kände sig ej fylla de därför önskvärda grundläggande naturvetenskapliga kun-

skapsfordringarna, mot annan tjänst, mera förenlig med ifrågakommande tillfälliga uppdrag. 

Han mottog dock det nu ifrågavarande, sedan han av prins Oscar erhållit ett, om ock obestämt 

löfte om annan tjänst efter uppdragets fullgörande. 

 Då Carl Juhlin-Dannfelt för Prinsen, som utställningskommitténs ordförande, framhöll 

otillräckligheten av de anslagna medlen 20.000 kronom, varav 8.000 kronor till generalkommis-

sariens arvode, blev svaret: "Laga bara, att vackra utställningsartiklar erhållas, så blir det riks-

dagens skam, om de äro placerade på ohyvlade bräder." Denna skam undvek emellertid riksda-

gen genom att förljande år höja anslaget till 120.000 kronor.  

 Första omsorgen blev nu att vinna anslutning från landets förnämsta industriella företag 

och detta jämte garanti för kostnaderna för uppförande av byggnader, som kunde befinnas be-

hövliga, lyckades rätt väl tack vare personliga besök hos ett antal industriföretag och rekom-

mendationsskrivelser från Prinsen till deras ledare. En annan vansklighet var, att tiden för anmä-

lan hos vederbörande i Wien redan var utgången och det icke lyckades den utsedde kommissa-

rien vid besök i Wien att utverka någon ändring i den redan utlovade fördelningen av utrymmet 

i utställningens huvudbyggnad, varför det visade sig nödigt att i särskilda egna byggnader i nor-

disk stil anordna separatutställningar. 

 Huru det emellertid lyckades att genom stor sparsamhet, - bland annat genom antagandet 

av oavlönade biträden, - d.v. kammarjunkaren, senare överdirektören, landshövdingen och stats-

rådet Theodor Odelberg och civilingeniören Ernst Hirsch - samt generalkommissariens stora 

förmåga att skaffa inflytelserika förbindelser, genomföra det vanskliga föetaget, så att den 

svenska utställningsavdelningen - liksom den norska industriavdelningen, vars ledning även 

anförtroddes åt den svenske generalkommissarien (- utan arvode) - vann stort erkännande, skall 

i denna åt landtbruksförhållanden egnade framställning förbigås, särdeles som någon utställning 

av det svenska jordbrukets hjälpmedel och alster ej där förekom. 

 Carl Juhlin-Dannfelt förordnades till Sveriges ombud vid den under utställningsåret i 

Wien hållna landtbrukskongressen, i vilken han dock till följd av brist på tid föga deltog. 

Till infriande av det löfte d.v. prins Oscar givit Carl Juhlin-Dannfelt vid överenskommelsen om 

hans anställning som generalkommissarie vid verldsutställningen i Wien, att söka bereda honom 

annan lämplig tjänst, uppmanade han, bliven Konung, honom hösten 1873 telegrafiskt att söka 

den ledig förklarade generalkonsulsbefattningen i Hamburg. Efter att hava rådfört sig med Sve-

riges minister i Wien, greve Edw Piper beslöt dock Juhlin-Dannfelt att icke efterkomma upp-

maningen. Greven framhöll, att utrikesministern antagligen ej egde kännedom om konungens 
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åtgärd och troligen ej skulle kunna tillstyrka Carl Juhlin-Dannfelts utnämning, då [en]? äldre väl 

meriterad generalkonsul vore bland de sökande, vilka anmält sig inom ansökningstidens utgång. 

 Vid slutet av år 1873 återtog Carl Juhlin-Dannfelt sin tjänst som intendent vid Landt-

bruksakademiens Experimentalfält, vilken under hans frånvaro på förordnande av Akademiens 

Förvaltningskommitté skötts av greve Axel Emil Wirsén på Djursholm, viken dock blott utö-

vade inspektion, under det att jordbruksförsöken coch landtbruket efter förut uppgjord plan 

sköttes av en inspektor (D Ström). 

 Carl Juhlin-Dannfelts verksamhet å Experimentalfältet avbröts dock snart åter av resor i 

för tjänsten främmande uppdrag. I juni 1874 deltog han som prisdomare vid den internationella 

landtbruksutställningen i Bremen och utsträckte denna resa till Ostfriesland för inköp, på offent-

ligt uppdrag, av avelsboskap. 

 

Verldsutställning i Philadelphia 1876 

 

Sedan det beslutats, att Sverige skulle antaga inbjudningen till deltagande i den blivande verlds-

utställningen i Philadelphia och Carl Juhlin-Dannfelt åtagit sig att bliva generalkommissarie för 

den svenska avdelningen av denna utställning, företog han på eftersommaren 1874 en resa till 

utställningsstaden för förberedande underhandlingar rörande Sveriges deltagande i utställning-

en. På återfärden uppköpte han i England för statens räkning en mindre hjord av korthornsbo-

skap. 

 På hösten 1875 avreste Carl Juhlin-Dannfelt till Philadelphia och som vikarie för honom 

som intendent förordnades landtbruksingeniören A G R Kempff, vilken då han var avgjort 

mindre meriterad än medtävlaren om förordnandet, landtbruksskoleföreståndaren Ferd Unander, 

torde haft sin nära vänskap med akademiens sekreterare att tacka för det företräde, som gavs 

honom. 

 För Carl Juhlin-Dannfelt var detta val av vikarie en besvikelse, i det att han mottagit upp-

draget vid Philadelphia-utställningen under uttryckligt villkor att ej behöva återgå till befatt-

ningen å Experimentalfältet och därför var angelägen, att till vikarie skulle väljas en genom 

vetenskapliga studier och praktisk jordbruksverksamhet väl kompetent person, som kunde anses 

lämplig att som ordinarie mottaga befattningen, då den snart kunde väntas bliva ledig. 

Sveriges deltagande i verldsutställningen i Philadelphia kan betecknas som en avgjord fram-

gång, och dess ledning var desto mer angenäm, som dels ett fullt tillräckligt statsanslag bevil-

jats, så att i motsatsförhållande till förhållandena i Wien inga ekonomiska svårigheter hindrade 

utställningens genomförande, så att den blev en fullt tillfredställande framställning av Sveriges 

ekonomiska verksamhet, dels de vid utställnigen anställde svenskarne och de talrika landsmän, 

som besökte utställningen i offentligt uppdrag eller för egen räkning omfattades med den största 

välvilja såväl av myndigheten som av de talrika avkomlingarna av svenska kolonister i den 

gamla svenska kolonien vid Delawarefloden. 

 

Verldsutställning i Paris 1878 

 

Av reträttplatser, som ställts i utsikt för Carl Juhlin-Dannfelt efter fullgjort värv i Philadelphia, 

märkes dels chefposten vid den nyinrättade domänstyrelsen, dels generalkonsulsbefattningen i 

Köpenhamn. Den senares innehavare, F A Ewerlöw, ansågs väl böra avgå på grund av hög ålder 

men hade en så förtjänstfull verksamhet bakom sig, att han ej borde erhålla avsked utan egen 

anhållan, och någon sådan avhördes ej. Någon lösning av frågan om Carl Juhlin-Dannfelts 

övergång till annan tjänst hade icke funnits, då han i början av 1877 återkom från Amerika, men 

sedan vid denna tid inbjudan till deltagande i en verldsutställning i Paris år 1878 ingått och en 

kommitté för dess förberedande tillsatts, anmodade ordföranden i kommittén, förre statsrådet 

Pehr Jakob von Ehrenheim Juhlin-Dannfelt att mottaga uppdraget som generalkommissarie för 

den svenska avdelningen även vid denna utställning. Detta anbud mottog han först efter mycken 

tvekan, sedan von Ehrenheim gjort detta som villkor för sitt kvarstående som ordförande i ut-

ställningskommittén och sedan han av Konungen erhållit bestämt löfte, att Carl Juhlin-Dannfelt 
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efter detta nya förtroendeuppdrags utförande skulle erhålla generalkonsulsbefattningen i Kö-

penhamn. 

 Då han sålunda åter måste begära ledighet från intendentstjänsten, var den övervägande 

meningen inom Förvaltningskommittén mot förnyat förordnande för Kempff till vikarie, utan 

detta lemnades åt sekreteraren hos Stockholms läns hushållningssällskap, friherre Carl Alfons 

Hermelin, dock avsett att räcka endast under Juhlin-Dannfelts frånvaro för Pariserutställningen, 

då Hermelin redan var av framskriden ålder och saknade all erfarenhet på försöksväsendets om-

råde. 

 Då tiden för Carl Juhlin-Dannfelts återvändande till Sverige var inne, hösten 1878, mötte 

förslaget om hans utnämning till generalkonsul i Köpenhamn eller Helsingfors, som då också 

ifrågasatts, fortfarande bestämt motstånd av utrikesministern Oscar Magnus Fredrik Björnstjer-

na, då ingendera av innehavarne av dessa befattningar begärt avsked. Juhlin-Dannfelt återtog 

därför den 1 april 1879 sin befattning vid Experimentalfältet, sedan vikarien friherre Hermelin 

erhållit en kammarrådsbefattning i Domänstyrelsen. 

 

Slöjdutställning i Stockholm 

 

Då sålunda det icke syntes Carl Juhlin-Dannfelt antagligt, att befordran skulle beredas honom 

till någon antaglig reträttplats, beslöt han att efter nära 8 års mellantid åter helt egna sig åt för-

söksverksamheten å Experimentalfältet. Han avslog därför erbjudna uppdrag att ordna en 

svensk avdelning vid en blivande fiskeriutställning i Berlin liksom vid en mejeriutställning i 

London. Däremot åtog han sig ordnandet av en av Landtbruksakademien beslutad slöjdut-

ställning i Stockholm för framvisande av arbeten utförda vid slöjdskolor i riket. Detta uppdrag 

beräknades nämligen taga blott jämförelsevis ringa tid och icke fordra hans frånvaro från Expe-

rimentalfältet. Som erkänsla för det sätt, varpå han utfört detta uppdrag, tilldelade Akadmien 

honom år 1879 sin stora guldmedalj. 

 Frågan om hans befordran till generalkonsulat komemellertid i ett nytt läge, i det att en 

aspirant till intendentsbefattningen anmälde sig, vilken kunde lita till mäktiga relationer. I se-

nare delen av år 1879 erhöll Carl Juhlin-Dannfelt ett brev från föreståndaren för Kopparbergs 

läns landtbruksskola Abraham Forssell, vari denne meddelade, att hans broder, finansministern 

Hans Forssell vore benägen att medverka till Juhlin-Dannfelts förflyttning till ett av de ifråga-

satta generalkonsulaten för att bereda sin broder plats som vikarie och sedan han som sådan 

meriterat sig, som efterträdare å intendentsbefattningen. Sedan excellensen Oscar Magnus Fred-

rik Björnstjerna avgått från utrikesministerbefattningen och å denna efterträdts av friherre Carl 

Fredrik Lotharius Hochschild, visade denne sig villig att återkalla den som föga duglig kände 

generalkonsuln i Helsingfors Rouget de St Hermine, och gå med på C.J. Dannfetls förordnande 

att uppehålla befattningen, och efter samråd med civilministern Thyselius och Akademiens di-

rektör, f statsrådet von Ehrenheim, vilken, såsom ovan nämnts redan tidigare lovat att verka för 

en dylik befordran av Carl Juhlin-Dannfelt, anmälde denne sig som sökande och begärde till en 

början 3 månaders ledighet från intendentsbefattningen. Denna beviljades från juli 1880, och 

Forssell erhöll vikariatsförordnade under ledigheten. Detta Forssells förordnande förlängdes 

sedan, då Carl Juhlin-Dannfelt erhöll fullmakt att från början av år 1881 vara ordinarie general-

konsul i Helsingfors. 

 

 

Generalkonsul 

 

Härmed lemnade Carl Juhlin-Dannfelt definitivt sin tjänst i Landtbruksakademien. Fyra år se-

nare erhöll han efter på uppmaning av kabinettssekreteraren Alfred Lagerheim ingiven ansökan 

förordnande som generalkonsul i London, vid vilken befattning han kvarstod till år 1898, då han 

efter ingiven ansökan erhöll avsked med pension. 
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Margarinfrågan 

 

Under sin tid som konsulattjänsteman hade Carl Juhlin-Dannfelt blott få anledningar eller till-

fällen att egna särskild uppmärksamhet åt ärenden berörande landthushållningen. 

En sådan anledning var ett åt honom av regeringen år 1888 lemnat uppdrag att i Holland in-

hemta kännedom om tillverkningen av margarin. 

 Detta uppdrag var föranledt av den i Sverige vid denna tid pågående striden om lämplig-

heten av från landtmannahåll påyrkat förbud mot beredning inom landet och införsel av detta 

smörsurrogat, vilket befarades kunna komma att skada vårt smörs anseende å den inländska och 

utländska marknaden. 

 Den dåvarande inrikesministern Edw Krusenstierna var bestämd motståndare till alla 

strängare åtgärder i denna angelägenhet och fick ett välkommet stöd för sin mening i den rap-

port, som avgavs av Carl Juhlin-Dannfelt, vilkens avgjort frihandelsvänliga åsikter gjorde ho-

nom i förväg obenägen för alla restriktioner och kom honom att underskatta den ogynnsamma 

verkan, den livligt uppblomstrande margarinindustrien i Holland haft på detta lands smörexport, 

och de olägenheter, som den svenska mejerihandteringen kunde hava av konkurrensen med 

margarin. 

 Behandlingen av denna fråga i hemlandet skall vidare avhandlas i samband med redogö-

relsen för de uttalanden i frågan från landtmannahåll, vari författaren av dessa minnesanteck-

ningar senare kom att deltaga. 

 Sedan Carl Juhlin-Dannfelt år 1897 flyttat till Stockholm efter erhållet avsked från gene-

ralkonsulsbefattningen, fick han i någon mån sysselsättning för sitt ännu livliga verksamhetsbe-

gär genom deltagande i Finspongs aktiebolags ledning som ledamot av bolagets styrelse och 

representant för dess utländske intressenter. Sedan regeringen tillsatt en Centralkommitté för 

nödhjälpen åt Norrbotten efter missväxten år 1902, och förordnat Carl Juhlin-Dannfelt till 

kommitténs ordförande, gav detta uppdrag honom trägen sysselsättning under år 1903. 

Under denna sista del av sin levnad visade sig hans fortfarande livliga intresse för landtbruket 

och dess angelägenheter samt den institution för dess främjande, Landtbruksakademien, i vars 

tjänst han varit omkring 20 år, och som år 1884 hedrat honom med kallelse till hedersledamot, 

med att troget bevista Akademiens sammankomster intill ingången av det år, då han den 4 sep-

tember 1904, avled i sitt hem, sedan ett år förlagt till Djursholm. 
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III.  HERMAN JULIUS JUHLIN DANNFELT 

 

Under min uppväxt i ett hem, där familjefaderns verksamhet och huvudsakliga intresse voro 

knutna till landtbruk och landtbruksförsök samt landtbrukets angelägenheter voro ofta avhand-

lade ämnen, och dessutom deltagande i jordbruksarbetena å Experimentalfältet mot timpenning 

som medel att skaffa mig handkassa gjort mig i någon mån förtrogen med yrkets praktiska de-

taljer, riktades min tanke på att välja landtbrukarens eller landtbrukslärarens kall till mitt lev-

nadsmål. Min fars bestämda råd, då tal blev härom, var emellertid: "Då Du icke eger medel att 

skaffa Dig egen jordegendom utan måste skaffa Dig tjänst, bör Du först laga, att Du får en så 

grundlig teoretisk utbildning, att den utgör en tungt vägande merit vid ansökning till tjänst". - 

Detta hans råd grundade sig nog till stor del på den brist han känt i teoretisk utbildning för den 

verksamhet, vilken blivit hans. Alltså: först universitetsstudier i de för landtbruket grundläg-

gande vetenskaperna, innan jag fattade avgörande beslut att egna mig åt landtbrukets tjänst. 

 

 

Universitetsstudier 

 

Mina studier vid Uppsala universitet inföllo under en ogynnsam tid. Nya stadgar för examina 

inom den filosofiska fakulteten, med historikern statsrådet Carlsson som upphovsman, hade just 

utfärdats, vilka på ett särskilt för de studerande, som skulle egna sig åt naturvetenskap, voro på 

ett mycket besvärligt och tidsödande sätt klavbindande. För filosofie kandidatexamen fordrades 

nämligen betyg i ett flertal humanistiska tvångsämnen: teoretisk filosofi, historia, nordiska språk 

och latin, ämnen vilka togo mycket tid utan att hava ringaste samband med eller gagn för de 

matematiska och naturvetenskapliga studierna. Intill år 1875 var visserligen medgivet att av-

lägga filosofie kandidatexamen enligt den gamla stadgan, med full frihet i ämnesvalet och berät-

tigande att utan vidare lärdomsprov än författande och försvarande av en vetenskaplig avhand-

ling nå fram till filosofie doktorsgrad, men som till denna "gamla" kandidatexamen fordrades 

minst 12 betyg var tiden från början av mina universitetsstudier, 1871, till respittidens utgång 

allt för knapp, för att jag skulle våga inrikta mina studier efter den gamla ordningen. Jag fick 

sålunda finna mig i att göra den långa omvägen, den nya filosofie kandidatexamen och därefter 

förljande licentiatexamen för att nå mitt mål filosofie doktorsgraden. 

 

Kemie assistent vid Ultuna landtbruksinstitut 

 

I januari 1876 avlade jag filosofie kandidatexamen, men från den tid av 4 ½ år, som förflutit 

från mina universitetsstudiers början, bör rätteligen avräknas ungefär 1 år, i det att jag från 1 

november 1872 till slutet av februari 1873 tjänstgjort som extra laboratorieassistent vid Ultuna 

landtbruksinstitut och därefter under ½ år som sekreterare vid svenska generalkommissariatet 

vid verldsutställningen i Wien. Dessutom hade jag sedan hösten 1873 varit lärare i kemi vid en 

flickskola i Uppsala. 

 Efter avlagd kandidatexamen togo studierna för licentiatexamen ytterligare 5 ½ år, men 

även under denna tid hade jag åtskilliga sysslesättningar vid sidan av studierna. Sålunda under-

visade jag ej blott i flickskolan utan även i Uppsala privata lyceum och gav dessutom i tidtals 

rätt stor omfattning "duvningar" i kemi i den lilla kurs i denna vetenskaps grunder, som fordra-

des i medikofilosofisk examen. 

 

Extra geolog vid Sveriges Geologiska Undersökning 

 

Under tre somrar 1878-80 tjänstgjorde jag därjämte som extra geolog vid Sveriges Geologiska 

Undersökning, dels vid rekognoscering å kartbladen Norrtälje och Furusund, dels vid den prak-

tiskt geologiska undersökning, som med anslag av Älfsborgs läns hushållningssällskap utfördes 

med särskilt ändamål att undersöka och kartlägga förekomsten i länet av olika jordmåner och 

jordförbättringsmedel. I denna senare undersökning hade jag på min lott fått dels södra Dalsland 
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däri ett särskilt intressant område var det genom sjön Hästefjords sänkning för odlingen 

nyvunna området med högst växlande jordmån, - styv glaciallera, lätt svämlera, dy- och torrjord 

- dels södra delen av länet mellan Alingsås och Göteborg. Uppdraget att undersöka Häste-

fjordstrakten var av särskild anledning mycket välkommet. Jag hade nämligen på förord av pro-

fessor Cleve, dittills den ende svenske forskaren rörande kiselalgerna /diatomacéer/, fått ett un-

derstöd för undersökning av Östersjäns diatomacé-flora och hade insamlat material för denna 

undersökning utefter hela kuststräckan Roslagen-Malmö. Vid mikroskopisk undersökning av 

glacial-leran vid Hästefjord fann jag i densamma talrika fossila exemplar av ishavsdiatomacéer, 

och då jag med anledning därav undersökte jordartprov från olika delar av landet, fann jag, att 

de i regel innehöllo fossila diatomacéer utmärkande för beskaffenheten av det vatten (salt, 

bräckt eller sött, klart eller dyigt), varur jorden avsatts, så att man därav kunde fastställa förhål-

landena vid jordlagrets bildning. Denna iakttagelse var den viktigaste nyheten i min gradualav-

handling: On the diatoms of the Baltic sea, vilken offentliggjordes i Bihang till Vetenskapsaka-

demiens Handlingar 1882.  

 Mitt antagande till extra geolog vid Sveriges Geologiska Undersökning hade sin upprin-

nelse i samtal med Undersökningens chef, professor Otto Torell, då vi sammanträffade somma-

ren 1876 i mitt föräldrahem i Philadelphia, dit vi rest med anledning av den där hållna verldsut-

ställningen. Antagligen gav samtal om mina funderingar på landtbrukslärarens kall honom an-

ledning att föreslå geologiskt undersökningarbete som lämpligt att ingå i mina grundläggande 

studier. 

 

Elev vid Ultuna landtbruksinstitut 

 

Jag hade visserligen till ämnen i min licentiatexamen valt för landtbruksvetenskapen viktiga 

ämnen, botanik, kemi och geologi, men först efter avlagd examen, år 1881, fattade jag definitivt 

beslut att egna mig åt landtbrukslärarens kall. Jag sökte då inträde vid Ultuna landtbruksinstitut, 

där jag som ordinarie elev började mina landtbruksstudier den 1 november 1881. Då jag icke 

behövde offra någon tid på deltagande i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, som 

jag studerat vid universitetet, kunde jag helt egna min tid åt de egentliga landtbruksämnena och 

övning i landtbruksarbeten, vari jag saknade all vana och färdighet, och dock medhinna den 

tvååriga kursen på ett år. 

 

 

Landtbrukslärare 

 

Extra lärare vid landtbruksskola 

 

Efter avgångsexamen från landtbruksinstitutet hösten 1882 sökte och erhöll jag en ledig kung-

jord extralärarebefattning vid Malmöhus läns landtbruksskola å Oregård. Föreståndare till nam-

net för skolan var domänintendenten Fritz von Ekensteen, skolegendomens arrendator, men 

förste läraren Oscar Hammargren förestod i verkligheten både skolan och landtbruket. von 

Ekensteen deltog alls ej i undervisningen. Denna handhades av förste läraren, Hammargren, i de 

praktiska huvudämnena, i naturkunnighet och nationalekonomi av mig och i skrivning och räk-

ning av en son till föreståndaren, dåvarande löjtnanten Fritz von Ekensteen. Förste läraren före-

stod också skolegendomens landtbruk med hjälp av en inspektor Bolling, en äldre man, som 

tidigare varit jordbrukare i Schleswig-Holstein. 

 

Reform av lägre landtbruksundervisningen 

 

Undervisningens anordning vid landtbruksskolan å Oregård var ett försök att tillmötesgå de 

önskemål, som vid denna tid börjat att allt starkare göra sig gällande om en grundligare och mer 

omfattande teoretisk undervisning vid landtbruksskolorna, än hittills ingått i deras plan, och 

vilket ansågs vara en förutsättning för att dessa skolor skulle kunna tjäna för utbildning ej blott 
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av arbetsförmån (rättare och befallningsmän), utan även för allmogens söner, som skulle kom-

mat att bedriva eget jordbruk. Särdeles i södra Sverige hade hos allmogen allt mer framträdt 

motvilja mot att sända sina söner till landtbruksskolorna, där tiden huvudsakligen upptogs av 

praktiskt arbete vid skolegendomen och detta även vid sysslor, av vilka alls intet var att lära, i 

det att rätt vanligt var, att lärlingarne utgjorde skolegendomens hela eller nästan hela arbets-

styrka. För allmogens söner, som kunde få övning i jordbruksarbetena i hemmen, syntes teore-

tisk undervisning vara det huvudsakliga och onödigt att betala denna med oavlönat drängarbete. 

Redan vid det 9de allmänna landtbruksmötet år 1859 hade uttalats, att de lägre landtbrukssko-

lorna eller s.k. rättareskolorna ej vore lämpliga för blivande bönder, men denna mening hade då 

icke vunnit någon vidare anslutning. Den hade ej heller sedan föranledt någon åtgärd, förr än år 

1882 av K. Majt förordnade kommittén för utredning och förslag angående landtbruksundervis-

ningen i sitt yttrande upptog förslag om dels en betydlig utsträckning av den teoretiska under-

visningen vid de med statsmedel understödda landtbruksskolorna, dels inrättande av skolor med 

uteslutande teoretisk undervining, s.k. landtmannaskolor. 

 I Malmöhus län hade, redan innan landtbruksundervisningskommitténs yttrande och för-

slag avgivits, beslutats, att önskan om ökad teoretisk utbildning skulle tillmötesgås på det sätt 

vid länets landtbruksskola, att första årskursen under vinterhalvåret sysselsattes 5 dagar i veckan 

med praktiskt arbete vid gårdens landtbruk men den sjette helt med lektioner och självstudium 

och tvärtom för den andra årskursen under sommartid de 5 dagarna egnades helt åt studier och 

den sjette blott åt landtbruksarbete. Sommarhalvåret skulle helt användas åt deltagande i arbetet 

vid skolegendomens brukning. 

 Min erfarenhet under det vinterhalvår, jag tjänstgjorde vid skolan, gjorde mig icke till an-

hängare av denna skolordning. Flertalet av de vid studier ovane unge männen hade svårt att 

hålla sin uppmärksamhet vaken under heldags studier, avbrutna blott av måltidsrasterna, varför 

det syntes mig uppenbart, att omväxling av kroppsarbete och teoretisk undervisning skulle givit 

bättre behållning. Av de ämnen, vari jag hade att undervisa, lyckades jag någorlunda väcka in-

tresse för naturkunnigheten, men alls ej för nationalekonomi, och det syntes mig avgjort vara ett 

misstag, att ej i stället för detta ämne jordbruksekonomi upptagits på skolans program. 

Jag var därför föga benägen att fortsätta min anställning vid denna landtbruksskola, trots att 

avlöningen, 1.500 kronor och fritt vivre för 6 månaders kurs, var ojämförligt högre än den, som 

plägade betalas extra- och underlärare vid andra landtbruksskolor, vanligen 400-500 kronor och 

fritt vivre för helt år. Redan före kursens avslutande fick jag emellertid ett anbud att övergå till 

annan för mig mer tilltalande lärareverksamhet. 

 

Vikarierande lärare vid Ultuna landtbruksinstitut 

 

Läraren i kemi och geologi vid Ultuna landtbruksinstitut, professor Hampus von Post, hade 

vunnit allt mera erkännande som skarp iakttagare av växters variationer och sjukdomar samt 

geologiska företeelser, på vilket senare område hans tidigare föga beaktade åsikter om rullsten-

såsarnes bildning och daggmaskarnes betydelse för jordens fruktbarhet samt hans indelning av 

jordarterna m.m. vunnit allmänt erkännande. Däremot var han som undervisare på lärorummet 

mindre lycklig. Inom kemien kvarstod han på Berzelii ståndpunkt och betraktade den senare 

utbildade uppfattningen om kemiska föreningars konstitution m.m. som obevisade och onyttiga 

spekulationer. De tillgängliga läroböckerna i elementarkemi voro därför oanvändbara vid landt-

brukselevernas studier för honom, och hans föreläsningar, som bestodo i ett entonigt uppläsande 

från hans manuskript, kunde ej hos dem väcka något intresse. Till tentamina gällde det att noga 

inlära hans uttryck och meningar, vartill man i agrikulturkemi hade godt stöd i hans av en tidi-

gare elev vid landtbruksinstitutet, Rob In de Betou av trycket utgivna föreläsningar, men i geo-

logi och organisk kemi användes som lärobok handskrivna kompendier, som utgjordes av ele-

vers anteckningar efter von Posts föreläsningar, behäftade med grova felskrivningar och miss-

uppfattningar. Som biträdande lärare i kemi, vilken föreläste oorganisk kemi och handledde de 

kemiska laborationerna hade vid denna tid den som lärare alldeles omöjlige Jöns Christersson 

visserligen efterträdt[s av] docenten Aug Cronander, vilkens undervisning överensstämde med 
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den nyare tidens kemiska teorier, men eleverna funno vid laborationsövningarna i allmänhet det 

bekvämare att enligt från Christerssons tid hävdvunnen sed följa vaktmästaren Nybergs recept-

anvisningar än att begära upplysning och råd av Cronander. 

 Då von Post under årens lopp hopat en stor mängd anteckningar över sina naturveten-

skapliga iakttagelser utan att från sitt tillträde till läraretjänsten vid institutet år 1868 hava of-

fentliggjort något därav annat än redogörelse för försöksodlingarne vid den med läraretjänsten 

förenade agrikulturkemiska försöksanstalten, hade professor Thore Fries, som var medlem av 

institutets styrelse, utverkat ett statsanslag av 2.500 kronor om året till avlöning av vikarie för 

att bereda von Post ledighet från läraretjänsten, så att han helt skulle kunna egna sig åt fullföl-

jande, redaktion och offentliggörande av sina naturvetenskapliga iakttagelser. 

 Genom professor Fries erbjöds mig detta vikariat, vilket jag tillträdde den 1 maj 1883, 

sedan min tjänstgöring vid landtbruksskolan å Oregård avslutats. 

 Under intryck från min tjänstgöring som extra laboratorie-assistent 1872-73 och min nyss 

avslutade elevkurs blev det nu min strävan att söka göra undervisningen tidsenlig och inriktad 

på tillämpning på landtbruket. I agrikulturkemi grundade jag mina föreläsningar huvudsakligen 

på nyare tyska handböcker, och en elev, den senare så bemärkte E O Arenander, utskrev utför-

liga anteckningar över mina föreläsningar i ämnet och lät reproducera dem i övertryck, varefter 

de för hans och några följande kurser tjänade som lärobok vid tentamensläsning. 

 

Lärare i mejerikemi vid högre mejeriskolan 

 

Min lärareverksamhet vid Ultuna fick på hösten 1883 en ökad omfattning. Det 15
de

 allmänna 

landtbruksmötet i Malmö 1881 hade hos K. Majt gjort framställning om inrättandet av särskilda 

kurser för högre mejeriundervisning, och i överensstämmelse med Landtbruksakademiens efter 

remiss av ärendet avgivna föreslag hade K. Majt hos Riksdagen begärt ett årligt anslag av 

10.000 kronor för inrättande av en högre mejeriskola vid vartdera landtbruksinstitutet. Denna 

proposition vann Riksdagens bifall, och då vid Ultuna ej fanns plats för 2 olika mejerikurser, 

fick den hittills varande lägre kvinnliga mejeriskolan hösten 1883 upphöra och ersättas av en 

högre kurs för manliga elever. 

 Enligt de av Landtbruksakademiens Förvaltningskommitté utfärdade stadgarna för denna 

högre mejeriskola, skulle undervisningen i övriga teoretiska läroämnen fördelas på lärarne i 

samma ämnen vid institutskursen, och i mejerikemi, d.v.s. studiet av mjölks och mejeripro-

dukters sammansättning och i dem försiggående kemiska och biologiska omsättningar, vilket 

ämne icke ingick i agronomkursen, uppdrogs undervisningen åt mig som vikarierande lärare i 

organisk och agrikulturkemi. För den praktiska handledningen av mejeriarbetena anställdes en 

erfaren mejerist, Hans Ryde, senare mejerikonsulent hos Värmlands hushållningssällskap. 

Det gamla mejeriet vid Ultuna, efter det nya mejeriets uppförande år 1896 ändrat till vakt-

mästarebostadsbyggnad, var gammalmodigt och trångt och sålunda ganska litet lämpligt för en 

högre läroanstalt, och till mejerikemiskt laboratorium fanns att tillgå blott ett litet rum utan gas- 

och vattenledning för att ej tala om all egentlig laboratorieinredning, - ej ens ett dragskåp kunde 

inrättas. 

 Själv hade jag också ganska ytliga kunskaper i mitt nya läroämne. De inskränkte sig till 

vad jag inhemtat under agronomkursen vid Ultuna, men lyckligtvis fanns god tysk litteratur i 

ämnet att tillgå och närmast följde jag W Kirchmers kort förut utkomna Handbuch der Mil-

chwirtschaft. 

 

Studieresor 

 

För att bliva någorlunda förtrogen med mejeripraktiken deltog jag under sommaren 1883 i de 

vanliga arbetena i mejeriet, och för att skaffa mig ökade insikter i mitt ämnes teori och meje-

rivetenskapliga undersökningsmetoder, liksom för att lära känna landtbruksförhållandena i öv-

rigt i andra länder sökte jag statsunderstöd för landtbruks- och mejeristudier i utlandet under år 

1884. 
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 Denna min ansökan vann framgång, till och med i högre grad, än jag vågat hoppas. Av 

det i riksstaten upptagna anslaget, 20.000 kronor, till landtbruksstudieresor fick jag det ovanligt 

stora beloppet 2.500 kronor, för en två månaders resa. 

 

Det Landökonomiske Forsögslaboratorium 

 

Denna ställdes först till Köpenhamn, där jag under 1 månad vid det Landökonomiske For-

sögslaboratorium under löjtnant V Storchs ledning tog kännedom om där använda analysme-

toder samt genom välvilligt tillmötesgående av docenten N J Fjord fick en närmare inblick i 

organisationen av de under hans ledning stående utfodringsförsöken, vilka lade grunden till den 

nordiska uppskattningen av fodermedelns fodervärde och djurens behov av näring, en uppskatt-

ning, som från denna tid småningom ersatte den i de skandinaviska länderna ännu enarådande 

tyska metoden för beräkning av innehåll och behov av de olika organiska näringsämnena och 

"näringsförhållandet". 

 Härvid kom jag i nära förbindelse även med övrige vid denna tid ledande män i Danmark 

på jordbrukets område, bland dem banbrytaren inom den danska mejerihandteringen prof Th 

Segelcke och föreståndaren för Landbohöiskolen professor B S Jörgensen, vilka samtlige på allt 

sätt beredde mig tillfälle att lära känna danska landtbruksförhållanden. 

Professor Segelcke uppgjorde för mig plan till en resa, under vilken jag skulle få tillfälle att se 

representativa landtbruk i olika delar av Danmnark och gav mig rekommendationsbrev till inne-

havarne av de egendomar, jag skulle besöka, en vänlighet, för vilken jag lyckades utverka åt 

honom nordstjerneorden, en utmärkelse, som han uppenbarligen skattade högt och varav han 

gjort sig väl förtjänt genom den tjänstvillighet, varmed han beredt åtskillige svenskar tillfälle att 

inhemta praktisk erfarenhet om dansk mejerihandtering. 

 Efter denna plan ställde jag, åtföljd av två unge blivande landtmän, som anhållit att få 

åtfölja mig, resan först till Fyen, där vi hos hovjägmästare S H G Vind på Sanderum gård nära 

Odense fingo se ett av öns högst stående landtbruk med en framstående besättning av röd dansk 

boskap.  

 Därefter gick färden till Jylland, där vi först besökte inspektor N P Buus å Rosvang, be-

kant som ledare av uppodlingen av den urtappade Sjörring-sjöns botten, där Rosvang blev en 

mönstergård med omfattande fröodling och en framstående besättning av svart-vit-brokig jutsk 

ras. Under det att denna ras eljes var bekant huvudsakligen som god slaktboskap, hade Buus 

utvecklat mjölkalstringsförmågan hos sin stam, så att den blivit ett avelscentrum, från vilket djur 

spridts i så stor omfattning i orten, att denna, landskapet Thy, där boskapsskötseln förut varit 

inriktad på uppfödning och gödning av slaktdjur på bete, blivit ett framstående mejeriland. 

Buus' år 1874 av det Danske Landhusholdningsselskab utgivna Malkeköernes Behandling 

Sommer og Vinter hade blivit en verklig folkbok, viken översatts även till svenska. 

 Därefter for vi över det i frodig grönska prunkande kustlandet ned till Holstebro och däri-

från över den trädlösa ljungheden, där enstaka smågårdar buro vittne om det Danske Hedesel-

skabs energiska arbete att genom märgling och bevattning förvandla den öde heden till åker och 

äng. Vid Hesselvig besågo vi Hedeselskabets omfattande ängsvattningar och fortsatte sedan till 

Horsens för att se litet av jordbruket i mellersta Jyllands östra kustland, i vilken avsikt vi be-

sökte proprietör Hans Peter Heides egendom Kjaersgaard. 

 

Tysk och holländsk mossodling. Margarin 

 

Härmed hade vi fått en, om ock ytlig överblick över Danmarks på grund av naturförhållandena 

skiljaktiga landtbruksområden och fortsatte med järnväg genom Vejle amts och Sleswigs frukt-

bara lågland till Kiel, därifrån vi gjorde en kort utflykt ut i bondbygden i Angeln söder om sta-

den. 

 I Bremen använde vi en dag för att under ledning av föreståndaren för Mosskulturför-

söksanstalten, doktor Moritz Fleischer bese denna anstalt och de från densamma ledda mossko-
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lonierna. Här fingo vi lära känna olika metoder för mossmarkers tillgodogörande, bland annat 

den vid denna tid nya, av Rimpau å Lunrau uttänkta dammkulturen. 

Det stora intresse, mossodlingen väckt i Sverige, föranledde mig att utsträcka resan till den hol-

ländska provinsen Groningen, där vi under exkursioner till s.k. veenkolonier fingo se den gamla 

holländska "veenkulturen" tillämpad, vid vilken efter den lämpligt multnade torvens bortförande 

för att avsättas till bränsle, yttorven blandades med bottensanden och stora massor av komposte-

rad stadsgödsel och havsslam. I staden Groningens renhållningsverk besågo vi beredningen av 

stadsgödseln, som på pråmar i kanalerna utföres till mosskolonierna. Redogörelse för dessa 

olika metoder vid mossodling, som vi lärt känna, lemnade jag i Landtbruksakademiens Tidskrift 

år 1885. 

 En annan sak, som vid denna tid började tilldraga sig uppmärksamhet i Sverige var bered-

ningen av margarin, vilket å ena sidan omtalades som ett värdefullt ersättningsmedel för smör 

men å den andra befarades skola motverka en lönande avsättning av smöret. Detta föranledde 

mig att i Haag besöka en fabrik för dess beredning, vilken jag fick lära känna i dess enskildhet-

er. Även häröver lemnade jag ett meddelande i Akademiens tidskrift. 

 

Ensilage [i England och Frankrike] 

 

Från Holland reste vi till England, om vars landtbruk och mejerihandtering jag sökte skaffa mig 

kännedom genom besök vid några herrgårdar, till vilkas egare jag fått introduktionsbrev från 

min far och några hans vänner i England, samt vid det engelska landtbrukssällskapets årsmöte i 

Shrewsbury. Vid den med detta förenade utställningen fick jag för första gången tillfälle att se 

den foderberedningsmetod, som börjat att omtalas som ett sätt att obehindrat av regnigt väder 

inberga grönfoder och därav bereda ett smakligt kreatursfoder, s.k. silage. 

 I England hade under närmast föregående somrar mycket hö skadats till följd av regnigt 

väder, vilket särskilt lätt blir fallet vid den i England vanliga brunhöberedningen, under det att 

ensilering av grönfoder skett utan skada av regnet. I Shrewsbury skulle en på utställningsplatsen 

lagd ensilagestack öppnas, - men detta blev en stor missräkning, som dock innebar en viktig 

lärdom. Det befaras nämligen, att då ytlagret avtagits fodermassam spred en så stark rutten lukt, 

att arbetarne vägrade att fortsätta arbetet, och fodret var uppenbarligen alldeles odugligt till kre-

atursföda. Förklaringen var, att fodret, som inlagts, var vicker och lärdomen, att baljväxter icke 

böra i större mängd ingå i grönfoder, som ensileras. Först i senare tid har man funnit, huru dylik 

förruttnelse-jäsning kan hindras. 

 Även i Frankrike, som jag under denna resa slutligen besökte, begagnade jag tillfället att 

inhemta kännedom om där vunnen erfarenhet om ensilering av grönfoder. Vad jag sålunda in-

hemtat framlade jag i ett föredrag i Landtbruksakademien och i en av Akademien utgiven skrift: 

Foderinläggning. Ensilage. 

 Landtbruksakademiens sekreterare, professor Chr Lovén föreslog som svenska beteck-

ningar pressfoder och pressfoderberedning i stället för de fransk-engelska silage och ensilage, 

och de förra ha ju även kommit i användning vid sidan av de senare. 

 Syftet med besöket i Frankrike var huvudsakligen att taga kännedom om undervisningen 

vid landtbrukshögskolekursen, vilken vid denna tid var förlagd till Conservatoire des arts et 

métiers. Därjämte besåg jag de stora bevattningsanläggningarne vid Génévilliers, där kloakvat-

ten från Paris användes för bevattning av trädgårds-, huvudsakligen grönsaksodlingar. 

 

Sista tiden vid Ultuna landtbruksinstitut 

 

Min anställning vid Ultuna landtbruksinstitut blev ej av någon längre varaktighet. Ändamålet 

med professor von Posts tjänstledighet vanns nämligen blott i ringa mån. Han fortsatte sin van-

liga verksamhet med kemiska laboratorieundersökningar, försöksodlingar och naturstudier men 

av den med tjänstledigheten avsedda bearbetningen och offentliggörandet av hans samlade ob-

servationsmaterial märktes blott obetydligt. Anslaget till avlöning åt vikarie i hans läraretjänst-
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göring beviljades därför ej längre än till och med våren 1885, då han sålunda fick återinträda i 

full tjänstgöring. 

 Intresserad av att von Posts samlade anteckningar skulle bearbetas och tillgodogöras för 

den vetenskapliga forskningen, bad professor Fries mig att söka att få taga kännedom om deras 

beskaffenhet för att tillse, om de skulle kunna bearbetas av någon annan än deras författare. 

Professor von Post ställde dem också beredvilligt till mitt förfogande för studium, men jag fann 

genast, att om än enskilda observationer, varietetsbeskrivningar m.m. skulle kunna användas, så 

skulle dock vare sig text eller de ganska talrika illustrationerna svårligen kunna direkt publiceras 

eller bearbetas i ett sammanhang. Tanken på deras publicering förföll därför. Sedermera in-

köptes von Posts anteckningar för av Fries anskaffade medel och deponerades i universitetets 

botaniska institutions arkiv i Uppsala. 

 Då mitt vikariat för professor von Post sålunda skulle upphöra, ansåg jag mig ej kunna 

behålla förordnandet som lärare vid den högre mejeriskolan, emedan därmed förenade avlöning, 

500 kronor, var otillräcklig för mitt uppehälle och utsikten till dess höjande mycket oviss. Då 

laboratorieassistenten vid det danska försökslaboratoriet, John Sebelien, med vilken jag var 

bekant sedan mina studier föregående året vid försökslaboratoriet, och vilken vid denna tid id-

kade studier hos professor  Hammarsten i Uppsala, genom mig fått kännedom om förhållandena 

vid mejeriskolan å Ultuna, beslöt han att söka befattningen som extra lärare i mejerikemi, över-

tygad att mejeriskolan måste komma att omorganiseras och lärarebefattningen i mejerikemi 

bliva ordinarie befattning. Detta beslut fullföljde han och fick förordnande efter mig. Av-

löningen höjdes visserligen något men ej så, att den kunde giva en gift lärare ens nödtorftig 

utkomst, och Sebelien fann sig sviken i sina förhoppningar ej blott om avlöningens förbättring 

utan även om läroanstaltens utveckling. År 1889 vann han emellertid en i alla avseenden fördel-

aktigare anställning genom utnämning till lärare vid den högre landtbruksskolan på Aas i Norge. 

 

Landtbruksskoleföreståndare 

 

Min ovisshet om var jag skulle söka verksamhet, då jag lemnade förordnandet vid Ultuna, un-

danröjdes lika oväntat som för mig fördelaktigt. 

 Jag hade år 1882, då jag ännu var elev vid Ultuna, från vice ordföranden för Kopparbergs 

läns hushållningssällskap, brukspatron R W Nathhorst, min faders underlärare vid landtbruks-

skolan å Edelby på 1850-talet, mottagit meddelande, att föreståndarebefattningen för länets 

landtbruksskola å Vassbo blivit ledig, och förfrågan om jag vore villig att söka denna befatt-

ning. Härpå svarade jag jakande men fick kort därefter meddelande, att redan en fullt kompetent 

sökande anmält sig, ansåg skolstyrelsen sig icke kunna antaga mig, då jag vid tiden för platsens 

tillsättning ännu ej avlagt avgångsexamen från Ultuna och sålunda ej kunde förete kunskapsbe-

tyg i landtbruksämnena. 

 På våren 1885 kom ett nytt brev från Nathhorst med underrättelse om att föreståndarebe-

fattningen vid Vassbo landtbruksskola åter var ledig, och förfrågan å skolstyrelsens vägnar, om 

jag ville hava tjänsten. Härtill svarade jag obetingat ja och anhöll om upplysning, när ansökan 

borde vara inne hos skolstyrelsen-förvaltningsutskottet. Några dagar senare fick jag medde-

lande, att jag antagits till skolans föreståndare. Jag reste omedelbart upp till Falun för att före-

ställa mig för styrelsens medlemmar och uppgöra kontrakt om anställningen. Härvid uppgjordes 

också, att jag skulle närvara vid hushållningssällskapets sommarmöte i Lima i övre Vesterda-

larne och därvid hålla ett föredrag, varigenom jag skulle få tillfälle att se en del av länet och 

själv göra mig känd för en del av dess landtmän. 

 Att tjänsten tillsatts utan att kungöras ledig till ansökan, berodde, efter vad man medde-

lade mig, därpå, att man ansåg det vara onödigt och endast vålla besvär utan inflytande på ären-

dets avgörande, då helt vist ingen sökande skulle kunna göra den, som hade sådana teoretiska 

meriter som jag, platsen stridig. 

 Under sommaren 1885 arbetade jag ivrigt på fullbordandet av min första bok, Jordbruka-

rens Handlexikon. Förläggaren J Seligmand i Stockholm hade börjat utgivandet av en serie upp-

slagsböcker i lexikalisk form, och genom min lärare i Uppsala professor Per Teodor Cleve, som 
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till densamma bidragit med ett kemiskt handlexikon, fick jag anbud att författa ett liknande ar-

bete rörande landtmannaämnen. Detta anbud hade jag antagit med stor tillfredsställelse, då det 

ju vittnade om förtroende från en min förre lärares sida och dessutom skulle giva mig ej blott en 

ej föraktlig inkomst utan även tillfälle att bliva känd inom det yrke, varåt jag egnat mig. Dessu-

tom fann jag under arbetet därpå, att det nödvändiggjorde för mig att sätta mig närmre in i en 

del saker berörande landtbruket, vilka voro mig mer eller mindre främmande. Arbetet på denna 

uppslagsbok började under år 1884 och var, då jag på hösten 1885 lemnade Ultuna, så nära av-

slutat, att utgivandet kunde börja före årets slut. 

 Min kallelse till föreståndarebefattningen för landtbruksskolan utan ansökan gjorde vis-

serligen tjänstebetyg över min verksamhet vid landtbruksinstitutet för det dåvarande obehövligt, 

men jag begärde dock och erhöll ett sådant, vilket var hållet i synnerligen välvillig och om belå-

tenhet med min verksamhet vittnande ordalag. Styrelsen uttalade, att jag "visat mer än vanlig 

förmåga som lärare att göra föreläsningarna genom klart och intresseväckande form njutbara för 

eleverna", och det nit med vilket jag fullgjort mina åligganden samt ett berömligt förhållande i 

övrigt till institutet berättigade till att "erhålla ett erkännande av styrelsens stora belåtenhet" med 

min verksamhet i institutets tjänst, varför styrelsen "meddelade det mest hedrande vittnesbörd". 

 

Landtbruksskolan å Vassbo 

 

Landtbruksskolan å Vassbo, vilken mottog sin första lärlingskurs år 1856, hade t.o.m. år 1883 

skötts på föreståndarens eget ekonomiska ansvar och denne [hade] varit arrendator av skol-

egendomen. Understödet av allmänna medel till skolans uppehållande hade utgjorts av det stats-

bidrag av 4.000 kronor, som vid denna tid utgick till alla de statsunderstödda landtbruks-

skolorna, och i arrende för egendomen hade föreståndaren haft att erlägga 1.500 kronor till hus-

hållningssällskapet som skolgårdens egare. 

 Under 1870-talet visade det sig svårt för de då efter varandra följande föreståndarne att få 

ekonomien att gå hop, och under den sista av dem G Thomaeus, hade ställningen blivit ohållbar. 

Då detta framträdde i vanskötsel av både skola och jordbruk, hade hushållningssällskapet beslu-

tat att övertaga båda delarna för egen räkning. Den förste föreståndaren under den nya ordninge, 

Carl Brogren, förut arrendator i Östergötland, hade tillträdt sin befattning som föreståndare och 

förvaltare i mars 1883 och hade börjat att åter försätta landtbruket i tillbörligt skick, hopköpa 

kreatursbesättning o.s.v. men hade efter 2 ½ år lemnat befattningen för en ekonomiskt fördelakt-

igare anställning som jordbruksförvaltare hos Klosters aktiebolag. 

Då jag hösten 1885 mottog egendomens förvaltning, var den visserligen i god ordning, om ock 

svagt utrustad med byggnader, redskap och kreatur, men kostnaderna härför hade hårdt tagit på 

hushållningssällskapets knappa tillgångar, särdeles som för jordbruket mycket ogynnsamma 

konjunkturer rådt under förra hälften av 1880-talet. 

 Den största sparsamhet var därför nödvändig och synnerligen önskvärdt, att egendomen 

lemnade så stor inkomst, att den jämte statsbidraget räckte till för skolans underhåll. Jag fick vid 

övertagandet av förvaltningen en påtaglig erinran om de större vanskligheter, varunder landt-

bruket arbetade här, än jag förut lärt känna. 1885 års sommar hade varit utmärkt av kallt väder, 

varav följden blivit att ingen havre mognat fullt å skolegendomen, utan allt utsäde för följande 

vårsådd fick anskaffas genom inköp från sydligare orter. De 7 år, under vilka jag var förestån-

dare för skolan och förvaltare av skolegendomen, utgjorde emellertid en ekonomiskt gynnsam 

period. Jordbruket gynnades av fördelaktigt väder, skördarna voro förhållandevis goda och pri-

sen å såväl spannmål som mjölk gynnsammare än under den förra hälften av årtiondet, varför 

och det ekonomiska resultatet av landtbruket var genomgående godt. 

Om landtegendomen och dess skötsel må följande antydningar lemnas. 

 

Skolegendomen 

 

Skolegendomen omfattade omkring 90 hektar åker, huvudsakligen fast jord, en hård, lätt hop-

slammad bra, men därjämte 2 myrar till största delen bestående av en väl multnad torr dy, varav 
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omkring 5 hektar voro uppodlade, samt 115 hektar hagmark och växtlig skogsmark, övervägan-

de bevuxen med tall med insprängd björk. 

 

Byggnader 

 

Egendomen var blott nödtorftigt utrustad med byggnader. Av dessa voro ladugård av tegel och 

vid dess östra gavel anlagd, täckt gödselstad fullt motsvarande nutida krav. Även stallet, ett 

timmerhus, var av oklanderlig beskaffenhet. Av uthus funnos för övrigt vid gården blott loge, 

sammanbygd med sädes- och halmlada, samt smedja och slöjdstuga. Åtskilliga ekonomi- och 

bostadsbyggnader, som voro önskvärda och varav behovet ökades i den mån skördarne tilltogo, 

uppfördes under min föreståndaretid, dels för medel, som överskott på landtbruket lemnade, 

dels för av hushållningssällskapet beviljade anslag. Sålunda uppfördes intill ladugårdsbygg-

naden ett mindre hus för svin och får. Härvid användes för sin billighets skuld som byggnads-

material gjutmassa av kopparslagg i kalkbruk. Detta material, om vilket jag icke hade någon 

erfarenhet, visade sig emellertid rätt otjänligt till kreatursstall, i det att det var alltför värmele-

dande, så att huset blev väl kallt och fuktigt för svinen. - Som det syntes önskvärdt att vidare 

utveckla den trädskoleskötsel, som redan tidigt börjats för att skaffa tillgång på träd och buskar 

för länets behov och en fackkunnig trädgårdsmästare därför borde anställas, uppfördes en sär-

skild bostadsbyggnad åt honom. Likaså uppfördes en bostadsbyggnad för smeden-slöjdaren, 

vartill byggnadsvirke togs av en av de lador, som funnos ute på tägterna men borttogos såsom 

obekväma och otillräckliga för skördarna, för vilka stackning infördes, även av det skäl, att lär-

lingarna borde övas i detta i denna landsdel föga använda sätt att förvara säd, halm och hö. Med 

skördarne ökades också mjölkmängden, och då det ansågs fördelaktigast att avsätta denna ej 

blott som oskummad i Falun och Domnarvet utan även som grädde och smör, inrättades ett en-

kelt mejeri i två rum av bottenvåningen i den ena flygelbyggnaden, vilken förut användts blott 

till magasinslokaler. Den holsteinska kärnan drevs med en utanför husväggen anbragt hästvan-

dring. Då körning av vatten till mejeriet likasom till ladugården från den lågt liggande sjön var 

mycket arbetskrävande och obekvämt, byggdes på höjden ovanför tomten en vattenbehållare av 

betong, till vilken vatten uppumpades från sjön genom underjordisk ledning och från vilken 

rörledningar lades till ladugård och mejeri. Pumpen, en Skandiapump från Swalins verkstad i 

Nyköping, drevs med hästvandring.  

 Då de ökade skördarna kunde underhålla ett större antal kreatur, tillbygdes ladugården, 

som hade plats för 28 klavbundna djur, år 1891, så att den rymde det dubbla antalet. Samtidigt 

med anslaget till ladugårdsbyggnaden beslöt hushållningssällskapet även uppförandet av ett 

spannmålsmagasin, som hittills saknats, varför den tröskade spannmålen förvarades på övre 

botten av den flygelbyggnad, vari mejeriet inrymdes, samt för undervisningen, som dittills med-

delats i ett enda litet rum i huvudbyggnaden, ett särskilt skolhus, men en rymlig lärosal och 3 

bostadsrum, på övre botten, för lärare. Denna senare byggnad uppförde jag under mitt sista år på 

Vassbo. Den har senare tillbyggts, då ökat antal lärlingar och lärare medförde behov av ökat 

utrymme. Magasinsbyggnaden, till vilken jag också uppgjorde ritning, uppfördes först året efter 

sedan jag lemnat föreståndarebefattningen för landtbruksskolan. 

 På dettta sätt blev landtbruksskolegendomen under min medverkan utrustad med fullt 

tillräckliga byggnader, dock alltid med iakttagande av den sparsamhet, som hushållningssäll-

skapets ännu jämförelsevis inskränkta tillgångar gjorde nödvändig. Senare har det i byggnader å 

Vassbo nedlagda kapitalet högst betydligt ökats. 

 

Jordbruket 

 

Skolegendomen, vars inegovidd var ungefär tillräcklig för de 12 lärlingarna som arbetsstyrka 

var i avseende på egornas belägenhet behäftad med olägenheter, som inverkade menligt på de-

ras brukning. Egendomen bestod av huvudgården vid södra delen av sjön Lilla Aspen och delar 

av den på sjöns motsatta sida belägna byn Utanmyra, av vilken vi skiftet två bondhemman 

kvarblivit som enklaver i de Vassbo tillskiftade egorna. Den ena av dessa båda gårdar hade hus-
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hållningssällskapet år 1881, således redan före mitt tillträde till föreståndarebefattningen inköpt, 

under det att önskemålet att förvärva den andra kunde förverkligas först under min efterträdares 

tid. Denna egoblandning och inegornas utsträckta läge med drygt 1 kilometers avstånd från hu-

vudgårdens byggnader till Utamnyra, voro naturligtvis mykcet obekväma och medförde stor 

tidsförlust. Ett tillfälle att få åkerskiften i större sammanhang erbjöds år 1889, då den intill hu-

vudgården gränsande egendomen Lilla Ornäs blev till salu. Det begärda priset, 25.000 kronor 

för 75 tunnland åker, 36 tunnland äng och hagar samt 65 tunnland växtlig, om än nyss hårdt 

avverkad skog syntes vara billigt. Huvuddelen av inegorna utgjordes av i jämn sydvästlig lut-

ning liggande åker, vilken lämpligen kunde täckdikas i sammanhang med ett intill liggande, 

Vassbo tillhörigt åkerskifte, och detta förhållande syntes mig dess mer tala för förvärvet av 

egendomen, som Vassbo fasta jord erbjöd mycket litet tillfälle till lärlingarnes undervisning i 

täckdikning och demonstration av denna jordförbättrings nytta. De delar av Vassbo åker, som 

voro mest lämpliga för densamma, voro nämligen redan nödtorftigt täckdikade med slagg som 

dikesfyllnad och inga kartor över denna dikning funnos bevarade. 

 Hur fördelaktigt och önskvärdt förvärvet av Lilla Ornäs sålunda var, fick förslaget därom 

dock falla på grund av hushållningssällskapets svaga ekonomiska ställning. 

 Av de två till Vassbo hörande myrarne hade den till Utanmyra hörande redan före min 

ankomst fullständigt uppodlats. Å den vid huvudgården belägna Ålmyran hade huvudavlopp 

samt lagg- och tvärdiken upptaits av min företrädare efter en år 1884 av landtbruksingeniör P 

Wallin uppgjord plan, men blott en mindre, närmast gården belägen del uppodlats. Odlingen av 

denna myr fortsattes och avslöts under min föreståndaretid med undantag blott för ett stycke 

täckt med ett djupt lager av vitmosstorv, under det att myren i övrigt till största delen var en 

vitmossfri skogsmyr. Från denna högmosse hemtades torv till strö. Myren erbjöd sålunda till-

fälle för lärlingarna att lära känna och övas i nyodling, torvströberedning och myrens täckdik-

ning, som utfördes med stångvirke som dikesfyllnad. 

 Av jordförbättringsmedel användes enligt ortens sed huvudsakligen torvdy, såväl till in-

blandning i kreatursgödseln som även direkt utförd på åkern, där en ökning av mullhalten var 

synnerligen nyttig. Helt visst var denna i Dalarne sedan gammalt allmänt använda tillförsel av 

mullbildande ämnen en kraftigt medverkande orsak till skördarnes i södra Dalarne jämnhet obe-

roende av om torr eller fuktig väderlek rådde. 

 Den torv- och dyjord, som utfördes direkt på åkern komposterades oftast på Vassbo med 

kalk, desto mer befogat, som lerjorden var mycket kalkfattig. Detta jordförbättringsmedel måste 

dock användas sparsamt, -  aldrig spridt direkt på åkern - på grund av dess höga pris. Osläckt 

kalk köptes av kringresande försäljare från kalkugnarna i Rättvik hektolitervis, med styckena av 

försäljaren glest uppgillrade i målkärlet. Priset var vanligen 1 krona per hektoliter. Myrjorden 

innehöll 2-3 procent kalk och behövde sålunda ej detta förbättringsmedel. 

 Åkerbruket sköttes enligt ortens gamla sed i 8-skiftes sädes-vallbruk. Trädesskiftet, som 

inledde omloppet, försökte jag att till en del använda för odling av vårsädsgrönfoder som för-

frukt före rågen, men fördelen visade sig tvivelaktig, i det att rågskörden därefter i regel blev 

sämre. Enligt i Dalarne gängse bruk hade med några års mellantid till rågutsäde anskaffats Va-

saråg, vilken hushållningssällskapet plägade tillhandahålla åt jordbrukare i länet, vilka därtill 

anmälde sig. Denna rågsort värderades för sin härdighet och långa halm, men ansågs urarta vid 

fortsatt odling med i orten skördat utsäde; "Vasabarn" blev bra, men "Vasabarnbarn" sämre. Jag 

fortsatte dock med sådd av egen skörd, utan att någon urartning märktes. Det ytterligt låga pris, 

som råg vid denna tid betingade, föranledde mig att skörda en del av detta säde till tidigt grön-

foder för att sålunda få 2 grönfoderskördar och bättre växt på vallinsådden, - ett tilltag, som 

ortens folk betraktade som gudlöst, - det var ju att taga brödet från folk för att giva åt fä. Av 

vårstråsäd odlade jag uteslutande havre. Då den i orten vanliga vita Dalahavren syntes allt för 

litet givande, vare sig till grönfoder eller till mogen skörd, och dessutom allt för småkornig, 

prövade jag åtskilliga andra, i södra trakter mera allmänt odlade sorter och vann genom avsätt-

ning av överskottet av skörden över gårdens behov till utsäde en fördelaktigare realisation 

därav, än den skulle givit genom användning till foder. Särdeles voro Canada- och Victoriahav-

ren omtyckta för sin tidiga mognad och, särdeles den senare, för sina jämna, fylliga kärnor med 
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liten procent småkorn, men då det senare beror på småaxens enkornighet, varmed följer jämfö-

relsevis liten skördemängd, var det anseende dessa sorter vunno, blott av kort varaktighet, var-

för de snart kommo ur bruk, då nya, mer givande sorter, framför allt Seger-, Guldregn- och se-

nare Odal- kommo i marknaden. 

 

Husdjursskötsel. Hästar 

 

I avseende på husdjursskötseln vid Vassbo må följande anföras. 

 Hästavel bedrevs ej i någon avsevärd mån i den del av länet, "Kopparbergslagen", där 

Vassbo är beläget, men hushållningssällskapet hade dock en hingst av norsk östlandsras upp-

ställd där. Denna hingst, Vigenstadborken, hade sällskapet inköpt från Norge år 1882 och först 

haft [den] stationerad vid Näs kungsgård i Husby socken, där avel med svenskt arbetshästslag 

(vad senare kallats nordsvenskt slag), förekom i rätt stor omfattning. Denna hingst hade utvalts 

på grund av sin för den norska rasen ovanliga grovlek, i det att den tunga malm- och timmer-

forslingen gjorde en ökad tyngd och grovlek på ortens häststock önskvärd. Han fick emellertid 

inten efterfrågan som beskällare varken på sin första stationeringsplats eller på Vassbo, dit han 

snart flyttades, trots att språngavgiften sänkts till 5 kronor. Detta var också lätt förklarligt på 

grund av hans felaktiga benställning, slappa konstitution och föga tilltande yttre. Han användes 

under min tid på Vassbo blott som dragare. 

 

Nötboskap 
 

Nötkreatursbesättningen å Vassbo gav vid mitt övertagande av skolegendomens förvaltning en 

trogen bild av tillståndet på detta område i södra och mellersta delarne av länet. 

 Den allmänna meningen hade ej ännu enats om någon viss ras. Den i den "övre Dalorten", 

d.v.s. Siljansbygden, Ovansiljan och övre Vesterdalarne förherskande norrländska rasen, från 

denna tid vanligen betecknad "fjällrasen", vilken även i dessa nordligare delar av landskapet 

långt ifrån visade någon ren rastyp utan hade mycket växlande färgteckning och lika ofta hade 

hornknaggar eller fullt utvuxna horn, som den var kullig, förekom ehuru mindre allmänt i de 

nedre delarne av landskapet. Därjämte förekom särdeles i Falu-orten kulliga eller med lösa 

horn-nabbar försedda djur med helt rödbrun färg eller något brokiga, d.v.s. det slag som om-

kring sekelskiftet uppställdes som egen ras, den s.k. rödkulletypen. Det övervägande antalet av 

nötboskap i nedre delarne av länet utgjordes av blandningar av till bruks- och herrgårdar anskaf-

fade avelsdjur, övervägande Ayrshire- och Strömsholms-ras, och av korsningar av dessa med 

ortens gamla landtras. 

 Vid hushållningssällskapets övertagande av Vassbo från den siste arrendatorn hade in-

köpts ett antal djur av dennes besättning av blandad härstamning, och från olika håll i Värmland 

och Skaraborgs län hade sedan anskaffats ett antal rasrena eller åtminstone någorlunda typiska 

ayrshiredjur, övervägande storvuxna. Därjämte hade också inköpts 1 tjur och 10 kor av typiska 

svart-vit-brokiga fjällrasdjur från Farups stam i Ljusnedal. Enligt skolstyrelsens beslut skulle 

aveln inriktas på renavel av Ayrshire- och fjällras. 

 Vid strävandet att höja mjölkavkastningen kommo emellertid fjällrasdjuren snart till 

korta. Detta mål sökte man, enligt den då rådande uppfattning om verksammaste medlet att 

uppdriva mjölkningen, nå genom ökad kraftfodring. Stråfodret ansågs hava sin huvudsakliga 

betydelse som underhållsfoder och som för fodersmältningen behövlig "bukfylla", kraftfodret 

var det som skulle höja mjölkalstringen över medelmåttan, och kraftfodret utgjordes här huvud-

sakligen av sädeskärna, mest havregröpe. Men erfarenheten visade snart, att en på detta sätt 

sammansatt kraftig fodring kom fjällrasdjuren mer att öka hullet än mjölkmängden. Dessa djur 

slogos därför småningom ut och ersattes övervägande med pålägg efter de mjölkvilligaste korna 

av en ren eller blandad Ayrshireras, varjämte tillfälligtvis inköptes en och annan ko av ortens 

landtras. På detta sätt nåddes småningom en efter den tidens fordringar ganska tillfredställande 

medelmjölkning, omkring 2.000 liter. 
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 Av de efter den siste arrendatorn övertagna djuren visade sig flertalet vara behäftade med 

tuberkulos och utgallrades. Vid den årliga veterinärbesiktningen, vilken vid denna tid ännu 

skedde blott efter yttre tecken, påvisades sedan endast enstaka fall av tydlig tuberkelsjukdom 

eller misstanke för sådan, och alla de djur, som sålunda förklarades medföra risk för smittans 

spridning, slogos ut till slakt. Besättningen vid Vassbo hade tack vare dessa åtgärder under se-

nare delen av min tid som skolföreståndare anseende att vara frisk, men sedan under min efter-

trädare tuberkulin börjat användas som diagnostiskt medel, visade sig, att åtskilliga djur reage-

rade. Under åtskilliga år sökte man bekämpa sjukdomen genom årlig prövning med tuberkulin 

och de reagerande djurens isolering, i de fall då de ej ansågos böra nedslaktas, men men ringa 

framgång, vilket slutligen föranledde nedslaktning av hela besättningen och dess ersättning med 

reaktionsfria djur av rödkullig boskap. 

 

Får, svin, höns 
 

Av får underhölls blott en liten flock av Cheviotras, inköpt från Roma kungsgård å Gotland, 

huvudsakligen för att bereda tillgång på avelsbaggar, vilka emellertid hade blott ringa efter-

frågan.  

 Svinhållningen var inskränkt till några gödsvin för att tillgodogöra köksavfallet från lär-

lingshushållet, vilket ock förbrukade det fläsk de lemnade. 

 Då hönssköstel för egendomens eller skolans räkning ansågs blott komma att vålla besvär 

men tvivelaktigt ekonomiskt resultat, lät jag den icke ingå i gårdens landthushållning, men då 

det intresse för densamma, som vid denna tid spred sig i vårt land, nått även mig, upptog jag den 

för egen räkning, uppförde med skolstrelsens medgivande ett litet hönshus av timret från en 

lada, som ej vidare användes, skaffade mig en flock av svart Minorka och några Peking-ankor 

och skötte, till huvudsaklig del, själv denna fjäderfäavel, som ej blott intresserade mig utan även 

var ekonomiskt lönande. 

 

Trädskola 
 

Vid Vassbo hade redan under den första tiden av skolans tillvaro anlagts en trädskola av frukt-

träd, bärbuskar och prydnadsväxter, men då i arrendevillkoren för landtbruksskolans förestån-

dare ej ingick någon skyldighet att vidmakthålla och vidare utvecklan denna, hade ingen träd-

gårdsmästare funnits vid skolegendomen under de år denna varit utarrenderad, och trädskolan 

hade därför råkat i lägervall. Sedan hushållningssällskapet övertagit skolan, hade beslut fattats 

om återupptagande av trädskoleskötseln och dess utveckling, så att den skulle kunna tillfreds-

ställa efterfrågan inom orten på fruktträd, bärbuskar, häckplantor m.m., samt om anställande av 

en fackutbildad trädgårdsman för trädskolans skötsel. År 1884 antogs en sådan, vilken år 1887 

fick i uppdrag att även tjänstgöra som biträdande länsträdgårdsmästare. Efterfrågan på trädsko-

lealster från Vassbo förblev dock under min tid som skolföreståndare rätt liten, vartill väl till 

stor del bidrog, att de två ordinarie länstträdgårdsmästarne vid sina förrättningar mestadels för-

ordade inköp från sydligare mer rikt försedda trädskolor, särdeles Vesterås. 

 

Undervisningen 

 

Det goda ekonomiska resultat, landtbruket å skolegendomen lemnade under min förestånda-

retid, berodde väl främst på gynnsam väderlek under alla dessa 7 år, men därtill medverkade 

utan tvivel den goda arbetsledningen genom underläraren inspektor Fredrik Hedvall. Denne, 

vilken före sin anställning vid landtbruksskolan varit rättare vid Toretorp i Ovansjö socken av 

Gefleborgs län, var en synnerligen van och driftig arbetsledare och därigenom ett godt stöd för 

mig, som ju hade mycket ringa övning och erfarenhet i landtbrukets praktiska detaljer och arbe-

tarnas anordning. Hans nit i tjänsten visade sig dock så till vida överdrivet, att han ville själv 

utföra sådana arbete, där noggrannhet och färdighet voro av större vikt, sådana som handsådd, 

körning av radsåningsmaskin, hästhackning, m.m., och jag måste under de första åren allvarligt 
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tillhålla honom att låta alla lärlingar i tur och ordning slippa fram till alla dylika arbeten. En 

annan anledning till friktioner oss emellan var, att han ej gärna ville använda andra arbetsme-

toder, än han var van vid från sin förra verksamhetsort, sålunda vid höbergning endast häsjning 

och vid sädesskörd uppsättning av råg endast i hattskylar på stör eller häsja och av vårsäd i 

långskylar, under det att jag höll på att lärlingarna skulle övas även i sydligare trakters arbets-

metoder, särdeles då de voro mindre arbetskrävande, såsom vålmning av hö och rågens uppsätt-

ning i trindskylar med s.k. slänghattar utan stör. Småningom gjorde jag dock min uppfattning 

gällande, varefter samarbete oss emellan blev det bästa. 

 Den teoretiska undervisningen vid landtbruksskolan hade vi så fördelad, att lektionerna i 

naturlära och de egentliga landtbruksämnena höllos av mig klockan 5-7 på morgonen och i folk-

skoleämnena, räkning och skrivning av underläraren klockan 5-7 eftermiddag. Extra lärare anli-

tades endast i skogshushållning, vari en jägmästare höll en kurs av omkring en veckas längd. 

 1880-talet var, såsom ovan antydts en brytningstid beträffande den lägre landt-

bruksundervisningens omfattning och anordning. Det med tilltagande styrka framförda önske-

målet om utsträckning av den teoretiska undervisning och inskränkning av lärlingarnas delta-

gande i de praktiska arbetena vid skolegendomarne hade föranledt tillsättande år 1882 av en 

kommitté för utarbetande av förslag till den lägre landtbruksundervisningens omorganisation. 

Denna kommitté hade år 1884 framlagt den begärda utredningen med förslag om en ändring i 

nyss antydd riktning av fördelningen av tiden mellan den teoretiska undervisningen och det 

praktiska arbetet vid landtbruksskolorna samt därjämte om inrättande av uteslutande teoretiska 

skolor för sådana lärjungar, som redan i hemmet vunnit en för deras blivande verksamhet som 

idkare av eget landtbruk erforderlig färdighet i landtmannaarbeten eller föredrogo att skaffa sig 

sådan genom arbete vid någon välskött egendom, framför att söka även den praktiska utbild-

ningen vid en landtbruksskola. 

 Behovet av dylika uteslutande teoretiska skolor hade redan börjat att tillgodoses dels ge-

nom inrättande av enskilda s.k. landtmannaskolor, dels genom att vid folkhögskolor inrätta 

landtbrukskurser jämte den vid dessa skolor meddelade medborgerliga allmänbildningen. 

Kommittén föreslog, att landtmannaskolor med uteslutande teoretisk undervisning i landt-

bruksämnen jämte behövlig kunskap i grundläggande ämnen skulle inrättas med statsunderstöd, 

som skulle sätta skkolorna i stånd att lemna undervisning utan att fordra elevavgifter, som 

kunde från dem utestänga mindre bemedlade unge män. 

 Landtbruksskolan å Oregård, vid vilken jag tjänstgjort vintern 1882-83, var då ännu den 

enda som slagit in på den av kommittén föreslagna vägen, en betydlig ökning av den teoretiska 

undervisningen och motsvarande inskränkning i lärlingarnes deltagande i landtbruksarbetet. 

I Dalarnes enda folkhögskola, å Fornby i Stora Tuna socken, likasom vid Tärna folkhögskola i 

Vestmanland, dit rätt många allmogesöner från södra Dalarne sökte sig, förekom ingen under-

visning i landtbruksämnen, utan för yrkesundervisning i landtbruk var landtbruksskolan å Vass-

bo den enda anstalten inom länet. 

 Där tillämpades landtbruksskolornas gamla organisation oförändrad, med såväl teoretisk 

undervisning som landtbruksarbete under de 2 år, skolkursen varade. Endast undantagsvis före-

kom, att inträdessökande, som företedde bevis på i förväg inhemtade grundligare skolkun-

skaper, fingo omedelbart inträde i andra årets kurs och genomgå skolan på ett år, vilket enligt 

landtbruksskolereglementet var medgivet för sökande, som visade sig "hava därför nödiga kun-

skaper". Undervisningen på lärorummet meddelades, som redan nämnts, under vinterhalvåret 

klockan 5-7 morgnar och eftermiddagar, under det att lärlingarna, som utgjorde egentdomens 

hela arbetstyrka med undantag blott för en slöjdare-smed, en stalldräng och en ladugårdspiga, 

voro upptagna av praktiskt arbetet 7 timmar om dagen, vartill kom morgontjänstgöring i stall[et] 

och ladugården för yngre kursens lärlingar i tur och ordning. Sommarhalvåret egnades helt åt 

landtbruksarbete med 12 timmars daglig arbetstid, utan annan teoretisk undervisning än i fält-

mätning och avvägning. 

 Anledningen till den ovan omnämnda fördelningen av undervisningen, i naturkunnighet 

och landtbruksämnen på morgonen och i folkskoleämnen på eftermiddagarne, var dels att den 

yngre kursens elever, som då voro upptagna av "turer" i stall ladugård m.m., icke deltogo i lekt-
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ionerna i de förut nämnda ämnena, dels att dessa rent teoretiska ämnen ansågos bäst passa för 

morgnarne, då lärlingarne efter nattens vila lättare kunde hålla sin uppmärksamhet spänd än på 

eftermiddagen efter det ofta tröttande dagsverket, under det att den självverksamhet som skriv-

ning, räkning och ritning innebar, hjälpte att motverka sömnigheten. 

 För mig medförde min undervisnings förläggning till de tidiga morgontimmarne, att mitt 

deltagande i sammankomster och uträttande av uppdrag vid sidan om tjänsten mindre kommo i 

vägen för undervisningsplikterna. 

 Vid tiden för mitt antagande till föreståndare för landtbruksskolan å Vassbo hade Hus-

hållningssällskapets förvaltningsutskott redan avgivit ett yttrande med anledning av remiss av 

landtbruksundervisningskommitténs betänkande. Häri hade förvaltningsutskottet uttalat, att 

uteslutande teoretiska landtmannaskolor icke syntes passa för Dalarne och Norrland, där all-

mogens kännedom om ett nutida jordbruk och därvid brukliga metoder var ringa och praktisk 

övning i landtbrukssarbeten därför framför allt önskvärd, men däremot behovet av "rättare" 

jämförelsevis litet. Emellertid ansåg sig utskottet böra visa förståelse för de nya förslagen så till 

vida, att det sade sig anse en kombination av landtbruks- och landtmannaskola lämpligare än 

den senare som särskild läroanstalt och överlemnade en av dåvarande föreståndaren för länets 

landtbruksskola uppgjord plan för en dylik läroanstalt, för vilken ett statsbidrag av 1.500 kronor 

utöver det för landtbruksskolorna utgående, 4.000 kronor, beräknades bliva behövligt. Någon 

förändring av landtbruksskolan å Vassbo hade emellertid ej skett och var ej ifrågasatt, då jag 

följande år mottog föreståndarebefattningen vid densamma. 

 Emellertid utfärdade K. Maj:t den 11 juni 1887 ett nytt reglemente för de med statsmedel 

understödda landtbruksskolorna, enligt vilkets § 6 under kursens första år 50 och under det 

andra 100 dagar, sålunda tillsammans omkring 1/4 av hela lärotiden, skulle helt egnas åt studier 

och, oavsett "turerna", vara helt fria från praktiskt arbete.  

 Denna bestämmelse väckte så godt som allmänt missnöje bland landtbruksskolornas sty-

relser och lärare. För egen del hade jag på grund av erfarenheten under min tjänstgöring vid 

landtbruksskolan å Oregården den uppfattningen, att hela dagars oavbrutna studier vore en an-

ordning, som ej var lämplig för de vid stillasittande intellektuellt arbete ovane, för vilka daglig 

omväxling mellan kroppsarbete och bokliga studier är mer egnad att hålla lärjungens upp-

märksamhet vaken. Min erfarenhet från landtbruksskolan i Dalarne hade dessutom lärt mig, att 

lärlingarna vid densamma i hög grad behövde övning i jordbruksarbetena. Många av dem, sär-

deles de från länets norra delar, hade aldrig kört en plog, en slåttermaskin eller såningsmaskin 

eller sått för hand. Endast de lärlingar, som hörde hemma i södra Dalarnes och Vester-

bergslagens brukstrakter, hade sådan färdighet i jordbruksarbeten, att övning i sådana syntes 

kunna inskränkas utan större olägenhet. 

 Denna min nening delades även av min skolstyrelse, vilken därför i december 1887 hos 

K. Maj:t anhöll om anstånd med de nya stadgarnes tillämpning till den 1 november 1889. Tillika 

föreslog skolstyrelsen stryelserna för övriga landtbruksskolor i norra Sverige att förena sig i en 

underdånig anhållan om inskränkning i det i de nya stadgarna fastställda antalet från kroppsar-

bete fria dagar. 

 Vid ett möte av 10 landtbruksskoleföreståndare, som med anledning av det nya landt-

bruksskolereglementet samlats i december 1888 i Skövde, under ordförandeskap av den mycket 

ansedde föreståndaren för landtbruksskolan å Klagstorp I Insulander, voro samtlige mötes-

deltagare eniga om det nämnda stadgandets olämplighet och beslöto att hos vederbörande myn-

dighet, Landtbruksakademiens Förvaltningskommitté, göra framställning om bestämmelsens 

upphävande. 

 Detta beslut framkallade kritik av professor H Winberg i Tidskrift för landtmän, vilket 

föranledde mig att i en artikel i samma tidskrift (år 1889, sidan 200) utveckla skälen till den be-

slutade framställningen. 

 Efter uppdrag av mötesdeltagarne uppsatte jag inlagan till Landtbruksakademiens För-

valtningskommitté och sände den till påseende och underskrift till samtlige landtbruksskoleföre-

ståndare i riket. Av dessa uttalade sig 22 instämmande i skrivelsen och mot densamma blott 1, 

föreståndaren för skolan å Oregård i Malmöhus län, där som jag ovan omtalat, arbetsordningen 
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ändrats i den nu föreskrivna riktningen redan år 1882. Emellertid hann jag ej inlemna vår fram-

ställning till Förvaltningskommittén, förr än Landtbruksstyrelsen inrättats och ärenden rörande 

landtbruksundervinsningen överförts till denna nya myndighet. Jag ingav då vår framställning 

till Landtbruksstyrelsen, men där ansågs den ej kunna upptagas till behandling på grund av nå-

got formfel, om jag ej misstager mig, bestående däri, att framställningens adress ändrats, utan 

att undertecknarne fattat beslutl därom. Framställningen finnes tryckt i tidskriften Landtmannen 

år 1890, sidan 465. 

 Kort därefter utfärdades ett medgivande av uppskov med tillämpningen av den omtvis-

tade bestämmelsen. Vid ett sammanträde av landtbruksskoleföreståndarna hos Landtbrukssty-

relsen i januari 1891, vidhöll flertalet den förut uttalade meningen i frågan och beslöt ett ytt-

rande, att en ifrågasatt höjning av statsbidraget till skolorna (4.000 kronor) icke behövdes, om 

det dittills gällande förhållandet mellan teoretisk undervisning och praktiskt arbete lemnades 

oförändrat, men väl om tiden för det senare minskades. 

 I det nya reglemente för landtbruksskolorna, som utfärdades år 1893, hade en viss hänsyn 

tagits till den av landtbruksskoleföreståndrnes flertal förfäktade meningen, även om tiden för 

lärlingarnes praktiska arbete något inskränktes till förmån för en utsträckning av den teoretiska 

undervisningen. 

 Klandret mot den förut gällande ordningen föranleddes nog främst av att vid skolor, där 

lärlingarna utgjorde den huvudsakliga arbetstyrkan, de användes för att uträtta sysslor, som icke 

hörde till landtbruket och vari ingen övning behövdes. Dylikt missbruk av lärlingarnas tid och 

arbetskraft var nog förut rätt vanlig, då all kontroll från överordnad myndighet över använd-

ningen av lärlingarnes arbete saknades, men har fullständigt omöjliggjorts genom den ytterligt 

detaljerade redovisning över varje lärlings arbete, som numera, i mångskriverierts tid, ålagts 

skolornas föreståndare att avgiva. 

 

Inspektion 

 

Inspektion av landtbruksskolorna skedde genom men flere års mellantid återkommande besök 

av en av Landtbruksakademiens Förvaltningskommittés ledamöter, som därtill fått uppdrag av 

Kommittén. Under de 7 år, jag förestod landtbruksskolan å Vassbo, förekommo 2 dylika in-

spektioner, den ena år 1886 av Landtbruksakademiens sekreterare, den andra år 1888 av Aka-

demiens direktör. Vid inspektionen hölls en lektion med förhöf för att uppvisa lärlingarnes kun-

skaper, varjämte inspector gjorde ett flyktigt besök i kreatursstallarne och på fälten. 

 En noggrannare och fortgående kontroll över verksamheten utövades av skolans styrelse, 

som utgjordes av Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott, dels genom inför denna lemnade 

redovisningar för de ekonomiska förhållandena, dels genom besök vid skolan av styrelsen i dess 

helhet och särskilt av 2 dess ledamöter, vilka hade uppdrag att vara inspektörer för skolan. Av 

dessa senare egnade under min föreståndaretid hushållningssällskapets vice ordförande, bruks-

patron Richard W Nathhorst, stort intresse åt skolan, som han ofta besökte och var mig ett vär-

defullt stöd genom sin noggranna kännedom om ortens landtbruksförhållanden och om skolan, 

för vilken han tidigare varit föreståndare. I regel samrådde jag med honom om alla förhållanden 

vid skolan och kunde därigenom i förväg försäkra mig om hans understöd för de förslag till 

åtgärder, som jag ansåg önskvärda. 

 

Sekreterare i Kopparbergs läns hushållningssällskap 

 

Vid sidan av min tjänstgöring som landtbruksskoleföreståndare kom jag snart att tagas i anspråk 

för medverkan i åtskilliga allmänna angelägenheter, vilket jämte andra fördelar gav mig tillfälle 

att få en noggrann kännedom om länets jordbruk och övriga förhållanden.  

Främst gäller detta min verksamhet hos länets hushållningssällskap. 

 De för landtbruket ogynnsamma konjunkturerna under förra delen av 1880-talet hade haft 

till följd, att intresset för hushållningssällskapet ute i bygderna avdomnat och medlemmarnes 

antal starkt nedgått, - det var år 1886 blott 549. Härtill bidrog väl även det förhållandet, att säll-
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skapets förvaltningsutskott utgjordes endast av äldre herremän från residensstaden och dennas 

närmaste omnejd men ingen representant för jordbruket i övriga delar av länet. Hushållnings-

sällskapets ekonomiska ställning hade också starkt försämrats genom minskning i dess in-

komster och genom de omkostnader, som föranledts av övertagandet av landtbruksskoleegen-

domen samt den dåliga avkastningen av denna under de första åren därefter. Hushållnings-

sällskapet hade därav sett sig nödsakat till åtskilliga indragningar, såsom av sällskapets kvar-

talskrift, av bidrag åt rekvirenter av landtbruksingeniörens biträde till gäldande av därmed före-

nade kostnader, samt av bidrag till hyresersättning åt dessa mot skyldighet att bo i Falun. 

 Därtill kom, att sällskapets sekreterare, kommissionslantmätaren Knut Bladin, vilken tidi-

gare varit länsagronom och föreståndare för länets landtbruksskola, nu på grund av hög ålder ej 

kunde motsvara de fordringar, som ställas på sällskapets sekreterare som en verksam kraft i dess 

ledning, men ansågs ej gerna kunna entledigas utan pension, vartill medel saknades. Med anled-

ning härav fick jag genast efter min ankomst till länet biträda vid viktigare ärendens behandling 

i förvaltningsutskottet, särskilt vid avgivande av begärda yttranden med anledning av remisser, 

såsom år 1886 cirkulärskrivelse med frågor om det ekonomiska tillståndet och om förslaget om 

ändrad tullagstiftning. År 1887 vände sig hushållningssällskapets ordförande, landshövding 

Curry Treffenberg till mig med frågan, om jag skulle vilja åtaga mig sekreterarebefattningen 

utan arvode, varigenom möjlighet skulle vinnas att låta Bladin avgå med pension av 500 kronor 

(1/3 av den dittills varande lönen). Härpå ingick jag med glädje i förhoppning att därigenom få 

ökad verksamhet, vidgad kännedom om länets jordbruksförhållanden samt beröring med dess 

jordbrukare. I december 1887 valdes jag också till sekreterare i hushållningssällskapet, till en 

början utan arvode, vilket dock, sedan sällskapets ekonomiska ställning förbättrats, bestämdes 

till 300 kronor om året. Arvodet var ju litet, men arbetet ej heller stort. De löpande ärendena, 

som sekreteraren hade att handlägga, voro ej flera, än att expeditionen i staden behövde hållas 

öppen blott ett par timmar en dag i veckan. 

 

Margarinfrågan 

 

Bland de ärenden, som förekommo under min tid som hushållningssällskapets sekreterare, må 

erinras om den i slutet av 1880-talet brännande frågan om skydd för landets mejerihandtering 

mot faran för det svenska smörets anseende genom konkurrensen med margarin. Inom jord-

brukarekretsar rådde en avgjord mening, att man borde skydda smörets anseende och pris ge-

nom förbud mot tillverkning och försäljning av margarin inom landet eller annan kraftig åtgärd. 

Frågan härom dryftades vid ett allmänt mejeristmöte i Göteborg i december 1888, vid vilket jag 

var Kopparbergs läns hushållningssällskaps ombud. Den nyss antydda meningen gjorde sig där 

så godt som enhälligt gällande, och som en alternativ åtgärd föreslogs där påbud om skyldighet 

att vid tillverkning av margarin inblanda något ämne, som gåve den en färg avvikande från 

smörs, t.ex. grön(t), eller som vid provning lätt kunde påvisas, t.ex. fenol-ftalein, som själv 

ofärgat, vid tillsats av alkaliska ämnen färgas rödt. Mot sådan lagstiftning uttalade sig endast 

Landtbruks-akademiens sekreterae, prof Chr Lovén, vilken i denna liksom i andra frågor intog 

en avgjort liberal ståndpunkt. - Inom regeringen var åtminstone civilministern, statsrådet Edv 

Krusenstierna, till vilkens departement dennna fråga hörde, avgjort mot alla protektionistiska 

åtgärder mot margarinet, och såsom ovan nämnts hade han i det yttrande, som min fader, då 

generalkonsul i London, avgivit efter att hava på uppdrag av regeringen studerat frågan i Hol-

land, fått stöd för sin mening. I sitt yttrande hade han uttalat, att Holland, som var huvudprodu-

centen av margarin och exportör av såväl smör som surrogatvaran, icke rönt någon menlig in-

verkan på landets smörs anseende eller smörexporten till England, utan att snarare dess landt-

bruk haft fördel av margarintillverkningen genom avsättningen av skummjölk som material vid 

denna tillverkning. Generalkonsuln avstyrkte därför all inskränkning i rätten till tillverkning av 

och handel med margarin i Sverige. 

 Över detta yttrande infordrade regeringen utlåtande av rikets hushållningssällskap och 

flertalet av dessa utlåtanden gingo i skyddsvänlig riktning. Som sekretare i Kopparbergs läns 

hushållningssällskap författade jag detta sällskaps yttrande i frågan (återgivet i Landtbrukstid-
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skrift för Gefleborgs och Kopparbergs läns hushållningssällskap 1889), varför jag var väl be-

redd, i det att jag under min resa år 1884 studerat margarinindustrien och sedan följt frågan i 

den utländska landtbrukspressen. Jag påvisade i det yttrande, som av hushållningssällskapet av-

gavs, att i verkligheten det holländska smörets ställning på den engelska marknaden försämrats, 

sedan landets margarinindustri fått större omfattning. 

 Civilministern tog så till vida hänsyn till den från landtbrukaresidan framhållna uppfatt-

ningen, att den år 1889 utfärdade förordningen påbjöd sträng kontroll över beredningen av mar-

garin och tillsats av stärkelse, som icke inverkade på varans färg eller smak men lätt kunde på-

visas. 

 

Landtbrukstidskrift 

 

Redan före mitt övertagande av sekreterarebefattningen hade jag på uppdrag av förvaltningsut-

skottet börjat att företaga resor i länet för att genom sammankomster med föredrag söka höja 

intresset för sällskapets verksamhet och återuppliva de avdomnade hushållningsnämnderna i 

sällskapets distrikt. Över allt lockade mina föredrag talrika åhörare och hade önskad verkan att 

öka anslutningen till hushållningssällskapet; antalet av dess medlemmar mer än femdubblades 

till det år 1892, då jag lemnade min tjänst och mina föredragsresor sålunda upphörde. Till denna 

framgång medverkade dock även utan tvivel, dels att hushållningsdistrikten fingo till eget förfo-

gande behålla hälften av de inflytande årsavgifterna (1 krona per år), dels att varje medlem er-

höll den av mig utgivna landtbrukstidskriften. För mig personligen voro dessa resor av stor be-

tydelse, i det att jag lärde känna alla delar av länet och gjorde bekantskap med de mera verk-

samma och intresserade bland landtmännen i varje socken, ja snart sagt i varje by, även i länets 

avlägsnaste delar, såsom i Tyngsjö och Säfsnäs på gränsen till Värmland samt Envikens, Ore 

och Orsa gränstrakter mot Helsingland. 

 För att den kännedom om länets landtbruksförhållanden, som jag under mina resor för-

värvat, skulle komma en större allmänhet till godo, beslöt hushållningssällskapet år 1891 att 

uppdraga åt mig att utarbeta en agronomisk och ekonomisk beskrivning av länet, ett uppdrag 

vars fullföljande ej då blev av till följd av min avflyttning från länet följande år, men som 36 år 

senare kom till utförande på uppdrag av Landtbruksakademien. 

 Den nyss nämnda tidskriften, Landtbrukstidskrift på uppdrag av Gefleborgs och Koppar-

bergs läns hushållningssällskap utgiven av H. Juhlin Dannfelt, var, så som dess titel angav, ett 

för de båda nämnda länens hushållningssällskap gemensamt företag, vilket jag skötte som egen 

affär mot ett för dess utgivning ganska nätt tillmätt bidrag från de båda sällskapen, 60 öre för 

varje exemplar av 4 häften årligen. Förslaget om en dylik tidskrift framkom vid samtal med 

några av de ledande männen i Gefleborgs läns hushållningssällskap, brukspatron W Fogelmark, 

grosshandlare Sten Nordström och major G Lilljehöök, med vilka jag stod i nära förbindelse. 

Förslaget mottogs gillande av båda hushållningssällskapens förvaltningsutskott och tidskriften 

utkom under åren 1888-93. Då jag genom min förflyttning till Ultuna landtbruksinstitut såg mig 

hindrad att fortsätta dess utgivning, erhöll jag från Kopparbergs läns hushållningssällskap en 

tacksamhetsskrivelse, vari uttalades, att "tidskriftens alltid sakrika, lättfattliga och tidsenliga 

innehåll i icke ringa mån bidragit till den lyftning och strävan till det bättre i landthushållningen, 

som under senare tid gjort sig gällande i Dalabygden". 

 Som en ersättning för dem upphörda tidskriften utdelades under åren 1894-1900 till med-

lemmarna av Kopparbergs läns hushållningssällskap en av Wilhelm Flach och mig utgiven pe-

riodisk skrift Uppsatser i landtbruk, vilken närmast var att betrakta som ett urval av populära 

uppsatser ur tidskriften Landtmannen. 

 

Frökontroll 

 

Till mina uppdrag hos hushållningssällskapet hörde under en kort tid att förestå länets frö-

kontrollanstalt. Denna hade inrättats år 1882 och hade mot ett arvode av 500 kronor, varav hälf-

ten statsbidrag, och 50 kronors anslag till löpande utgifter skötts av lasarettssysslomannen, f.d. 
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apoteksprovisorn V Sandström, en mångsidigt intresserad man, som även verkat för landt-

brukskunskaps spridning i Dalarne genom författande av en populär handledning i husdjurens 

utfodring. Sedan år 1889 hinder uppstått för honom att handhava frökontrollen, uppdrog hus-

hållningssällskapet åt mig att övertaga denna uppgift. Denna hade haft mycket ringa omfattning, 

i det att de till undersökning inlemnade proven vanligen utgjort blott något tiotal om året, och 

varit av enklaste beskaffenhet, blott bestämning av utsädesprovens tusenkornvigt, renhetspro-

cent och grobarhet, utrönt genom groningsprov i Nobbes groningsskålar av lergods, vid vanlig 

rumstemperatur. Skötseln av denna syssla var sålunda mycket litet betungande, men då det syn-

tes önskvärdt att i stället för att uppehålla en obetydlig och ytterst svagt utrustad anstalt, skött 

som bisyssla, få undersökningarna utförda vid en större, väl utrustad anstalt av å området erfa-

ren fackman, träffades år 1891 överenskommelse med frökontrollanstalten i Vesterås att mot 

bestämda låga avgifter, som skulle betalas av hushållningssällskapet, utföra kontroll å från 

Kopparbergs län insända prov vilka mottogos å några av förvaltningsutskottet bestämda platser i 

länet. På samma sätt hade en av hushållningssällskapet inrättad kemisk station, vilken som bi-

syssla skötts av en bergsingeniör Sieurin snart åter indragits och uppgörelse träffats med den 

kemiska stationen i Vesterås om undersökning av prov från Dalarne. 

 

Premiering av ladugårdar 

 

För att uppliva intresset för en förbättring av ladugårdsskötseln i länet och verka för införande 

av en tidsenlig anordning av densamma, hade hushållningssällskapet på mitt förslag år 1887 

börjat att anordna premiering av ladugårdsskötseln distriktsvis vid till tävlan anmälda gårdar. 

Bedömningen, som omfattade såväl djuren som dessas vård och renhållning, stallar och göd-

selns tillvaratagande och vård, handhades av mig i samverkan med länets mejerikosulent Gustaf 

Behm och fortgick, tills år 1892 den med statsmedel understödda och under statlig ledning 

ställda nötboskapspremieringen började i länet. Vid denna senare premiering blev min företrä-

dare vid landtbruksskolan, landtbruksförvaltaren hos Klosters aktiebolag C Brogren, vilken 

förvärvat godt anseende som nötkreatursuppfödare, ordförande och jag vice ordförande, vilket 

uppdrag jag innehade ännu ett par år efter min avflyttning från länet, till år 1894. Jag ledde här-

vid premieringen åren 1893 och 1894 i vissa delar av länet, Österdalarne och Södra Dalarne. 

 

Inköp av avelsdjur 

 

I hushållningssällskapets åtgärder för nötkreatursskötselns förbättring ingick även anskaffning 

av avelsdjur från framstående besättningar. Sedan sällskapet beviljat 1.500 kronor för inköp av 

Ayrshiretjurar att utlemnas åt rekvirenter mot köpesummans amortering under 5 år och utan 

ränta, besökte jag under sommaren 1890 ett antal gårdar i Malmöhus och Östergötlands län för 

att inköpa Ayrshiretjurar åt hushållningsnämnder och enskilda, vilka anmält sig att erhålla såd-

ana. Då såväl jag som den allmänna meningen i Dalarne föredrog djur av den gamla skånska 

typen framför den mer grovbyggda och grovhorninga, efter exteriören att döma som mjölkdjur 

mindre lovande skotska typen, som vid denna tid börjat vinna insteg i Sverige, skedde inköpen 

uteslutande i Malmöhus län, i det att de besättningar jag besökte i Östergötland, von Feilitzens å 

Åkerstad och A Henricsons på Karlslund allt för mycket närmade sig den senare typen för att 

bliva uppskattade i Dalarne. De flesta tjurarne köptes detta år från von Seth å Sextorp, vars djur 

genom sin uppfödning på mindre frodiga beten och sin mindre kroppsstorlek syntes väl passa 

för förhållandena i Dalarne. 

 Sedan jag lärt känna en i Skåne väl ansedd kreatursuppköpare, landtbrukaren Gustaf An-

dersson å Reslöv, lemnades de följande åren uppdraget att sköta tjurinköpen åt honom. Beteck-

nande för nötkreatursavelns ståndpunkt vid denna tid var, att vid urvalet för inköp hänsyn togs 

endast till att djuren tillhörde en besättning av godt anseende, särskilt för goda mjölkningsanlag 

och hade oklanderlig exteriör, medan däremot uppgiften över mödrars eller döttrars mjölkav-

kastning ej begärdes och väl de flesta fall ej heller kunde lemnas. 
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Skogsbete 

 

De inköpta djuren gingo huvudsakligen till större egendomar och blott till orter, där man över-

givit skogsbetningen, vilken ännu var allmänt rådande hos bönderna, särdeles i länets övre de-

lar, under det att bruksförvaltningarna och enstaka enskilda större egendomsegare vid denna tid 

strävade att avlysa detta hinder mot mjölkboskapens förbättring och en god skogsvård. 

 

Inköpsföreningar 

 

I samband men min föredragsverksamhet sökte jag verka för gemensamma inköp av jord-

bruksförnödenheter, särdeles konstgödsel, kraftfoder och utsäde. År 1887 fick jag till stånd en 

landtmannaförening för sådana gemensamma inköp i Stora Tuna och kringliggande socknar, en 

av länets förnämsta jordbruksbygder. Jag skötte föreningens inköp och fördelningen av de re-

kvirerade varorna, tills jag år 1892 lemnade länet. 

 Anbud å varorna, vanligen vagnsla[s]tvis, infordrades från välkända firmor i Falun, Gefle 

och Stockholm, men vanligen fingo firmorna Knut Lindholm i Falun och Sten Nordström i Ge-

fle leveranserna, då de begärde minst lika låga pris som Stockholmsfirmorna och det var lättare 

att av dem få säkerhet för varornas beskaffenhet. Rekvirenterna fingo varorna till inköpspris 

med den rabatt jag kunnat betinga mig, och själv ansvarig gent emot leverantörerna, skyddade 

jag mig för förlust genom att vid rekvisitionens ingivande skulle erläggas 10 procent av varans 

beräknade värde och återstoden vid varans mottagande. Utlöstes ej varan på bestämd tid, skulle 

förskottsbetalningen vara förverkad till föreningen, något som aldrig behövde tillämpas. Om-

sättningen inom denna förening, en av de första landtmannaföreningarna för gemensamma in-

köp i riket, ökades hastigt och i samma mån även intresset för dessa hjälpmedel och kunskapen 

om deras rätta användning. 

 Även i vissa andra delar av länet lyckades jag få till stånd liknande föreningar, dock ej 

inom de norra socknarne, där uppfattningen, att varans värde borde uppskattas på grund av in-

nehållet av värdegivande beståndsdelar, ännu föga trängt igenom, utan man vanligen fäste sig 

blott vid priset per säck eller 100 kg, varför landthandlande och resande agenter kunde locka 

med sina låga anbud, beräknade på nämnda sätt. För dessa förhållanden lemnade jag en redogö-

relse vid den andra nordiska landtbrukskongressen i Stockholm 1897, intagen i Berättelsen över 

kongressen, 1898, sid 183. 

 Trots att deltagandet i inköpen, vilka jag sålunda handhade, utsträcktes betydligt i avse-

ende på deltagarnes antal och hemort samt varumängdernas storlek, avlöpte dessa affärer utan 

några förluster för mig, vilket väl delvis berodde på den strängt vidhållna bestämmelsen om 

förskottsbetalning, men framför allt på den redbarhet, som utmärkte Dalabönderna i de södra 

socknarne, där rörelsen hade sin huvudsakliga omfattning. 

Denna föreningsrörelse, som ännu knappt hade någon motsvarighet i andra delar av riket, gick 

emellertid tillbaka, då jag, som agiterat för densamma och till största delen skött inköp och för-

delning av varorna, lemnade länet. I denna föreningsväsendets barndom behövdes, att någon 

offrade tid och arbete på saken, om den skulle hållas uppe. 

 Ett första försök att åstadkomma samverkan för rensning och sortering av spannmål gjor-

des också vid denna tid, i det att hushållningssällskapet år 1890 beviljade 20 procent[s] bidrag 

till kostnaden för inköp av Tidaholms sädessorterare åt inköpsföreningar, som förbundo sig att 

tillhandahålla de sålunda anskaffade maskinerna åt sina medlemmar. 

 

Hushållningssällskapens ombudsmöten 

 

Slutligen må bland mina förtroendeuppdrag från hushållningssällskapet nämnas, att jag var sup-

pleant för sällskapets ombud vid Hushållningssällskapens ombudsmöte år 1889. 

 Denna församling var visserligen till sin befogenhet och sitt inflytande mycket obetydlig. 

Den hade nämligen icke befogenhet att fatta några beslut eller göra några uttalanden, som voro 

bindande för dess kommittenter, hushållningssällskapen, och de förslag, som behandlades, voro 
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framställda av enskilda medlemmar, i regel utan föregående beredning eller uppdrag av något 

hushållningssällskap. Till denna s.k. "landtbruksriksdags" betydelselöshet bidrog väl även, att 

dess sammanträden höllos under riksdagens lopp, vilket ju underlättade hushållningssällskapens 

deltagande, då ingen kostnadsersättning till ombuden behövdes, men också hade till följd, att 

dessa i allmänhet egnade mötena blott ringa intresse. Då emellertid ombuden i allmänhet hörde 

till de ledande männen i sin hemorts hushållningssällskap och landtbrukarekretsar, var delta-

gandet i mötena av intresse genom att bereda tillfälle till personlig bekantskap med framstående 

representanter för landtbruket i rikets olika delar. 

 Vid ombudsmötet 1889 föreslog jag ett uttalande av önskvärdheten av en för rikets hus-

hållningssällskap gemensam tidskrift, - ett förslag, som visserligen vann ombudsmötets bifall 

men icke för det dåvarande ledde till någon åtgärd och som, då det senare åter framkom, väl 

prövades men utan vidare framgång. 

 Till följande ombudsmöte, år 1892, sände Kopparbergs läns hushållningssällskap ingen 

representant. Detta var i konsekvens med sällskapets kort förut i utlåtande om Landtbruksstyrel-

sens förslag om inrättande av ett Landtbruksråd gjorda uttalande om maktlösheten hos hushåll-

ningssällskapens ombudsmöten, vilka landtbruksrådet var avsett att ersätta. Förslaget om landt-

bruksråd vann emellertid icke Riksdagens bifall och ombudsmötena fingo alltså fortsätta sin 

föga betydelsefulla tillvaro.  

 

Konsulentverksamhet 

 

Genom dessa olika uppdrag och på eget initiativ beroende verksamhet hade jag i väsentlig mån 

kommit att fylla den uppgift, som tidigare tillhört länsagronomen, vilken befattning först i riket 

inrättats i Kopparbergs län år 1851 och innehafts av K L Bladin till år 1879, - de sista 12 åren i 

förening med föreståndarebefattningen för länets landtbruksskola. Sedan länet vid sistnämnda 

tidpunkt fått inom detsamma stationerad landtbruksingeniör hade länsagronombefattningen 

ansetts mindre behövlig, men för rådgivning angående mjölkhushållning en särskild mejerikon-

sulent, Gustaf Behm, tillsatts. Småningom framträdde dock behovet av särskild rådgivare rö-

rande jordbruk, och i och med att en jordbrukskonsulent anställts år 1905, inskränktes åter 

landtbruksskoleföreståndarens verksamhet till denna tjänst och befattningen som hushållnings-

sällskapets sekreterare. 

 Min verksamhet inom ovan antydda olika områden fick ett lika sällsynt som välvilligt 

erkännande i landshövdingeämbetets femårsberättelse för perioden 1886-90. Efter att hava utta-

lat, att landtbruksskoleegendomen vunnit en utveckling, som "närmar densamma till en möns-

tergård", och att hushållningssällskapet sett sig föranlåtet att uppföra åtskilliga byggnader, där-

ibland tillbyggnad av ladugården, så att den kunde rymma dubbla antalet båsplatser, för att de 

ökade skördarna av stråfoder och fodersäd skola kunna förbrukas av gårdens kreatur, samt att 

sällskapets finansiella ställning dock blivit väsentligt förbättrad, avslöts den åt landt-

hushållningen i länet egnade avdelningen av femårsberättelsen sålunda: 

"Innan denna avdelning avslutas bör länsstyrelsen egna ett rättvist erkännande åt Hushållnings-

sällskapets högt förtjänte sekreterare, doktor Juhlin Dannfelt, vilkens rastlösa, oegennyttiga och 

intelligenta verksamhet i Hushållningssällskapets tjänst undertecknad landshövding i egenskap 

av sällskapets ordförande sedan flere år varit i tillfälle att på nära håll följa. Rik på initiativ och 

uthärdig i deras fullföljande, är det honom detta län till stor del har att tacka för den utveckling i 

skilda riktningar, som efter vad av ovanstående redogörelse framgår, landthushållningen i länet 

under förevarande period vunnit." 

 Vid sidan av min verksamhet i hushållningssällskapets tjänst och i samband med denna 

fick jag deltaga i åtskilliga angelägenheter inom och utom länet. 

Sålunda utsågs jag till medlem av expropriationsnämnden för järnvägarne Falu-Rättvik och 

Rättvik-Mora, vilket gav mig tillfälle att lära i detalj känna de orter, genom vilka denna fortsätt-

ning på Gefle-Dala järnväg sträcktes, och göra bekantskap med många personer i dessa orter. 

Under åtskilliga år var jag ordförande i Bevillningsberedningen i Aspeboda socken och var år 

1892 ledamot av länets Prövningsnämnd. 
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Av Kopparbergs läns Landsting var jag ledamot år 1892. 

 

8de norska landtbruksmötet och nordiska förkongressen i Trondhjem 1888 

 

I det 8de norska landtbruksmötet och den i samband därmed hållna skandinaviska frö-

kongressen i Trondhjem deltog jag sommaren 1887 som inbjuden gäst och prisdomare för kol-

lektivutställningar av utsäde. Till detta möte hade åtskilliga bemärkta män ur den svenska och 

danska landtbruksverlden hörsammat inbjudningen, men utom samvaron med desse och repre-

sentanter för Norges landtbruk samt utflykter i den vackra naturen erbjöd det föga av intresse.  

 

1a nordiska landtbrukskongressen i Köpenhamn 

 

Detta var däremot så mycket mera förhållandet med den följande år hållna första Nordiska 

landtbrukskongressen i Köpenhamn. I denna deltogo snart sagt alla mer bemärkta män inom de 

skandinaviska ländernas landtbruksförvaltning och landtbruksundervisning, och vid samman-

trädena höllos ett flertal mycket uppmärksammade föredrag med diskussioner rörande veten-

skapliga och praktiska frågor. Under förhandlingarna väckte särskilt ett av professor Hjalmar 

Nathorst gjort inlägg uppmärksamhet, för att ej säga förvåning. Han uttalade, att de vid Fjords 

utfodringsförsök vunna resultaten vore mindre tillförlitliga, emedan avseende vid dem ej fästs 

vid foderransonens näringsförhållande (förhållandet mellan kvävefria näringsämnen och pro-

tein). Den på procenttalen av fodermedels näringsämnen grundade beräkningen av fodrets nä-

ringsvärde vore säkrare och lämpligare än de Fjordska på utfodringsförsök grundade ersätt-

ningstalen. (Den nordiske Landbrugskongres 1888, sidan 404). Detta anföres som betecknande 

för det övergångsskede, som vid denna tid rådde i de nordiska länderna i sättet för beräkning av 

fodervärdet. I Danmark hade de Fjordska ersättningstalen redan så godt som fullständigt undan-

trängt de tyska, för olärde landtmän mindre användbara beräkningarna av fodervärde och utfod-

ringsnormer. Nathorsts uttalande visar, att man i Sverige, åtminstone vid undervisningen vid 

Alnarps landtbruksinstitut ännu fasthöll vid det tyska, kemiska beräkningssättet. 

 

Provning av landtbruksredskap för landtbruksmöten 

 

I de svenska landtbruksmötena kom jag att från denna tid aktivt deltaga dels vid prisbedömning 

av jordbruksredskap dels vid utarbetande av nya stadgar för de allmänna mötena. 

 Vid de allmänna svenska landtbruksmötena hade allt sedan slutet av 1850-talet utställning 

och prisbedömning av landtbruksredskap förekommit, men den senare till en början blott på 

grund av yttre besiktning. Emellertid hade den meningen allt mera framträdt, att prisbedöm-

ningen särdeles av redskap av ny konstruktion eller mera sammansatt beskaffenhet borde grun-

das på föregående arbetsprovning, och sådan hade även anställts i samband med några lokala 

utställningar. Vid ett av Bestyrelsen för det 16de allmänna svenska landtbruksmötet, som var 

bestämt att hållas i Stockholm år 1886, anordnat möte av representanter för jordbruket och fir-

mor för tillverkning och försäljning av landtbruksredskap år 1884 hade den meningen enhälligt 

uttalats, att prisbelöning av landtbruksredskap borde grundas på noggranna arbetsprov, och att 

de allmänna svenska landtbruksmötena i främsta rummet borde taga hand om provningarna av 

de större och viktigare redskapsslagen, under det att länsmötena lämpligen skulle kunna föran-

stalta provning av sådana redskap och maskiner, för vilkas noggranna bedömande de ansågos 

ega tillräckliga medel. Tillika gjordes uttalande om de grundsatser, som borde tillämpas vid de 

noggrannare provningarnas utförande. 

 Med anledning härav uppdrog Bestyrelsen för det 16de allmänna landtbruksmötet åt 5 

sakkunnige med direktör F G Norström på Ultuna som ordförande att uppgöra förslag till de 

föreslagna provningarna, och deras förslag till bestämmelser för de provningar, som skulle ega 

rum för det 16de Landtbruksmötet blevo godkända. 

 Sedan K.Majt beviljat 10.000 kronor till dessa provningars bekostande, utfärdade landt-

bruksmötesbestyrelsen inbjudning till provning av plogar (utom ångplogar), sånings- och göd-



67 
 

selspridningsmaskiner, redskap för rensning av växande grödor från ogräs samt rensnings- och 

sorteringsmaskiner för säd och frö. Tillika utsågos prisnämnder för dessa olika klasser av red-

skap och maskiner. Uppdraget att vara sekreterare hos prisnämnderna uppdrogs åt mig. 

 Provningen av plogar egde rum på Enskede hösten 1885 och våren 1886, samt under 

förra hälften av det senare året av sånings- och gödselspridningsmaskiner å Antuna samt av 

rensnings- och sorteringsmaskiner för säd och frö å Experimentalfältet. I rätt tid före landtbruks-

mötet hade jag en utförlig redogörelse för provningarna färdig och godkänd av prisnämnderna, 

men dess offentliggörande mötte ett oväntat hinder från mötesbestyrelsen, vilken befallde tryck-

eriet att avbryta den påbörjade tryckningen. I samråd med prisnämndernas ordförande amno-

dade jag tryckeriet att fullgöra tryckningen på mitt ansvar och lyckades sålunda få densamma 

färdig och utlemnad till distribution vid mötets början. Anledningen till ingreppet mot berättel-

sens offentliggörande lyckades jag ej få besked om, men den enda rimliga förklaringen syntes 

mig vara, att landtbruksmötets sekreterare Ch Jacobson känt sig kränkt, av att jag själv för tids 

vinnande lemnat redogörelsen till tryckeriet. Emellertid intogs redogörelsen i berättelsen om 

landtbruksmötet. 

 Även före det följande allmänna landtbruksmötet, i Göteborg 1891, anordnades redskaps-

provningar som grund för bedömningen av vissa klasser av redskap. Slåtter- och skördemaski-

ner provades å Vårgårda under sommaren 1890 och tröskverk och klövernötare å Moholm på 

senhösten samma år. 

 I dessa provningar deltog jag som ledamot av provningsnämnderna och tjänstgjorde som 

prisdomare vid landtbruksmötet. Provningarna visade att den svenska tillverkningen av landt-

bruksmaskiner numera i stort sett nått upp i jämnhöjd med den utländska i avseende på kon-

struktion och material men överträffade i allmänhet de utländska maskinerna, varav de svenska 

med få undantag voro trogna kopior, i billighet. Av de mera sammansatta maskinerna, som ut-

ställts, funnos dock av rensnings- och sorteringsmaskiner samt självbindande skördemaskiner 

endast utländska tillverkningar, med undantag för Thermaenii purgator inom den förra gruppen 

och Rottneros självbindare i den senare, - den förra en framstående nyhet, den senare ett tecken 

till att den svenska industrien ej ännu nått lika högt i fulländning som den utländska i avseende 

på dessa invecklade konstruktioner. Anmärkningsvärda framsteg visade främst Thermaenius' 

rensningsmaskiner och universaltröskverk samt Munktells slagtröskverk, vilka fullt kunde mäta 

sig med sina utländska konkurrenter. 

 

Revision av stadgar för allmänna svenska landtbruksmöten 

 

Mitt deltagande i förberedelserna för det 19de, liksom flera senare allmänna landtbruksmöten, 

omfattade, som redan nämnts även revision av stadgarne för dessa möten och med dem förenade 

utställningar. 

 De stadgar för de allmänna svenska landtbruksmötena, som utfärdats av K.Maj:t år 1846, 

och däri år 1871 gjorda ändringar motsvarade illa de sedermera ändrade förhållandena och 

stredo delvis mot varandra och kunde därför ej i allo efterlevas. Det samma gällde de år 1864 av 

Landtbruksakademien givna bestämmelserna för prisbelöning av djur. Det redan år 1871 av 

landtbruksmötet uttalade önskemålet om kontinuitet mellan mötena hade ej heller ens i någon 

mån förverkligats. 

 Det hade därför blivit ett önskemål att vidtaga behövliga ändringar i dessa stadgar. För-

slag därom hade av Stockholms läns hushållningssällskap ingivits till Bestyrelsen för det 19de 

allmänna svenska landtbruksmötet och Bestyrelsen hade uppdragit åt en kommitté att utarbeta 

förslag. Kommittén bestod av chefen för Landtbruksstyrelsen Th Odelberg, professoren H Win-

berg och mig samt, senare tillkallade, professor Hj Nathorst och direktör R Hennings. För att 

inhemta närmare kännedom om organisationen om allmänna landtbruksmöten och med dem 

förenade utställningar i andra länder hade jag år 1889 med statsunderstöd företagit en resa, un-

der vilken jag besökte det engelska jordbrukssällskapets möte i Windsor och det tyska sällska-

pets i Bremen. Stadgekommittén överlemnade till mötesbestyrelsen ett förslag till nya stadgar, 

vari ändringarna huvudsakligen gingo ut på undanrödjande av anmärkta brister och åstadkom-
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mande av kontinuitet mellan efter varandra följande möten, det senare genom tillsättande av en 

centralkommitté för 3 efter varandra följande möten (jämför Carl Juhlin-Dannfelts förslag år 

1871), för att jämte för närmast följande möte utsedde ledamöter från den landsdel, där detta 

skulle mötas, besluta om anordningarna vid detta. 

 Då förslaget kom till behandling vid landtbruksmötets allmänna sammankomst, föredra-

get av mig som stadgekommitténs sekreterare, framställdes ingen annan saklig anmärkning mot 

detsamma än den av Landtbruksakademiens direktör statsrådet Pehr Jacob von Ehrenheim an-

förda, att Akademien enligt förslaget ej längre skulle få genom ombud deltaga i behandlingen av 

frågor rörande mötenas anordning, - vilket enligt vad jag påpekade, berodde därpå, att den nyin-

rättade Landtbruksstyrelsen övertagit Akademiens förutvarande befattning med administrativa 

ärenden, till vilka landtbruksmötenas anordning ansetts höra. Då emellertid stadgeförslaget ej 

varit i förväg offentliggjort och mötesdeltagarna sålunda icke haft tid att taga noggrann kän-

nedom därom, beslöts att för närvarande antaga endast den paragraf, enligt vilket beslut om 

ändring i stadgarne icke, såsom hittills gällt, behövde vara vilande till bekräftelse vid följande 

möte, och uppdrogs åt kommittén, med samma sammansättning men med rätt att komplettera 

sig, att i god tid före nästa möte avgiva ett nytt förslag till stadgar. 

 

Författareskap 

 

Under min tjänstgöring i Dalarne kom småningom författareskap i landtbruksämnen att taga allt 

mer av min tid i anspråk. Jag har redan omtalat det år 1886 tyckta Jordbrukarens handlexikon 

och den på uppdrag av Gefleborgs och Kopparbergs läns hushållningssällskap utgivna Landt-

brukstidskriften, vari jag författade det mesta. Därtill kom de redogörelser, som följde med sek-

reteraretjänsten och de särskilda uppdrag, som jag mottog. Dessutom skrev jag spridda artiklar i 

dagliga tidningar, i Landtbruksakademiens tidskrift, i Tidskrift för landtmän och den finska 

landtbrukstidskriften Biet. Slutligen må nämnas, att jag utförde det huvudsakliga arbetet med 

redaktionen av Matrikel över Ultuna landtbruksinstitut, vilken år 1886 utgavs av R Hennings, M 

Åkerhielm och mig. 

 Mot slutet av år 1891 mottog jag ett meddelande från ordföranden i styrelsen för Ultuna 

landtbruksinstitut, landshövdingen greve Adolf Hamilton, att styrelsen gärna skulle se mig som 

föreståndare för institutet, då detta följande år skulle undergå den av Riksdagen beslutade om-

organisationen. Han ställde därför till mig frågan, om jag vore villig att söka lektoratet i jord-

brukslära och landtbruksekonomi med utsigt att av Styrelsen föreslås till rektor för institutet. 

Visserligen hade jag alla skäl att vara intresserad av min verksamhet i Dalarne och glad över 

den framgång och det erkännande den medfört, men oavsett de gynnsammare ekonomiska vill-

kor, som jag som rektor vid institutet skulle få, vilket hade betydelse för mig, då jag vid denna 

tid stod i begrepp att bilda familj, så syntes mig den ifrågavarande tjänsten lockande genom att 

jag skulle få meddela undervisning på ett högre teoretiskt plan, på vilket mina vetenskapliga 

studier skulle komma till större användning. Jag ansåg mig också viss på att, likasom i min då-

varande tjänst, ej få min verksamhet inskränkt till läroanstalten, utan som rektor för landtbruks-

institutet i likhet med föregående innehavare av denna tjänst bliva använd i styrelser och på 

andra förtroendeproster i landtbrukets ledning inom och utom länet. Därtill kom slutligen, att 

jag var genom nära vänskap förbunden med ett stort antal personer på Ultuna, i Uppsala och 

dess omnejd, där ideella intressen mer än i Falun präglade samhälls- och umgängesliv. 

 Mitt svar på greve Hamiltons fråga blev därför tacksamt jakande. Emellertid fick jag kort 

därefter ett brev från direktör R Hennings, vari han, då han hört, att jag ämnade söka den 

nämnda läraretjänsten vid Ultuna, ansåg sig böra meddela mig, att anmodan att söka befatt-

ningen ställts även till honom, att Styrelsen icke önskade mig till föreståndare, och att han vore 

betänkt på att efterkomma den till honom ställda anmodan. Jag erhöll dock visshet, att greve 

Hamilton handlat i enlighet med den mening, som uttalats i Styrelsen, varför anhängare av Hen-

nings' kandidatur åtminstone ej utgjorde mer än en minoritet i Styrelsen. Jag vidhöll därför mitt 

beslut att söka befattningen, och vid ansökningstiden hade Hennings ej anmält sig. Efter hållna 
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2 provföreläsningar, för vilka jag erhöll betyget berömlig, och styrelsens enhälliga förord till 

tjänsten, fick jag i maj 1892 kungl. förordnande till lektoratet och rektorsbefattningen. 

 Mitt avskedsbetyg från föreståndaretjänsten vid Vassbo landtbruksskola utgjorde ett citat 

av den senare delen av ovan anförda yttrande i landshövdingeämbetets femårsberättelse, avslu-

tat med omdömet, att Juhlin Dannfelt utmärkt sig både som en framstående lärare och som en 

praktiskt skicklig jordbrukare samt i övrigt med sällsport nit, skicklighet och ordentlighet full-

gjort alla sina åligganden." 

 

 

Rektor vid Ultuna landtbruksinstitut 

 

Omorganisation av instituten, dess mål, innebörd och svårigheter vid dess genomförande 

 

Den omorganisation av landtbruksinstitutens högre avdelning, senare vanligen betecknad agro-

nomkursen, vilken beslutats av Riksdagen år 1889 och trädde i kraft vid Ultuna hösten 1892, 

hade två syften: dels förändring av undervisningen till en uteslutande teoretisk kurs på veten-

skaplig grund och sålunda med strängare inträdesfordringar i avseende på förkunskaper i de 

grundläggande ämnena, dels särskiljande av institutsegendomens ekonomi och förvaltning från 

institutslärarnes verksamhet. 

 Undervisningens reformering i angiven riktning var väl i hög grad önskvärd, men dess 

genomförande var förenat med vissa svårigheter och kunde, särdeles i början, ej fullt ge-

nomföras. 

 Att kursen angavs som uteslutande teoretisk utan övning i praktiska arbeten innebar i 

verkligheten ingen egentlig förändring, i det att den praktiska övning i landtbruksarbeten, som 

förut förekommit, åtminstone från 1870-talet huvudsakligen bestod i den för varje elev obligato-

riska grävningen av 15 famnar täckdiken, - en skyldighet, som för övrigt under de senare åren ej 

så noga efterhållits. Att kursen enligt det nya reglementet upptog blott teoretisk undervisning 

hade dessutom den nyttiga förutsättningen, att som villkor för inträde fordrades intyg om viss 

tids (1 års) föregående allvarligt deltagande i jordbruksarbete. Förut hade varit rätt vanligt, att 

de nyantagna eleverna kommo direkt från skolbänken utan föregående jordbrukspraktik. Nu-

mera skulle detta ej få förekomma, men det blev dock fortfarande i många falll klent med den 

praktiska förutbildningen, i det att intygen om det fordrade deltagandet i landtbruksarbeten svår-

ligen kunde underkännas, även om elevarbetet huvudsakligen bestått i vistelse på landtegendom 

utan egentligt deltagande i arbetena. 

 Även stadgarnes ökade fordringar på teoretiska förkunskaper voro svåra att upprätthålla, i 

det att de, som ej kunde förete intyg om de fordrade skolkunskaperna (motsvarande fordring-

arne till nedre 7e realklassen), kunde få avlägga inträdesexamen vid ankomsten till institutet för 

kursens början. Det var svårt att då underkänna och sålunda från institutet avvisa sådane, som 

påkostat sig utrustning och kanske lång resa i förväntan på att vinna inträde. Under min rektors-

tid förekom intet fall av underkännande i inträdesexamen, även om denna visade svår brist i de 

fordrade kunskaperna. Detta var visserligen en olägenhet, i det att undervisningen i första års-

kursen därigenom försvårades och även fördröjdes. Olägenheten minskades dock därigenom, att 

de som saknade föreskrivna skolbetyg, i regel voro sådana, som ej haft tillfälle till studium i 

högre skolor utan strävat att på egen hand skaffa sig föreskrivna kunskaper. Dessa hade vanlig-

en större praktisk erfarenhet i landtbruk och energi att övervinna de svårigheter, som motade 

deras strävanden framåt, vilket ock under kursen vid Ultuna sporrade dem till att söka fylla bris-

ten på kunskaper. Åtskilliga av de elever under min rektorstid, om vilka detta gäller, ha sedan 

blivit synnerligen dugliga och framstående i de befattningar, i vilka de kommit att verka. 

Även aspiranterna till de vid omorganisationen inrättade stipendiatplatserna för fortsatta studier 

fyllde i åtskilliga fall knapt de önskvärda kompetensfordringarna, i det att de avgående eleverna 

vanligen föredrogo de avlönade tjänster de kunde erhålla. 

 Att undervisningens ökning i omfattning och grundlighet var i hög grad önskvärd, fram-

går av följande antydningar om densamma under årtiondena närmast före omorganisationen. 
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 Av de grundläggande ämnena saknades matematik alldeles å undervisningschemat och i 

fysik, däri inbegripet mekanik och meteorologi, föredrogs blott en kortare föreläsningskurs av 

en extra lärare, i regel en docent från universitetet, varmed följde, att denna kurs huvudsakligen 

omfattade dessa vetenskapers elementära grunder utan någon egentlig tillämpning på landtbruk 

eller andra tekniska verksamhetsgrenar. Av de biologiska vetenskaperna undervisades ej i zoo-

logi, annat än så till vida, att husdjurens anatomi ingick i veterinärlärarens läroverksamhet, och 

den botaniska undervisningen, som under sommarmånaderna meddelades av en extra lärare, 

under 1880-talet doktor Gustaf Tiselius, egnades uteslutande åt artkännedom av de högre väx-

terna, huvudsakligen foder-, sädes- och trädgårdsväxter, men varken åt växternas livsföreteelser 

eller sjukdomar. I kemi var undervisningen visserligen mera omfattande och upptog en stor del 

av lärotiden, men var i de delar, som föredrogos av professor Hampus von Post, så präglad av 

dennes egendomliga åsikter, att dess resultat var mindre än öskvärdt. Detta gällde i viss mån 

även den delen av agrikulturkemien, som avhandlade gödsel- och utfodringslära, och detta var 

så mycket betänkligare, som hans lärdomar på dessa områden hade blott ringa sammanhang 

med, ja, delvis stod i motsats till de lärdomar, vilka meddelades av lärarna i jordbruks- och hus-

djurslära, vilka för övrigt egnade blott ringa uppmärksamhet åt de kemiska synpunkterna på 

dessa områden, emedan de enligt den läroplan, som följdes, hörde till agrikulturkemin. 

Undervisningen i de nämnda praktiska huvudämnena kunde närmast karaktäriseras som på 

praktiken direkt inriktad handledning utan anknytning till de grundläggande naturvetenskaper-

na. 

 I jordbrukslära följde läraren, direktör Norström, nära den handbok, Jordbruget, En bog 

for unge norske Landmaend, som han utgivit under sin tid som föreståndare för landtbrukssko-

lan å Jönsberg i Norge, vilken närmast kan betecknas som en trogen bearbetning av den 1862 

utgivna 6te upplagan av N W Lundeqvists Handbok i det svenska landtbruket, vilken i Sverige 

undanträngts av Arrhenius' i sina senare upplagor betydligt innehållsrikare handbok. I redskaps-

lära förekom ingen annan undervisning än det obetydliga på redskapens användning inriktade, 

som förekom i Norströms handbok. 

 Hans undervisning i landtbruksekonomi var en rätt knapphändig framställning av prakti-

ken direkt berörande synpunkter och förhållningsregler utan några teoretiska utläggningar och 

således oberörd av den teoretiserande tyska riktningen inom detta ämne, men också i saknad av 

allt statistiskt bevisningsmaterial från svenskt landtbruk. 

 I undervisningen i husdjurslära följde läraren, friherre M Åkerhielm, i huvudsak den 

danske professor V Proschs handböcker med beaktande av de synpunkter docent Fjords försök 

vid denna tid gjort aktuella, och de resultat de lemnat, samt Em Potts Die landwirtschaftliche 

Futtermittel, sedan denna handbok år 1889 utkommit. 

 Båda dessa lärares, Norströms och Åkerhielms, föreläsningar voro emellertid mycket 

rediga och starkt inriktade på praktiken samt stödda på rik egen erfarenhet och Åkerhielms dess-

sutom präglade av varm hängivenhet för sitt ämne. Till följd härav förmådde deras föreläsningar 

i förening med den tillämpning av sina lärdomar, som de demonstrerade varje vecka - Norström 

under sommar-, Åkerhielm under vinterhalvåret - den förre å fälten, den senare i kreatursstallar-

na, i hög grad väcka och underhålla elevernas intresse, varför ock inläsningen av dessa ämnen 

till tentamina, trots deras stora omfattning icke ansågos särdeles betungande. 

 I dessa nu antydda förhållanden i avseende på undervisningens omfattning och fördelning 

på institutets lärare avsågs en genomgripande förändring genom det nya, år 1892 utfärdade reg-

lementet för landtbruksinstitutet. 

 Antalet lärare ökades, så att flertalet av de grundläggande ämnena och de tekniska huvud-

ämnena kommo att företrädas av ordinarie lärare, av vilka dock flertalet hade att undervisa i 

flere varandra mer eller mindre närstående ämnen. Jordbrukslära och landtbruksekonomi blevo 

sålunda förenade på en hand. Mejerilära skildes från husdjurslära, men adjunkten i det förra 

ämnet skulle tillika vara biträdande lärare i kemi, under det att huvudläraren i kemi fortfarande 

även hade undervisningsskyldighet i geologi. Adjunkten i redskaps- och byggnadslära hade 

utom husbyggnadslära även kulturteknik, vägbyggnad, fältmätning, avvägning och ritning som 

läroämnen. Lektoratet i botanik omfattade även zoologi och trädgårdsskötsel. Som läroämne 
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upptogs praktisk matematik, som företräddes av adjunkten i fysik, mekanik och meteorologi. 

Agrikulturkemi upphörde som särskilt läroämne och uppdelades på geologi, jordbruks-, hus-

djurs- och mejerilära. Endast skogshushållning, nationalekonomi, ekonomilagfarenhet och 

kommunalrätt samt bokföring anförtroddes åt extra lärare. 

 Det andra av de två huvudsyftena med omorganisationen, särskiljandet av jordegendo-

mens förvaltning och ekonomi från det högre läroverkets, dock under gemensam styrelse, inne-

bar för det senare den fördelen, att det fick en mer tryggad ekonomi genom ett bestämt stats-

anslag, 49.000 kronor, motsvarande dess hela beräknade behov, under det att det förut haft ett 

årsanslag av endast 20.000 kronor och dess utgifter i övrigt skulle bestridas med inkomsterna av 

egendomen, vilka ju kunde betydligt växla från år till år. Men i övrigt var denna skilsmessa 

enligt min mening i hög grad menlig för läroverksamheten. Då, såsom förut varit förhållandet, 

ledningen av landthushållningen i dess helhet och särskilt av jordbruket varit förenad med före-

ståndarebefattningen för institutet, vilkens innehavare var lärare i jordbrukslära och landtbruks-

ekonomi, samt ladugårdsskötseln och mjölkhushållningen stått under tillsyn av läraren i hus-

djursskötsel och mejerilära, samt övervakandet av djurens helsovård ålegat veterinärläraren och 

skogsskötseln läraren i detta ämne, hade desse lärare därigenom stått i ständig förbindelse med 

den praktiska verksamhet, deras undervisning avhandlade, vilket givetvis var en fördel, i det att 

det måste leda till att praktiska hänsyn gjordes gällande vid undervisningen. Då enligt de nya 

stadgarna lärarne i de praktiska läroämnena helt skildes från all befattning med motsvarande 

grenar av landthushållningen å institutsegendomen, förlorade de denna ständiga beröring med 

praktiken, varav lätt blev följden, att undervisningen blev ensidigt teoretisk, en desto större olä-

genhet, som institutets huvuduppgift var utbildning av jordbruksförvaltare. Institutsegendomens 

uppgift att tjäna som åskådningsmaterial för de studerande kom också att bliva lidande därav, att 

de regelbundet återkommande ronder, vid vilka landthushållningens olika detaljer skulle de-

monstreras, förlorade i intresse för både lärare och elever, då de förrra icke hade att göra med 

dessa detaljer och ej alltid kände egendomsförvaltarens skäl för den ena eller andra åtgärden 

eller kanske av ren grannlagenhet avhöllo sig från att begära upplysningar av denne i sådant, 

som kunde synas tveksamt.  

 För egen del kunde jag genom mitt deltagande som institutets rektor i styrelsens samman-

träden hålla mig i kännedom om ledningen av egendomsförvaltningen, så till vida som den var 

föremål för handläggning i styrelsen, varvid jag också ofta fick anmodan att uttala min mening 

och stundom även att med råd och dåd samverka med förvaltaren vid beslutade åtgärders ge-

nomförande. 

 

Landthushållningen som åskådningsmaterial 

 

För att så mycket som möjligt draga nytta av egendomens skötsel som åskådningsmaterial upp-

gjorde jag år 1895 med förvaltaren att varje vecka få uppgifter över planerade och pågående 

arbeten samt över arbetsåtgång för olika ämdamål och över avkastningen av de olika grenarne 

av husdjursskötseln och från mejeriet. Jag lät trycka en anteckningsbok över Ultuna landtbruk, 

vilken innehöll beskrivning över egendomens naturförhållanden, egor och brukningssätt, och i 

denna fingo eleverna vid en gång i veckan hållna redogörelsetimmar var för sig införa de eko-

nomiska uppgifterna. 

 Efter upphörandet av lärarnes deltagande i ledningen och tillsynen vid de delar av egen-

domens skötsel, som motsvarade deras läroområden, blev det än mer än förut av vikt, att de vid 

sidan om sin lärareverksamhet underhöllo förbindelse med den praktiska landtbruksverksam-

heten och förekommande åtgärder för landthushållningens främjande, såsom försöksväsen, red-

skapsprovningar m.m., vilket jag också sökte att så mycket som möjligt befordra. 

 Som skäl för förslaget om skilsmessan mellan läroverket och egendomsförvaltningen 

hade huvudsakligen anförts, att ökning av inkomsten av landtbruket därigenom borde kunna på-

räknas. Så blev dock ej förhållandet. Tack vare direktör Norströms försiktiga och sparsamma 

skötsel av jordbruket och landthushållningen i dess helhet, hade denna lemnat en inkomst, som 

trots de tryckta konjunkturerna under 1880-talet, i medeltal för hela hans tid som föreståndare 
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uppgått till omkring 12.000 kronor och, om ock med iakttagande av stor sparsamhet, räckt till 

behovet utöver statsanslaget för institutets underhåll. Sedan landtbrukets ekonomi skilts från 

läroanstaltens blev resultatet i medeltal avsevärt sämre. 

 

Låg lönenivå försvårar tillsättning av lärare 

 

Den nya organisationen av landtbruksinstitutet betecknade väl avsevärda förbättringar, men var 

dock behäftad med åtskilliga brister, huvudsakligen beroende på den stora sparsamhet, som 

iakttogs vid statsanslagets tillmätning för att ej göra förslaget om omorganisation avskräckande 

genom stor ökning av anslaget. 

 Den från början mest framträdande olägenheten var läraretjänsternas låga lönenivå. För 

den högre tjänstegraden, lektorat, var lönen 3.000 kronor med 3 ålderstillägg om 500 kronor 

samt rätt till familjebostad. Lönens lägre belopp än den, som tillkom lärare vid elementarlär-

overken, kunde väl anses kompenserad genom förmånen av fri bostad och delvis lägre levnads-

kostnader i övrigt, men lärarne vid landtbruksinstitutet hade långt mindre än elementarlärarne 

möjlighet till extra inkomster, och för dem, som hade barn i skolåldern, tillkom kostnaden för 

dessas underhåll i staden, då Ultuna ännu saknade så lätt förbindelse med Uppsala, att skolbar-

nen kunde bo i hemmet. 

 De jämförelsevis låga lönevillkoren för lektoraten medförde emellertid ingen svårighet att 

få dessa tjänster besatta med kompetenta personer. Två av dessa, i husdjuslära och kemi, tillde-

lades personer, som förut varit anställda som lärare vid institutet med lägre avlöning; lektoratet i 

botanik söktes av en äldre univeritetsdocent, A N Lundström, vilken då hade små eller inga 

utsikter till akademisk befordran och som i lektorlönen fick större inkomst än det docentsti-

pendium han innehade. Han kunde också efter sin anställning vid institutet kvarstå som docent 

vid universitetet och sålunda avvakta möjligen blivande tillfälle till befordran vid detta. För den 

fjärde lektorn, i jordbrukslära, blevo löneförmånerna tillfredsställande genom arvodet som rek-

tor, 2.000 kronor. 

 Det var dock beträffande den lägre tjänstegraden, adjunkturerna, som avlöningen uppen-

barligen var för låg. 2.000 kronor lön utan rätt till ålderstillägg och bostad blott för ogift person, 

kunde ju hava varit rimligt, om dessa tjänster varit biträdande befattningar eller övergångsplat-

ser med utsikt till befordran till bättre avlönade tjänster. Men adjunkturerna voro lika väl som 

lektoraten huvudlärarebefattningar i viktiga läroämnen, och om övergång till annan, bättre avlö-

nad tjänst fanns i regel liten eller ingen förhoppning. Utsikt till biinkomster fanns knappt heller 

utom för adjunkten i veterinärkunskap, vilken hade tillfälle till inkomstbringande praktik i Upp-

sala med omnejd. 

 Sökande till adjunktsbefattningarna saknades emellertid ej vid dessas första besättande, 

utan som sökande anmälde sig unge män, som nyss avslutat sina studier och som, utan erfaren-

het om förhållandena, väl hoppades att inom en ej allt för avlägsen framtid nå bättre levnads-

villkor. 

 Missnöje och klagomål förspordes också snart från innehavarne av dessa tjänster. Famil-

jebostad kunde väl beredas för alla 4 lektorerna och 2 adjunkter, vilka redan före eller kort efter 

tillträdandet av sin tjänst gift sig, men adjunkternas bostäder, i de 2 flyglarne invid huvudbygg-

naden, voro ganska bristfälliga, och särdeles gällde detta den vestra flygeln, förut använd till 

kök för lärlingshushållet. Innehavaren av denna, adjunkten Ullberg, klagade ej blott över bosta-

dens obekvämlighet utan även över omöjlighet att under vintern hålla önskvärd värmegrad i 

rummen. Två av adjunkterna måste nöja sig med två rum utan kök och alla bekvämligheter, men 

den ene av dem fick snart utbyta denna mot en om än liten så dock fullgod bostad i övre våning-

en av den nyuppförda kemiska laboratoriebyggnaden, under det att den andre, doktor Timberg, 

fick, även sedan han gift sig, nöja sig med en dubblett på nedre botten i huvudbyggnaden ända 

tills han år 1900 fick inflytta i en villabyggnad, vartill anslag beviljats i samband med föränd-

ringen av hans adjunktur till lektorat.  

 På olägenheterna för institutet av adjunkturernas låga lönenivå fingo vi påtagliga bevis, 

då två av adjunkturerna skulle besättas efter de första innehavarnes befordran till andra tjänster. 
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Då adjunkten i kemi och mejerilära, doktor Paul Hellström, kallats till föreståndare för den ny-

inrättade kemiskt-växtbiologiska anstalten i Luleå och hans förra tjänst kungjorts ledig, år 1895, 

ansåg Styrelsen för institutet det vara av vikt, att efterträdaren skulle, ej blott som doktor Hell-

ström hava grundlig vetenskaplig underbyggnad, utan även förtrogenhet med mejerihandte-

ringens praktik. Som en lämplig person, som fyllde dessa anspråk, ansågs mejerikosulenten i 

Östergötland, civilingeniören Ernst Petersson, vilken styrelsemedlemmen direktör Ivar Insulan-

der, som hade sin verksamhet i nämnda län, väl vitsordade. Den låga lönen, som understeg Pe-

terssons inkomster som mejerikonsulent, gjorde dock honom obeslutsam, om han skulle söka 

tjänsten, men då förhoppning ansågs finnas, att den skulle förändras till lektorat, varom styrel-

sen var besluten att göra framställning hos regeringen, överenskommo Petersson och jag, att han 

skulle inlemna ansökan men jag datera och diariera denna, först om någon mera sökande an-

mälde sig. Om så ej skedde, skulle han mottaga tjänsten blott på förordnande tills vidare för att 

kunna bibehålla sin befattning hos hushållningssällskapet, tills frågan om adjunkturens föränd-

ring till lektorat vunnit önskat avgörande. Då det förspordes, att doktor L F Rosengren, som då 

var elev vid mejeriinstitutet å Alnarp men ej komme att ha avlagt examen från denna anstalt vid 

den tid, då frågan om tjänstens tillsättande skulle avgöras, meddelade jag Rosengren öppet, hur 

saken stod, och han fann sig därav föranlåten att avstå från att söka. Petersson skötte sedan be-

fattningen såsom tills vidare förordnad, tills densamma, såsom nedan omtalas, förändrades till 

lektorat, då han sökte och utnämndes till innehavare av detta. 

 Adjunkten i veterinärlära m.m. licentiaten Edw Nyström hade år 1898 vunnit befordran 

till professor vid K. Veterinärinstitutet. Då den lediga adjunkturen därefter förklarades till an-

sökan ledig, anmälde sig ingen sökande, varför undervisningen i husdjurens anatomi med tillhö-

rande dissektioner, som enligt läroplanen skulle börja vid kursens början på hösten, måste tills 

vidare uppskjutas, tills i mars följande år en ung veterinär, E E Arenader, anmälde sig villig att 

mottaga förordnande tills vidare, vilket han ock erhöll. Sedan Riksdagen, samtidigt med beslutet 

om två adjunkturers förändring till lektorat beviljat de båda återstående adjunkturerna rätt till 

ålderstillägg, kungjordes veterinärläraretjänsten å nyo ledig, varefter två sökande anmälde sig, 

nämligen dels Arenander dels en ung distriktsveterinär Åderman.  Båda hade mycket svaga 

kunskapsbetyg från Veterinärinstitutet, men då den förre såväl under sin föregående tjänstgöring 

vid landtbruksinstitutet som under sina provföreläsningar ådagalagt brist i ämnets disposition 

och i klarhet i framställningen, under det att den senares provförelästningar utmärkt sig för en-

kelhet, reda och klarhet, blev den senare på yrkande av tillkallad sakkunnig, professor Wenner-

holm, uppförd på förslag till tjänsten och utnämnd av K. Majt., - ett val, som genom Ådermans 

senare verksamhet som lärare, författare och sekreterare hos Avelsföreningen för Rödbrokig 

svensk boskap, visat sig vara väl befogat. 

 

Adjunkturer förändrade till lektorat 

 

Styrelsen för landtbruksinstitutet ingav år 1897 en underdånig framställning till K. Majt om alla 

de 4 adjunkturernas förändring till lektorat, och anförde som stöd för sin hemställan, att adjunk-

turerna innefattade viktiga huvudämnen, varför det vore av stor betydelse, att de vore besatta 

med fullt kompetenta och med landtbrukets praktik inom motsvarande grenar förtrogna perso-

ner, vilket svårligen kunde påräknas, så länge löneförmånerna voro så otillfredsstäkkande, som 

då var förhållandet, särdeles som dessa tjänster icke erbjöds utsikt till andra, bättre avlönade 

befattningar. 

 Landtbruksstyrelsen tillstyrkte förändringen blott beträffande lärarebefattningarna i me-

jeri- och redskapslära. Som skäl för avprutningen å det av institutsstyrelsen uttalade önskemålet, 

alla fyra adjunkturernas förändring till lektorat, hade Landtbruksstyrelsen anfört, att mejeriläran 

numera genom ökningen av utförseln av smör och stegringen av fordringarna å dettas kvalitet 

"blivit ett så viktigt ämne, att det icke borde anförtros åt en mindre kompetent lärare än en bland 

lektorerna", samt att även redskapslära borde föredragas av en lektor, varemot byggnadslära 

(vari dock ingick det viktiga ämnet kulturteknik) liksom husdjurens sjukvårdslära syntes fortfa-

rande kunna anförtros åt adjunkter. 
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 Jag påpekade i en artikel i tidskriften Landtmannen det egendomliga i den anförda moti-

veringen, vilket föranledde sekreteraren i Landtbruksstyrelsen att sända mig en mycket onådig, 

skriftlig tillrättavisning för det "högst otillständiga" i att en tjänsteman tillät sig en dylik kritik 

av en överordnad myndighet. Kungl. Majt och riksdagen följde Landtbruksstyrelsen i dess till-

styrkan om förändringens inskränkning till blott de 2 adjunkturerna. 

 I ett avseende, näm(n!)ligen vilka andra ämnen borde vara förenade med lektoratet i red-

skapslära innebar Riksdagens beslut intet avgörande. Detta ämne hade hittills tillhört adjunktu-

ren i landtmäteri och byggnadslära, men Ultunastyrelsen hade föreslagit, att det skulle förenas 

med ämnesgruppen matematik, mekanik, fysik och meteorologi. Anledningen till förslaget om 

denna ändring var, dels att redskapsläran hör närmre tillsammans med mekanik än med 

landtmäteri och byggnadslära, dels att läraren i denna senare ämnesgrupp var långt mer bet-

ungad med undervisning än läraren i den förra (116 föreläsnings- och 184 ritningstimmar samt 

övningar i landtmäteri mot 110 föreläsningstimmar, allt för år räknat). Landtbruksstyrelsens 

yttrande och den kgl. propositionen hade i denna sak följt Styrelsens för landtbruksinstitutet 

förslag, men Riksdagen bestämde ej, till vilken ämnesgrupp redskapslära skulle höras. 

 Avgörandet i denna fråga vållade en hetsig och obehaglig strid. Styrelsen vidhöll sin på 

lärarerådets uttalade mening grundade hemställan om redskapslärans sammanförande med ma-

tematik, mekanik och väderlekslära, vartill dess mer skäl syntes vara, som läraren i dessa ämnen 

doktor Timberg, genom sin doktorsgrad med höga betyg hade avgjort högre vetenskaplig kom-

petens än läraren i landtmäteri och byggnadslära, Ullberg, vilkens lärdomsmeriter voro av-

gångsexamen från landtbruksinstitutet och landtmäteriexamen. En ivrig agitation uppstod emel-

lertid till förmån för den senare läraren, framträdande bland annat i en ettrig artikel av den "poli-

tiske braständaren" Adolf Hedin i tidningen Dagens Nyheter. Då saken redan var slutbehandlad 

i institutets Styrelse och förelåg till avgörande i statsrådet, ingav Ullberg till inrikesministern en 

skrivelse med uppgifter, som gjorde denne tveksam och föranledde honom att dagen före ären-

dets föredragning i konseljen telefonledes begära upplysningar av Styrelsens ordförande, lands-

hövding Per Bråkenhielm, angående vissa av Ullberg lemnade uppgifter. I en hast tillkallade 

landshövdingen professor Hildebrandsson, vilken inom Styrelsen hade uppdraget att vara in-

spektor över läroverket, samt mig, institutets rektor, varefter vi uppsatte en skrivelse till statsrå-

det med förklaring över Ullbergs påståenden. Skrivelsen avsändes omedelbart till statsrådet, och 

följande dag unämndes doktor Timberg till lektor. 

 Det var ju ganska naturligt, att adjunkt Ullberg skulle vara missnöjd med att det ämne, 

vari lektorat skulle inrättas, skildes från hans befattning, men hos Styrelsen och mig som institu-

tets rektor väckte det sätt, varpå striden förts, stark misstämning, särdeles som elevkåren inblan-

dade sig genom opinionsyttringar för Ullberg och mot Timberg, och den impulsivt lagde lands-

hövdingen fann sig föranlåten att i ett skarpt tal tillrättavisa eleverna för deras olämpliga in-

blandning i denna angelägenhet, - vilket icke var egnat att dämpa den upphetsade stämningen 

bland eleverna. 

 Hos Ullberg stadgade frågans utgång ytterligare hans redan förut på grund av missnöje 

med bostaden hysta uppfattning, att han var illa sedd och orättvist behandlad. 

 

Institutslärarnes tjänstgöring vid landtbruksskolan 

 

Jämte de antydda missförhållandena, som berodde på den knapphet, varmed statsanslaget till 

institutet tillmätts, men som minskades genom att lärarelönerna förbättrades och att familjebos-

tad bereddes åt alla de ordinarie lärarna, framträdde, särdeles under de första åren, ännu några, 

om än mindre betydande anledningar till missnöje. 

 En sådan var tiden för undervisningens början, klockan 7 på morgnarne, vilket föreföll 

obehagligt för några av lärarne, som kommit till institutet direkt från universitetet, där de varit 

vana vid en helt annan dagordning. Jag satte mig bestämt mot de yrkanden, som dessa lärare 

gjorde på första morgonföreläsningens framskjutande en timme och fick i denna sak lärarerådets 

flertal med mig. En sådan förändring ansåg jag olämplig, dels emedan eleverne, enligt min me-

ning, borde vänjas vid att vara uppstigna vid den tid, då utställningen av landtbruksarbetarne 
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brukar ega rum, dels för att ej tiden för ritning och andra övningar skulle avkortas, vilka voro 

förlagda mellan den efter de 2 morgonföreläsningarna följande frukosten och middagen, som 

hölls kl. 2. Själv hade jag i regel mina föreläsningar på första morgontimmen. 

 Den undervisningsskyldighet vid lärlingskolan, som ålåg lärarne i de naturvetenskapliga 

ämnena, var också illa omtyckt, särdeles som dessa lektioner voro förlagda till sent på efter-

middagen och därigenom stundom kommo i vägen för samkväm och sammanträden. På det hela 

var nog denna institutslärarnes undervisning för lärlingarne mindre lämplig, då dessa lärare, 

som hade vetenskaplig utbildning men saknade förtrogenhet med landtbrukets praktiska förhål-

landen, icke förstodo eller ej brydde sig om att lägga undervisningen för lärlingarna annorlunda 

än för eleverne, som hade högre teoretisk förutbidlning. Denna institutslärarnes undervisning 

vid lärlingskolan har ju också senare avskaffats och övertagits av vid skolan anställda lärare, 

som i regel hava agronomutbildning. 

 Ytterligare en omständighet, som stundom vållade missnöje, särskilt riktat mot mig som 

rektor för institutet, var frågan om skjuts till och från staden. Institutet hade 4 hästar och en 

kusk, över vilka rektor förfogade. Liksom institutets föreståndare före mig brukade jag låta lä-

rarne få skjuts till staden, i den mån så kunde ske utan olägenhet, men svårigheten att tillmö-

tesgå begäran därom hade efter omorganisationen ökats, då de vid Ultuna boende lärarnes antal 

nu var större och veterinärläraren ej som förr hade egen häst. Därför måste jag stundom avslå 

begäran om skjuts och införde som regel, att kusken ej fick hemta efter kvällsbjudningar i sta-

den, emedan detta föranledde honom till krogbesök. För lärarefamiljernas proviantering anord-

nades vissa dagar i veckan skjuts med en stor char-à-banc, och därjämte fanns varje söckendag 

tillfälle till bud med ett för institutet och egendomen gemensamt postbud. - Dessa svårigheter 

äro numera undanröjda, sedan spårvägsförbindelse med stden tillkommit. 

 Anledningar till missnöje och friktioner mellan rektor och lärarne saknades sålunda ej, 

dess mindre som åtskilliga av de senare ej förut varit vana vid de besvärligheter, som följa med 

bostad på landet utan lätta kommunikationer med den stad, från vilken förnödenheter måste 

anskaffas, och i vilken umgängesvänner bo. Men dessa förhållanden hindrade icke ett godt sam-

arbete och ett angenämt samliv mellan lärarne och deras familjer. 

 Till ett godt förhållande mellan rektor och övrige lärare bidrog, att jag undantagslöst följ-

de regeln, att varje ärende, som skulle förekomma i Styrelsen, först behandlades i lärarerådet. I 

allmänhet ledde detta till att möjligen förefintliga meningsskiljaktigheter mellan lärarne ut-

jämnades och enhälliga beslut fattades. 

 

Disciplinära förhållanden 

 

Även mellan rektor och lärare å ena sidan och eleverne å den andra var förhållandet med undan-

tag av några få fall godt. En svårighet var, att flertalet av eleverne voro i den åldern, att de väl 

behövde att hållas litet stramt i disciplinärt hänseende, för att de ej skulle missbruka sin frihet, 

om vilken ynglingar, som nyss lemnat skolbänken, gärna äro mycket ömtåliga, och som en del 

av dem redan åtnjutit under vistelse vid universitet eller annan högskola. Under min tid före-

kommo också fall, då fadern till en elev, som misskött sig, hos mig gjorde gällande, att då läro-

anstalten var internat, var det rektors skyldighet att övervaka elevernas levnad. Stränga discipli-

nära bestämmelser voro å andra sidan egnade att väcka missnöje hos eleverna, av vilka åtskil-

liga nått den ålder, att de måste anses mogna att sköta sig själva, - men alla måste ju i discipli-

närt hänseende behandlas lika, för att ej mannamån skulle anses inverka. 

 De disciplinära svårigheterna framträdde, som naturligt var, företrädesvis vid uppehållan-

det av ordning och skick utanför lärorummen. Kort före mitt tillträdande till rektorstjänsten fick 

jag av en händelse, genom ett samtal mellan en elev vid institutet och en student under en järn-

vägsresa mellan Uppsala och Stockholm detaljerad kännedom om, huru eleverna plägade 

kringgå gällande disciplinära bestämmelser vid institutet, där uppenbarligen ganska stort själv-

svåld inrotat sig. Med anledning därav ansåg jag önskvärdt att genast från början av min tjänst-

göring som rektor söka införa bättre ordning. För att nå detta mål utan att behöva mer än nödigt 

själv ingripa, tillkallade jag omedelbart efter mitt tillträde till tjänsten elevkårens nyvalde ordfö-
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rande Erik Insulander och framställde för honom mina synpunkter om nödvändigheten att upp-

rätthålla god ordning och efterlevnad av de av Institutsstyrelsen fastställda ordningsstadgarne 

likasom elevkårens egna stadgar, och förklarade, att det utan tvivel skulle vara behagligast för 

båda parterna, rektor och eleverna, om elevkårens ordförande kunde tillse, att god ordning höl-

les, så att rektor ej behövde ingripa i elevernas dagliga liv. Insulander förklarade sig fullt ense 

om fördelen av en sådan anordning, och att han trodde sig hava sådant inflytande på sina kamra-

ter, att han skulle kunna motsvara mina uttalade önskningar. Det gjorde han som en hel karl, och 

även senare ordförande för elevkåren voro i regel ett godt stöd för vidmakthållande av ordning 

och skick utan särskilt ingripande av rektor. 

 En anledning till oordentligheter var, enligt vad jag kände redan från min vistelse på Ul-

tuna först som laboratorieassistent och senare som elev och vikarierande lärare, elevkårens 

klubbverk. Detta handhade anskaffningen för kårens räkning av spritdrycker, vilka dels använ-

des vid kårens klubbaftnar och fester, dels också av klubbmästaren under hand utminuterades åt 

enskilda kårmedlemmar, med viss vinst för klubbverket och - åtminstone under min elevtid - 

även för klubbmästaren, det senare genom att buteljerna vid utmätningen ej fylldes fullt, som 

det hette för att förekomma förlust genom spill vid utminuteringen. Inköpet för gemensamt bruk 

ansågs lagligt, då det praktiserades av studentkårens och de enskilda nationsföreningarna vid 

universitetet. Försäljningen till enskilde var däremot otvivelaktigt olaglig och avskaffades snart 

efter samråd med elevkårens ordförande genom kårens eget beslut. 

 Ett oskick, som sedan gammalt plägat förekomma, var s.k. "städning" i en kamrats rum 

under hans frånvaro från detta. Det tillgick vanligen så, att möblerna uppstaplades i en hög med 

minst möjliga stabila jämnvigt, vilket beräknades hava till följd, att hela stapeln ramlade kull, då 

rumsinnehavaren i mörker kom in och stötte mot densamma. Härvid hände ej sällan, att stol- 

och bordsben, stolkarmar m.m. sönderbrötos och möblerna på annat sätt skadades. Likaså var ett 

vanligt skämt att nattetid sparka ut dörrspegeln till en kamrats dörr och därefter försvinna osedd. 

Dylikt oskick fick jag att försvinna genom ett styrelsebeslut, att då skada på byggnader eller 

inventarier skett genom vårdslöshet eller avsiktlig åverkan av elev men den, som vållat skadan 

ej bleve känd, skulle eleverna gemensamt ersätta densamma, samt genom påbud av rektor, att 

varje elev ansvarade för skada å möblerna i hans rum, och att skadade möbler ej finge repareras 

av snickaren annat än efter tillsägelse av rektor. Nya möbler och dörrar anskaffades på rumsin-

nehavarens bekostnad i de skadades ställe, och alla möbler märktes med rummets nummer. I 

stället för ganska skraltiga möbler och sådana som avsiktligt skadats, anskaffades småningom 

nya av enhetlig, stark modell, varigenom det också blev en heders- och trevnadssak för eleven 

att hålla dem i prydligt skick. 

 Ett verksamt medel att påverka ungdomar, som börjat slarva, var, att jag enskilt medde-

lade den felande, att om han ej bättrade sig, komme jag att underrätta hans målsman om förhål-

landet och hemställa, om han ej funne skäl vara att taga eleven från institutet. Detta hade i regel 

åsyftad verkan, och endast i några få fall behövde jag sätta hotelsen i verket. 

 

Institutets styrelse 

 

Institutets styrelse hade, såsom jag redan omtalat, visat mig sitt förtroende genom att låta med-

dela mig, att jag ansågs önskvärd till rektor för läroanstalten, och genom att enhälligt föreslå 

mig till denna befattning. Detta förtroende kände jag mig fortfarande åtnjuta under hela min 

tjänstetid, och min nära personliga bekantskap med flertalet av styrelsens medlemmar gjorde, att 

samarbetet med densamma fick en ganska förtrolig karaktär. Jag hade att i styrelsen föredraga 

läroanstaltens ärenden och hade närmast samarbete med den av styrelsens medlemmar, vilken 

hade i uppdrag att hava tillsyn över undervisningen, under hela min tjänstetid professor Hilde-

brandsson. Även styrelsens ordförande, vilken post allt ifrån institutets början innehafts av lä-

nets hövding, under min tjänstetid först av greve Adolf Hamilton, därefter greve Ludvig 

Douglas och från 1895 Per Bråkenhielm, brukade samråda med mig om såväl institutets som 

landtbrukets ärenden, vilka senare ärenden föredrogos i styrelsen av egendomens förvaltare. 

Särdeles blev detta förhållandet, sedan jag, efter förslag av landshövding Bråkenhielm åtagit 
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mig uppdraget att vara Styrelsens sekreterare, vilken befattning förut skötts av en jurist, på sen-

aste tid av institutets extra lärare i kameralistik, docenten (senare professor) B H Dahlberg. Ge-

nom detta mitt åtagande vanns ej blott besparing av sekreterarearvode, utan även att expedition-

en av institutets ärenden förenklades. 

 Landshövding Bråkenhielms stora intresse för allt, varmed han hade att göra, och hans 

begär att personligen utöva ledningen av alla angelägenheter, som lydde under honom, gjorde, 

att det blev regel, att han före varje sammanträde av Styrelsen tillsammans med mig genomgick 

och rådgjorde om de ärenden, som skulle förekomma. Även oberoende av förestående styrelse-

sammanträde avhandlade han med mig institutets och jordegendomens angelägenheter såväl vid 

sina ofta återkommande besök vid Ultuna som hos honom i staden, dit jag esomoftast inkallades 

för samtal om dessa ärenden. Till följd härav voro vi vanligen i förväg ense om vad Styrelsens 

beslut i ärenden, som skulle förekomma, borde bliva, -och beslutet blev så godt som undantags-

löst vad landshövdingen föreslog. Sålunda besannades ett yttrande, som han fällde vid mid-

dagen efter det första styrelsesammanträde, vari B./Bråkenhielm?/ deltog. Sedan vice ordföran-

den Ryttmästare Carl August Tamm helsat den nye ordföranden välkommen och därvid uttalat 

en förhoppning, att styrelsens beslut måtte komma att fattas i god sämja och endrägt, svarade 

Bråkenhielm omedelbart, att därpå kunde herrar styrelseledamöter vara vissa, ty i alla de styrel-

ser, där han förde ordet, var vanligt att "besluten blevo enhälliga, enligt ordförandens mening". 

Detta yttrande liksom den självrådighet och den självsvåldiga skämtsamhet, som Bråkenhielm 

lade i dagen vid styrelsens behandling av ärendena, stötte till en början styrelsens medlemmar 

och föranledde en av dem, direktör Ivar Insulander, att inom kort begära entledigande från upp-

draget att vara medlem av institutets styrelse, i vilken han efterträddes av domänintendenten 

Oscar Lindewall, en i länet mycket betrodd man. Sedan man emellertid hunnit vänja sig vid 

landshövding Bråkenhielms egendomligheter, gjorde hans glada och välvilliga väsen, att samar-

betet i styrelsen blev godt och vänskapligt. Då någon tillfällig misstämning uppkom, visste 

landshövdingen, som väl förstod ett godt bords försonande verkan, att under ett gladt samkväm 

skingra densamma. Bortsett från att ett av landshövdingen dikterat något respektlöst uttryckssätt 

i skrivelser rörande institutets angelägenheter i några fall vållade mig, som kontrasignant, per-

sonligt obehag, var samarbetet med honom för mig som rektor övervägande angenämt, liksom 

hans ledning av institutets angelägenheter även var fördelaktig för detta. 

 Att förvaltaren, tillika föreståndare för landtbruksskolan, W Melin, långt mindre än jag 

fick förmånen av förtroendefullt samarbete med styrelsens ordförande, berodde nog till väsent-

lig del därpå, att han visade en genomgående motvilja mot alla åtgärder, som skulle medföra ut-

gifter, den föreslagna åtgärden måtte vara hur befogad som helst. Därav föranleddes lands-

hövdingen att rådgöra med mig även om egendomens angelägenheter, och det förekom även, att 

jag anmodades att deltaga i planläggningen av beslutade åtgärder. Då sålunda gödselstadens å 

Ultuna ytterst otillfredsställande skick varit föremål för samtal mellan landshövdingen och mig, 

framlade den förre i Styrelsen förslag om en ändamålsenlig ombyggnad av densamma och dess 

förseende med gödselvattenbrunn, som dittills saknats. Melin visade sig vid frågans behandling 

i styrelsen ovillig mot förslaget, och detta ledde till att jag fick i uppdrag att uppgöra plan till 

utförandet. 

 En av styrelsens medlemmar, kapten Bredberg, hade visserligen i uppdrag att som inspek-

tor hava högsta tillsyn över egendomsförvaltningen och detta uppdrag fullgjorde han genom 

ofta återkommande inspektioner och, som jag antager, samtal med förvaltaren; han utförde 

också i regel de inköp av djur, som beslutats, men visade föga initiativ till förändringar. Hans 

sparsamhet, som väl utvecklats genom hans verksamhet vid eget jordbruk med rätt svag eko-

nomi och som tillsyningsman vid andras egendomar med uppgift att åstadkomma förbättring av 

det dåliga ekonomiska resultatet, gjorde även honom mycket försiktig i avseende på egna för-

slag om åtgärder, som medförde utgifter, men han motsatte sig å andra sidan icke förslag till 

förbättringar, som ansågos önskvärda ur ekonomisk synpunkt eller för institutets anseendes 

skuld. 
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Undervisningens art 

 

I avseende på undervisningens art och omfattning må följande erinringar anföras. På det högre 

plan, som undervisningen enligt syftet med institutets omorganisation borde intaga, kunde väl 

synas lämpligt, att lärarnes föreläsningar ej, såsom förut varit fallet, utgjorde i alla enskildheter 

ingående meddelande av även de elementäraste lärosatser och praktiska metoder m.m., utan 

mera haft formen av fria översikter med särskilt framhållande av vetenskapliga rön och nyare 

praktiska erfarenheter samt dessas tillämpning på landtbrukets praktik till komplettering av vad 

eleverna borde kunna inhemta genom självstudium av läroböcker. En dylik anordning av under-

visningen kunde dock av olika skäl svårligen bliva allmän regel. Ett hinder var bristfälligheten i 

åtskilliga elevers elementära underbyggnad och saknad av förtrogenhet med yrkets praktik, ett 

annat saknaden av lämpliga läroböcker. Därtill kom hos vissa lärare, särskilt sådana, som sak-

nade kännedom om landtbruket, uppfattningen, att de borde lemna en översikt över hela läro-

ämnet, även i sådana delar, som ej berörde landtbruket, såsom i botanik en systematisk översikt 

av hela växtriket. 

 En följd av bristande förtrogenhet med landtbrukets förhållanden var även, att läraren i 

matematik, mekanik och fysik hemtade sina exempel från allehanda företeelser i verldsrymden 

eller i det dagliga livet utom från landtbruket: "till att demonstrera naturlagar äro exempel från 

månen lika tjänliga som sådana från åkern", var hans försvar för sin undervisningsmetod. 

 

Läroböcker 

 

Dessa missförhållanden minskades småningom, särdeles genom tillkomsten av läroböcker, 

lämpliga som grundval för undervisningen och för elevernas självstudium. 

En dylik lärobok i naturlära fanns redan i L Holmströms Kort lärobok i naturlära och landthus-

hållning, Lund 1888, men den fick aldrig någon användning vid Ultuna, väl delvis på grund av 

sitt för undervisning på högre stadium något väl elementära innehåll. Däremot blev den år 1900 

av Landtbruksstyrelsen prisbelönta Naturlära för landtmän, författad av lärarne vid Ultuna 

landtbruksinstitut G Timberg, A Westerberg och E Henning, använd vid elevernes under-

visning, varmed vanns, att hänsyn till landtbruket och dess förhållanden mer än förut togs vid 

undervisningen i naturvetenskap.  

 I mina läroämnen, jordbrukslära och landtbruksekonomi, kunde de äldre läroböckerna 

Arrhenius' Handbok i det svenska jordbruket och F Norströms Jordbruget icke längre anses fylla 

behovet vid högskoleundervisning, särdeles sedan agrikulturkemi ej längre förekom i läroplanen 

som särskilt läroämne, utan de på jordbruket tillämpade delarne, jordartlära, gödsellära och 

skördeprodukternas utveckling måste utförligare behandlas i jordbruksläran. Jag utarbetade 

därför till stöd för mina föreläsningar promemorior upptagande nyare vetenskapliga rön och 

uppfattningar samt hänvisning till i litteraturen förefintliga utredningar, vilka promemorior allt-

jämnt kompletterades med anledning av den litteratur, som var mig tillgänglig. Dessa proe-

morior bildade sedan stomme och material för de handböcker i jordbrukslära och landt-

bruksekonomi, som ingingo som delar i serien Landtbrukets bok. 

 Om tillkomsten av detta verk må följande erinras. Innehavaren av firman C E Fritzes 

bokförlag, bokhandlaren Kruhs meddelade mig, att en landtbruksintresserad person, landtbruks-

ingeniör Hildebrand, fäst hans uppmärksamhet på det nyutkomna danska arbetet Landmands-

bog, utgiven av Th Westermann och H Goldschmidt, samt framhållit önskvärdheten av ett lik-

nande arbete på svenska, och hemställde till mig att åtaga mig ledningen av dess utarbetande. 

Som detta syntes mig lämpligt för avhjälpande av bristen på tidsenliga läroböcker på svenska i 

landtbruksämnena och jag själv hade samlat material till dylika handböcker i jordbrukslära och 

landtbruksekonomi, blev mitt svar jakande. Jag satte mig i förbindelse med mina kolleger vid 

Alnarp, professor Winberg och doktor Engström med förslag, att de skulle deltaga i företaget 

som författare, den förre i husdjurslära och landtbruksekonomi och den senare i mejerilära. 

Båda antogo förslaget. 
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 Utgivningen började med min handbok i Jordbrukslära, vilken trycktes i 6.000 exemplar, 

en för landtbruksböcker hittills exempellöst stor upplaga, till vilkens spridning förläggaren an-

vände 50 folkskolelärare som abonnentsamlare, var och en utrustad med en velociped, som han 

utöver det överenskomna kontanta agentarvodet fick behålla som premium, när han anskaffat 50 

abonnenter. Denna upplaga räckte emellertid ej, utan efter ett par år trycktes en tilläggsupplaga 

av 1.000 exemplar. 

 Även mejeriläran, författad av doktor N Engström, blev färdig på överenskommen tid och 

trycktes i en avsevärdt mindre upplaga. Däremot förklarade professor Winberg efter någon tid 

sig icke medhinna det åtagna författareskapet, varför jag överenskom med professor E Nyström, 

förut min medlärare vid Ultuna, sedan professor vid Veterinärinstitutet, och agronomen H 

Funkqvist om författande av husdjurens ytterlära och raslära samt med agronomen Nils Hans-

son, sedan han vunnit anseende som författare genom sitt arbete Nötboskapens rätta utfodring 

och vård, om en handbok i husdjurens utfodring. Därjämte hade förläggaren utan min medver-

kan antagit den ansedde hippologen greve Carl Gustaf Wrangels anbud att för samma serie för-

fatta en handbok i hippologi. Då professor Winberg definitivt avsagt sig författandet av lärobok 

i landtbruksekonomi, erbjöd jag min efterträdare vid Ultuna som lärare i detta ämne, prof A 

Sjöström, att tillsammans med mig redigera denna handbok (vartill jag hade mycket material 

samlat) på sådant sätt, att vardera skulle författa vissa kapitel, vilka därefter skulle granskas av 

den andre medarbetaren, för att alla meningsskiljaktigheter skulle diskuteras och utjämnas före 

utgivandet. Professor Sjöström blev emellertid så upptagen av göromål i och jämte sin nya be-

fattning vid Ultuna, att han kom att författa blott 5 av de sista kapitlen av arbetet, nämligen döda 

inventarier, dragare, motorer, betingslära och ekonomiska beräkningar. Sedan min handbok i 

jordbrukslära blivit utsåld och förläggaren, enligt vårt kontrakt, skulle utgiva ny upplaga, vilken 

naturligtvis borde revideras, föreslog jag Winbergs efterträdare som lärare i detta ämne vid Al-

narp, professor L Forsberg att jämte mig bliva redaktör av den nya upplagan, vilket denne emel-

lertid avböjde. 

 Av de handböcker, som sålunda ingingo i serien Landtbrukets bok trycktes även Nils 

Hanssons lärobok i husdjurens utfodring, liksom min jordbrukslära i mycket stor upplaga, de 

övriga delarne, som kunde beräknas få mindre åtgång, i långt mindre antal exemplar. Trots det 

för sin tid mycket höga honorar, som författarne erhöllo, 100 kronor per tryckark, blevo de båda 

handböckerna i jordbrukslära och utfodringslära tack vare sitt höga pris, 27 och 19 kronor, och 

den fullständiga åtgången av de stora upplagorna en mycket god affär för förläggaren, efter vad 

han själv meddelade mig. 

 Även för den lägre landtbruksundervisningen, vid landtbruks- och landtmannaskolor, 

gjorde sig behovet av nya läroböcker kännbart. Jag tillfrågades, om jag ville göra ett samman-

drag av min handbok i jordbrukslära, men då det syntes mig lämpligast, att den ifrågavarande 

läroboken författades av lärare vid skola av dessa slag, avböjde jag erbjudandet, och då H von -

Zweigbergk, C Rydberg, L H Kylberg och W Ljung åtagit sig uppdraget, vände sig den först-

nämnde till mig med anhållan, att de skulle få använda min handbok som material vid sitt förfat-

tareskap, vartill jag gärna lemnade mitt medgivande. Den av desse författade, i allo förträffliga 

läroboken, Jordbrukslära för skolor och självstudium, utkom 1911 på Fritzes förlag och blev 

använd vid alla skolorna av de båda nämnda slagen. 

 Även Nils Hanssons i Landtbrukets bok ingående handbok i utfodringslära var för vidlyf-

tig och dyr för de lägre landtbruksläroanstalterna och ersattes år 1916 för dessa skolor av en 

mindre lärobok, Husdjurslära för de lägre landtbruksläroverken, innehållande dels allmän hus-

djurslära och raslära av L Nanneson, dels utfodringslära, i huvudsak ett sammandrag av Nils 

Hanssons stora handbok, författad av denne senare. Även denna utkom hos Fritzes förlag, vilket 

sålunda blev den ledande förlagsfirman för landtbrukslitteratur för en tid framåt. 

 Vid sidan av min tjänst tillhörande undervisning höll jag under sommaren 1898 på Ultuna 

efter anmodan av Värmlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott en instruktionskurs 

för nämnda sällskaps två nyantagna jordbrukskonsulenter A Billström och Åke Ingeström, för 

att bidraga att giva dem kompetens för sin uppgift att genom föredrag och rådgivning verka för 

förbättringars införande vid jordbruket och särskilt att igångsätta och leda lokala fältgödslings-
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försök. Kursen, som varade blott en vecka, bestod därför huvudsakligen i föredrag och samtal 

rörande gödsellära och försöksteknik.  

 

Elevexkursioner och därvid gjorda iakttagelser 

 

På grund av bestämmelsen i institutets stadgar, att tillfälle borde beredas eleverne att taga kän-

nedom om landtbruket även å andra egendomar än den, varå institutet är beläget, anordnades 

varje sommmar en exkursion till någon landsdel, där vi besökte egendomar med framstående 

och lärorikt landtbruk. Exkursionerna, i vilka under första åren deltogo båda kurserna, men där-

efter blott den äldre, stodo under min ledning och därjämte medföljde i regel läraren i husdjurs-

skötsel. De anordnades i samråd med någon person, som var väl förtrogen med landtbruket i de 

orter, som skulle besökas, och kunde få en rätt vidsträckt utsträckning tack vare den gästfrihet, 

varmed vi mottogos på flertalet av de egendomar, vi besökte. Dessa färder voro mycket upp-

skattade av eleverne och voro av värde för både dem och de deltagande lärarne genom den kän-

nedom de gåvo om landtbruksförhållande och nya initiativ eller arbetsmetoder i de besökta or-

terna, för mig som rektor även genom, att jag under den dagliga förtroliga samvaron lärde när-

mare känna de deltagande eleverna. 

 Över exkursionernas gång och de iakttagelser, som därvid gjordes, avfattades en skriftlig 

redogörelse av någon av eleverna eller av mig och offentliggjordes i institutets årstryck och 

särtryck därur. Exkursionerna voro ställda till följande orter: 

1893: dels till Aspnäs vid Temnaresänkningen i Uppsala län och Gysinge i Gefleborgs län, dels 

till Mosskulturföreningens sommarmöte i Jönköping, till Flahult, Svalöv och Alnarp. 

1894: på förhyrd ångbåt till trakterna kring Mälaren och Hjälmaren, varvid besöktes Vesterås 

mekaniska verkstad och Vesterås renhållningsverk, Tidö, Strömsholms stuteri, Munktells me-

kaniska verkstad, Ryningsberg, Stora Sundby, Äs, Fogelsta, Gimmersta, Sickelsjö, Tynnelsö 

och Stockholms renhållningsverk vid Riddersvik. 

1895: å Gotland myrodlingar samt Roma kungsgård och sockerbruk samt i Kalmar län Kalmar 

kemiska station, Svartingstorp och Ölands allvar. 

1896: de förnämnsta herrgårdarne i olika delar av Östergötlands slättbygd samt Åtvidaberg, 

Bjärka-Säby, Omberg och trakten kring sjön Tåkern. 

1897: Egendomar i östra och södra Södermanland. 

1898: Egendomar i Uplands Mälarebygder. 

1899: Egendomar vi Kinnekulle och slättbygderna mellan Venern och Vettern. 

1900: Kristianstadortens gods samt Skarhult, Vidarp, Alnarp, Barsebäck, Svalöv och Säbyholm. 

1901: Närkes slättbygd, Karlslund, Stjernsund och Sickelsjö. 

1902: norra Upland med Temnarsänkningen, Tobo mossodlingar och Gimo bolags bruksegen-

domar. 

 Den tidsperiod, under vilken dessa studieresor gjordes, var utmärkt av starkt framåtskri-

dande inom landtbrukets olika grenar, med framsteg i olika riktningar, och resorna gåvo oss 

tillfälle att se nya riktningar inom jordbruk och husdjursskötsel samt högt stående landtbruk sida 

vid sida med efterblivna. 

 Som sådana starkt avstickande motsatser må anföras det intensiva växelbruk, som sock-

erbetsodlingen framkallat på en del av den fasta jorden på mellersta Gotland, gentemot det yt-

terst primitiva sädesbruket på den jord, där rotfruktsodlingen ej ännu vunnit insteg, och där man 

rätt allmänt såg en bred vändteg rundt åkerstycket lemnad obesådd. På den sedan 1880-talet 

med livligt intresse omfattade mossodlingens område, voro vi i tillfälle att å Gotland se den 

intensiva brukningens tillbakagång å de kort förut för sitt höga odlingsvärde så omtalade myrar-

na, sedan deras jord visat sig olämplig för sockerbetsodling på grund av myrbetornas låga sock-

erhalt; mossjordens i Kvismaredalens frodiga grödor, oerhört starkt uppblandade med ogräs till 

följd av oavbruten ensidig havreodling; samt av olika metoder för mossjords odling: vid Barse-

bäck i Skåne en efterlikning av eller ett motstycke till den holländska Veen-kulturen, genom den 

till bränntorv dagliga torvens bortförande, den återstående föga multnade torvens blandning 

med sand ur bottenlagret, samt de lyckade försöken att använda mossmarker till ständig gräsvall 
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vid Tobo, där omkring 10-åriga vallar fortfarande lemnade rika skördar, troligen vid denna tid 

det enda ställe i riket, där denna numera med så stor framgång brukade användning av mossjord 

försöktes i större skala. - Av ovanligare sätt för jordens bearbetning fingo vi å Bjärka-Säby se 

balkplöjning å trädesskiftet samt valls upplöjning för potatis sättning i fåran, två metoder, som 

förordades av direktör Ivar Insulander men aldrig vunnit någon allmännare tillämpning. Av 

olika sätt för jordens torrläggning stodo som motsatser den ännu i Vestergötlands styva lerjord 

vanliga öppna avdikningen med de breda tegarnes uppdelning i smala tegar, som för vattnets 

lättare avrinnande voro sammanplöjda till stor kullrighet med mellanliggande tegfåror, samt den 

i Östergötlands slättbygder av landtbruksingeniör Carlqvist införda täckdikningen med tätt lig-

gande och blott 1,05 meter djupa och därför snabbt verkande sugdiken och de öppna avled-

ningsdikena till stor del ersatta av täckta diken, över vilka kvarlemnats en ej igenplanerad sänka, 

i vilken vid riklig nederbörd vattnet samlades och leddes till den täckta ledningen genom plank-

trummor och inloppssilar. - Av fältbevattning fingo vi vid Bjärka-Säby se det kanske enda ex-

emplet i Sverige på tillämpning av dansken  Petersens system. 

 Inom landtmannabyggnadernas område hade vid denna tid två nyheter börjat bliva rätt 

vanliga: lanterninladugårdar och hisslogar. Av de förra, vilka senare erfarenhet visat var mindre 

lämpliga för vårt klimat såsom alltför kalla och därför fuktiga under vintern och som därför till 

allra största delen redan försvunnit, torde av alla dem vi fingo se blott den å Separators Hamra 

uppförda finnas kvar, i vilken luftrymden, ehure stor i förhållande till kreatursantalet, dock ej 

överskridet vad djuren förmå uppvärma, och som för övrigt utmärker sig för synnerligen prak-

tiska anordningar för arbetsbesparing, bekvämligheter m.m.. Hisslogarne, varav vi sågo prov å 

Carlslund vid Örebro, Lagerlunda i Östergötland m.fl. egendomar, betecknade ett stort framsteg 

i tids- och arbetsbesparing vid bergning av säd och hö, men voro naturligtvis lämpliga, blott där 

stora massor av samma sort skulle förvaras inom hus. 

 Inom husdjursskötseln hade alltsedan tiden för stamholländeriernas införande uppfatt-

ningen, att de inhemska i avseende på produktionsförmåga lågt stående rasernas förädling säkr-

ast och hastigast kunde nås genom korsning med högre förädlade utländska raser, vunnit allmän 

tillämpning i södra och mellersta Sverige. I de sydligaste länen hade svartbrokig låglandsras och 

Ayrshire blivit temligen enarådande som rena raser och förädlingsmaterial och vid sidan av 

dessa förekommo på enstaka gårdar rödbrokig ostfrisisk (å Barsebäck) och röd dansk boskap, 

särdeles i Halland. 

 I rikets mellersta delar hade däremot enighet i valet mellan utländska nötboskapsraser 

ännu ej nåtts, utan rådde en vacklan i detta avseende, varom vi under studieresorna hade rikliga 

tillfällen att övertyga oss. Sålunda fingo vi se besättningar av ren Ayrshire å Bjärka-Säby, All-

gauer å Åtvidaberg, svartbrokiga ostfrisare å Malmö, korthorn å Knisenhov och Norsholm samt 

Angler och Tönder å Skärv under Fiskeby. Hos Th Lybeck å Björnsnäs korsning av Ayrshire 

med korthorn, vilken avelsmetod avsedd att öka stammens värde som slaktdjur vunnit offentligt 

erkännande genom att djur av denna blandras vid landtbruksmötet i Stockholm 1886 framför de 

rena raserna belönats med konungens stora hederspris. Vid Lagerlunda korsades ostfrisare med 

korthorn och vid Haddorp med Ayrshire-korthorn-blandning. Även i Skaraborgs län, där 

Ayrshire var mest spridd av utländska raser, fingo vi se besättningar av andra sådana, såsom 

Angler och Tönder på Stora Bjurum, svartbrokiga ostfrisare på Dagsnäs o.s.v. Liknande var 

förhållandet i övriga län vi besökte, om än Ayrshire och blandningar med denna ras voro mera 

förherskande i Mälareprovinserna. Av de inhemska rastyperna hade Gotlandsrasen haft ivriga 

förespråkare såsom den för ön lämpligaste boskapen, men den hade, efter vad vi vid vår exkurs-

ion till ön erforo, på grund av sina dåliga anlag som såväl slakt- som mjölkdjur, börjat att över-

givas av de mer framstående bland öns landtmän, vilka allt mera övergått till Ayrshire-rasen. 

 Av de korsningar, som plägade betecknas som herrgårdsras, hade den s.k. Strömsholms-

rasen, vilken tidigare haft godt anseende i Mälareprovinserna och södra Bergslags-trakterna, 

numera så godt som försvunnit. De herrgårdsstammar, som bildats genom korsning med 

Ayrshire- och korthorns-raserna, såsom å Närkes och Dalarnes Stjernsund, Laxå, Valaholm 

m.fl, hade genom den år 1891 bildade Avelsföreningen för rödbrokig svensk boskap börjat att 

förädlas till en enhetlig typ genom användning av handjur främst från Närkes-Stjernlund, och å 
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åtskilliga av de gårdar, som exkursionerna berörde i Mälareprovinserna, var denna rastyp målet 

för förädlingen, varvid dock flerstädes korthornstjurar användes för att giva stammarne bättre 

kroppsyggnad som slaktboskap. 

 Jämte de nu nämnda utländska raserna hade även Jersy-rasen, införd från sitt hemland, ön 

av samma land förordats på grund av sin synnerligen feta mjölk. Den hade dock vunnit mycket 

liten spridning, och under exkursionerna fingo vi se densamma blott på några få ställen, vid 

Svartingstorp, norr om Kalmar, dit egaren, svensk-amerikanen grosshandlaren Svanberg, från 

Jersey infört en hjord av 250 djur av denna ös ras, samt små flockar av rasen vid Alnarp och vid 

Aspnäs i norra Uppland. 

 Beträffande övriga grenar av husdjursavel gåvo exkursionerna jämförelsevis föga tillfälle 

till iakttagelser av något vidare intresse. Där hästavel bedrevs ur rassynpunkt, gällde den all-

männast ardenner-rasen, som nu hunnit bliva det mest uppskattade förädlingsmaterialet för ar-

betshästar i södra och mellersta Sveriges slättbygder, där den ädla hästaveln bedrevs något all-

männare endast i vissa trakter, företrädesvis Skåne och Skaraborgs län. 

 På får- och svinskötselns område erbjödo resorna icke tillfälle till några iakttagelser av 

större intresse. Rasfrågan var beträffande båda dessa djurslag utagerad, och några anmärknings-

värda åtgärder för avelns förbättring stodo ej på dagordningen, annat än, beträffande svinaveln, 

för förekommande av de svåra sjukdomar, svinpest och svinsjuka, som under slutet av 1880-

talet fått en oroande spridning i landet. 

 I avseende på utfodringen hade de normer, beräknade i foderenheter och mängd äggvita, 

som grundades på danska och svenska utfodringsförsök och kontrollresultat, ännu ej formulerats 

och förkunnats till tillämpning, men utvecklingen i denna riktning kunde skönjas däri, att vid 

åtskilliga egendomar med högt stående nötkreatursskötsel (Lagerlunda, Passgården, Hamra 

m.fl.) som regel för mjölkboskapens utfodring gällde att jämte ett för alla djuren lika grund-

foder, motsvarande deras behov av underhållsfoder, gavs 1 kg kraftfoder för varje 3 kg. mjölk. 

 

Vikariat-tjänstgöring 

 

Den svårighet, som då och då uppstod genom att någon lärare av sjukdom, eller beviljad tjänst-

ledighet hindrades att fullgöra den enligt fastställd läroplan honom åliggande undervisningen 

liksom i vakans efter lärares avgång, undgicks i åtskilliga fall genom att jag åtog mig vikarie-

tjänstgöring under den tid hindret varade. Sålunda höll jag föreläsningarna i organisk kemi hös-

ten 1892 under adjunkten, doktor Hellströms utländska studieresa och år 1897 under vakansen 

efter hans förflyttning till föreståndarebefattningen vid den kemiskt-växtbiologiska anstalten i 

Luleå. Jag skötte undervisningen i frökontroll år 1893 under lektorn, docent Lundströms tjänst-

ledighet för utländsk studieresa och i bokföring 1897 och 1898, samt höll föreläsningarne i red-

skapslära 1893-94, i husdjurslära 1899 och i botanik samma år under de ordinarie lärarnes sjuk-

ledighet. 

 Att jag kunde åtaga mig dessa vikariattjänstgöringar i vidt skilda ämnen, förklaras därav, 

att jag förut undervisat i dem eller sysslat med annan verksamhet inom dessa områden (frökont-

roll, redskapsprovningar), men även därav, att jag plägade åhöra de olika lärarnes föreläsningar 

och sålunda var rätt förtrogen med deras undervisnings omfattning och innehåll. Genom att jag 

sålunda påtog mig tillfällig tjänstgöring för andra lärare, undgicks olägliga rubbningar i läropla-

nen och kostnaden för avlöning av vikarie, vartill för övrigt var svårt eller omöjligt att få någon, 

som var förtrogen med undervisningen i ämnet vid institutet. Emellertid visar också min 

mångsidiga vikariattjänstgöring, att institutet ej stod på en högskolas ståndpunkt och ej gjorde 

anspråk på anseende som sådan. 

 

Landtbruksinstitutets stat 

 

Landtbruksinstitutets stat var specificerad, så att särskilda belopp voro upptagna för olika, detal-

jerade utgiftstitlar. Då möjligen uppkommande överskott å en utgiftspost skulle återlevereras till 

statsverket, var blott naturligt, att lärarne sökte att för varje år förbruka det för vars och ens av-
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delning beviljade beloppet, även om utgiften ej var strängt taget nödig. Då inga besparingar 

sålunda gjordes, måste för varje år anslag i statsförslaget begäras för varje särskild utgift och för 

fyllande av brist, som föregående år uppkommit genom överskridande av någon beräknad kost-

nad. Detta var en besvärlig och dålig ekonomi, som undgicks, sedan, på begäran i statförslaget 

för år 1895, i staten för nämnda och därefter följande år infördes bestämmelsen, att vad på nå-

gon i staten upptagen utgiftspost besparades, fick reserveras för användning under följande år. 

Härigenom vanns, att överskott kunde samlas, med hjälp varav även större reparationer kunde 

utföras, utan att särskilt anslag därför behövde begäras. 

 

Försöksverksamhet 

 

Försöksverksamheten vid landtbruksinstitutet upphörde samtidigt med institutets omorga-

nisation att tillhöra en särskild anstalt, den till institutet förlagda agrikulturkemiska försöks-

anstalten. Denna år 1861 inrättade anstalt hade till följd av brist på personal och penningemedel 

under större delen av sin tid fört en tynande tillvaro. Förhållandet mellan läro- och försöksan-

stalten var i huvudsak följande. 

 Institutets huvudlärare i kemi och geologi och assistenten-läraren, voro samtidigt före-

ståndare och assistent vid försöksanstalten. Undervisningen av eleverna i laborationer meddela-

des i försöksanstaltens laboratorium mot en årlig avgift från institutet, som från ursprungligen 

600 kronor ökades först till 750 och slutligen 900 kronor. Av försöksanstaltens statsanslag, 

4.500 kronor, åtgingo till föreståndarens, assistentens och vaktmästarens avlöning 3.600 kronor, 

och återstoden, 900 kronor, jämte laboratoriebidraget från institutet och ett anslag från Uppsala 

läns hushållningssällskap, som först var 500 men år 1885 på föreståndarens eget förslag sänkts 

till 300 kronor, var uppenbarligen allt för ringa för upprätthållande av en något så när omfat-

tande försöksverksamhet. Att denna över huvud kunde uppehållas, förklaras genom att kontroll-

analyser mot avgift fortfarande, även efter det kemiska stationer inrättats, utfördes åt enskilda 

insändare av prov av jord, fodermedel m.m. Dessa analyser utfördes av assistenten, men den 

övriga verksamheten, dels vetenskapliga laboratorieundersökningar, dels fältförsök, av före-

ståndaren, löjtnant, sedermera professor Hampus von Post. Fältförsöken, som utfördes å ett i 

fasta försöksrutor indelat mindre försöksfält, utgjordes dels av gödslingsförsök, dels och huvud-

sakligen av sortförsök med olika arter och sorter av växter för att utröna dessas variation och 

olika sorters egenskaper och ekonomiska värde. Särskilt odlades ett stort antal sorter av potatis. 

Till bristen på arbetskraft och penningemedel kom saknaden av ändamålsenliga förvaringsloka-

ler för skördarne, till följd varav svårigheter mötte att hålla produkterna från de olika försöksru-

torna skilda, så att sammanblandning kunde fullt undvikas. Resultaten av fältförsöken kunde till 

följd härav bliva blott obetydliga och blevo till ringa del offentliggjorda. 

 I och med försöksanstaltens upphörande blev det också slut på dessa olika grenar av dess 

verksamhet, utom att jag såsom lärare i jordbrukslära fortsatte en del sortförsök å försöksfältet, 

huvudsakligen som provkarta å olika arter och sorter av odlade växter. 

 

Redskapsprovningar 

 

Den av den förre föreståndaren för institutet, F G Norström, vanligen på begäran av fabrikanter 

eller tillverkare av landtbruksredskap, utförda provningen av nya redskapskonstruktioner upp-

togs först av egendomens förvaltare och mig och egde rum under åren 1894-96, dock likasom 

förut blott i liten skala. Berättelser över dessa provningar finnas intagna i Redogörelse för Ul-

tuna landtbruksinstitut för nämnda år. 

 Därjämte utfördes under sommaren 1895 å Ultuna redskapsprovningar för det 18de all-

männa svenska landtbruksmötet i Malmö 1896, vilka jag såsom ordförande i provningsnämnden 

hade att leda, nämnligen dels av maskiner och redskap för jordens ytbruk, dels anordningar för 

beredning av ensilage. Från denna senare provning, som utfördes med två något olika anord-

ningar av fritt liggande stackar enligt Blunts system, har en stackställning, uppförd intill upp-

körsbron till skullen över ungkreatursladugården, kvarstått och användts till inläggning av grön-
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foder, huvudsakligen jättegröe och starr från det nedanför liggande kärret. Redogörelser för 

dessa provningar finnas intagna i Berättelse över det 18de allmänna svenska landtbruksmötet i 

Malmö. 

 Emellertid framkommo vid denna tid förslag om anordnande av anstalter för dessa och 

andra grenar av försöksverksamhet, för vilkas förläggande till Ultuna jag var livligt intresserad. 

Dels borde, enligt min mening, institutets lärare kunna tjänstgöra som speciellt sakkunniga le-

dare av försöken, och dels borde dessa genom försöken få tillfälle att hållas i nära förbindelse 

med landtbrukets praktik. 

 Det första av dessa förslag väcktes år 1891 av Landtbruksakademien genom en hemstäl-

lan hos K. Maj:t, att försöksverksamheten å Experimentalfältet skulle utvidgas med en avdel-

ning för försök på utfodringslärans och mejerihandteringens områden. Detta förslag remittera-

des till Landtbruksstyrelsen, vilken myndighet begärde yttrande däröver av Hushållningssäll-

skapens Ombudsmöte 1893. Detta uttalade sig för anordning av dylik försöksverksamhet men 

hemställde, att ny utredning skulle göras, vilka fördelar skulle kunna vinnas genom försökens 

förläggande till annan lämplig plats än Akademiens Experimentalfält. Med anledning härav 

anmodade Landtbruksstyrelsen år 1893 Styrelsen för Alnarps landtbruksinstitut om utredning 

rörande lämpligheten av en dylik anstalts förläggande till Alnarp. I år 1896 avgivet yttrande 

uttalade denna styrelse, att en huvudsakligen rent vetenskaplig forskning i djurfysiologi icke 

skulle få gynnsammare ställning vid Alnarp än å Experimentalfältet, snarare tvärt om, och å det 

förra stället snarare skulle bliva en börda för institutet. Även en försöksanstalt av samma art 

som de av det danska Landökonomisk Forsögslaboratorium bedrivna utfodringsförsöken syntes 

ej heller med fördel kunna anordnas vid Alnarp eller över huvud taget någonstädes i Sverige. 

Om en försöksanstalt av föreslagen art skulle inrättas vid Alnarp, skulle den i alla händelser 

kräva ett betydligt högre anslag än det beräknade. Emellertid hade tanke framkommit om en 

dylik försöksverksamhets förläggande till Ultuna och där väckt livligt intresse hos institutets 

både styrelse och lärare. 

 För vinnande av ytterligare utredning rörande denna fråga, i vilken olika meningar 

sålunda gjorts gällande, uppdrog Landtbruksstyrelsen åt doktor E O Arenander, vilken under 

sina nyligen avslutade studier i Halle lärt känna där bedriven försöksverksamhet å detta område, 

att i Danmark, Tyskland och eventuellt i andra länder inhemta möjligast fullständiga upplys-

ningar om huru dylika anstalter där anordnats. 

 Efter detta uppdrags fullgörande avgav doktor Arenander en utförlig berättelse, och med 

ledning av denna utarbetades i Landtbruksstyrelsen förslag om två anstalter, en för utfodrings-

försök vid Ultuna och för mejeriförsök å Alnarp, vardera med vederbörande lärare vid institutet 

som föreståndare. I enlighet med lärarrådets vid Ultuna yttrande förklarade sig därvarande insti-

tuts styrelse livligt tillstyrkande av den föreslagna anstalten vid Ultuna såsom i hög grad egnad 

att gagna såväl undervisningen som lärarens egen utbildning i samarbete med idkare av näring-

ens praktik. 

 Även Alnarpsstyrelsen tillstyrkte av liknande skäl förslaget om mejeriförsöksanstalt men 

framhöll nödvändigheten av att anstalten finge tillräckligt av såväl arbetskrafter som medel för 

avlöningar och för utrustning med byggnader och materiell. 

 Landtbruksstyrelsen ingav därefter år 1898 till Kgl. Maj:t sitt förslag om anstalten å Ul-

tuna med bifogade ritningar och kostnadsberäkningar, men K. Maj:t beslöt år 1899, att det för 

det dåvarande icke skulle till någon åtgärd föranleda. 

 Det väckta intresset för en ordnad försöksverksamhet av denna art såsom ett kraftigt me-

del att befordra husdjursskötselns ekonomi, vilken numera blivit huvudsaken vid rikets landt-

bruk, föranledde dock snart denna frågas återupptagande. 

 En annan gren av landtbrukets försöksväsen, beträffande vilken vid denna tid det all-

männa intresset inom de kretsar, vilka därav berördes, icke möttes av större föreståelse från 

statsmakterna var provning av landtbruksredskap. Denna angelägenhet hade gjort ett stort fram-

steg genom anordnandet av dylika provningar i samband med de allmänna landtbruksmötena. 

Men dessa provningar återkommo blott vart femte år och omfattade varje gång blott några få 

klasser av redskap, vilket ej kunde anses tillräckligt i en tid, då nya redskapsmodeller ständigt 
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infördes från utlandet eller utgingo från den i livlig utveckling stadda inländska redskaps-

fabrikationen. Efter framställning av ett år 1892 i Stockholm hållet möte av representanter för 

landets förnämsta redskapsfabrikanter inlemnade Landtbruksakademien i september 1893 till 

Regeringen ett i Akademien uppgjort förslag till fortgående provningar af landtbruksredskap. 

Detta förslag förordades, med vissa jämkningar, av samma års möte av Hushållningssällskapens 

Ombud. Även de båda landtbruksinstitutens styrelser uttalade sig för dylika provningars anord-

nande, varvid Ultunastyrelsen bifogade lärarerådets yttrande, att väl dylika provningar vore 

synnerligen önskvärda, men det dock syntes tillräckligt med blott en redskapsprovningsanstalt, 

förlagd till Ultuna, vilkets jordbruk kunde anses representativt för större delen av riket, under 

det att Skånes jordbruk vore nära överensstämmande med det danska och tyska samt därför 

kunde tillgodogöra sig den vidsträckta erfarenhet, som vunnits i dessa länder vid det praktiska 

jordbruket och redskapsprovningar. 

 I sitt underdåniga yttrande år 1894 vitsordade Landtbruksstyrelsen behovet av de före-

slagna provningarna och föreslog, då det syntes lämpligt, att, tills någon erfarenhet vunnits, blott 

en provningsanstalt inrättades, att denna bleve förlagd till Ultuna, varvid de av lärarerådet å 

Ultuna anförda skälen åberopades. Till landtbruksstyrelsens förslag var fotat kostnadsförslag 

och stadgar för den föreslagna anstalten. 

 Kungl. Maj:t avlät till 1895 års riksdag proposition om en redskapsprovningsanstalt å 

Ultuna, men i stället för av Landtbruksstyrelsen föreslagna 6.000 kronor för anstaltens utrust-

ning och 4.200 kronor i årsanslag till anstaltens drift, upptog propositionen blott 2.500 kronor 

årsanslag och medgivande, att kostnaderna för anskaffning och underhåll av materiell finge 

bestridas med medel från det i institutets stat "för institutets övriga utgifter" upptagna belopp. 

Riksdagen gick än längre i avprutande av det föreslagna anslaget, i det att propositionen i övrigt 

bifölls men varje anslag till anstalten avslogs, som motivering varför anfördes, att de medlem-

mar av provningsnämnden, som vore lärare vid institutet eller anställda och avlönade vid egen-

domsförvaltningen, borde utföra sitt arbete vid redskapsprovningarna utan särskild ersättning. 

Därmed var i själva verket förslaget fallet, ty även om de vid Ultuna anställda nämndledamö-

terna tjänstgjorde utan ersättning vid provningarna, så var det icke möjligt att bestrida prov-

ningskostnaderna med medel av institutets anslag till övriga utgifter, då dess belopp, 24.450 

kronor, var mycket knappt tillmätt. 

 I förväntan, att propositionen om redskapsprovningsanstalten skulle bifallas, sökte och 

erhöll jag understöd av statsmedel för att i utlandet studera dylika anstalter och företog under 

sommaren 1895 en studieresa i detta syfte till England, Holland och Tyskland. 

 Riksdagens beslut i fråga om redskapsprovningarna väckte hos de för saken intresserade 

stor förtrytelse, vilken fick ett uttryck i Aktiebolaget Separators beslut år 1896 att till Landt-

bruksstyrelsens förfogande ställa 100.000 kronor till hugfästande av minnet av tillverkningen av 

bolagets 100.000de separator, av vilka medel och deras avkastning 10.000 kronor om året finge 

användas för redskapsprovningar vid båda landtbruksinstituten. Som ett villkor för donationen 

var bestämt, att prisbedömningen vid de allmänna landtbruksmötena av de redskapsklasser, som 

provats vid de med medel från fonden bekostade provningarna, skulle grundas på dessas resul-

tat. 

 Sedan Kgl. Maj:t under uttalande av sitt nådiga välbehag över Aktiebolaget Separators 

offervillighet för ett allmännyttigt ändamål medgivit, att donationen finge mottagas, och Landt-

bruksstyrelsen den 30 april 1897 utfärdat stadgar för statens provningsanstalter för landt-

bruksredskap, trädde denna institution följande år i verksamhet. Med hjälp av ett anslag av 

5.000 kronor från Malmöhus läns hushållningssällskap och en gåva på 10.000 kronor av enskild 

person försågs Alnarp för provningsanstaltens räkning med en redskapshall och ett försöks-

mejeri. 

 Den verksamhet vid provningsanstalten vid Ultuna, som börjades år 1898, omfattades 

med stort intresse såväl av de lärare, vilka hade befattning med densamma (jag som rektor samt 

läraren i redskapslära), som av eleverna, och det av lärarrådet och Styrelsen i motiveringen för 

anstalterna anförda gagnet för undervisningen av provningarnas utförande vid institutet, att 

dessa skulle bringa lärarne i närmare kontakt med landtbrukets praktik, framträdde synnerligen 
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tydligt, i det att doktor Timberg, vilken, såsom ovan nämnts, vid sin undervisning plägat hemta 

sina exempel från allehanda andra områden än från landtbruket, sedan han som lektor i red-

skapslära blivit deltagare i redskapsprovningarna, förändrade sin undervisningsmetod, så att 

anledning till anmärkning i detta avseende upphörde. 

 Provningsnämnden å Ultuna var sammansatt av institutets rektor som ordförande samt 

som ledamöter läraren i redskapslära, institutets egendomsförvaltare, en praktisk jordbrukare 

(direktör R Hennings) och en maskintekniker (först ingeniör Axel Wahlberg och, sedan han 

anmält sig hindrad, hans suppleant direktör Oscar Nycander). Den sistnämnde fick så stort in-

tresse för den honom förut så godt som fullständigt främmande landtbruksredskapstekniken, att 

han under många år framåt kvarstod som ledamot av redskapsprovningsnämnden, trots det obe-

tydliga arvode han som sådan åtnjöt. Hans intresserade deltagande i provningsarbetet var anled-

ning till hans inval i Landtbruksakademien, där han under sina sista år, 1913-30, var ordförande 

på den mekaniska avdelningen. 

 Nödvändigheten av den största sparsamhet hindrade anställningen av en avlönad sekrete-

rare, utan de rätt digra redskapsprovningsberättelserna avfattades av mig eller läraren i red-

skapslära. Senare, efter min förflyttning från landtbruksinstitutet, och sedan redskaps-

provningsanstalterna fått ett rätt stort statsanslag, ändrades detta förhållande så, att avlönade 

befattningar som föreståndare och assistenter tillsattes, - om till fördel för de i provningarna 

deltagande lärarnes intresse för saken, vill jag lemna osagt. 

 

Institutets 50-årsfest 

 

Från tiden för min tjänstgöring som rektor vid Ultuna må slutligen erinras om den fest, som 

firades därstädes vid midsommartid 1899 till erinran om institutets 50-åriga tillvaro. Vid festen 

närvoro statsministern excellensen E G Boström, chefen för Landtbruksstyrelsen överdirektör 

Th Odelberg, Landtbruksakademiens sekreterare professor Chr Lovén och en stor mängd forne 

elever, bland dem chefen för finska landtbrukstyrelsen överdirektör Nils Grotenfelt. Med anled-

ning av festen hade utarbetats och tryckts en minnesbok: Ultuna Landtbruksinstitut 1848-1898, 

innehållande en av mig författad historik över institutet och ett antal uppsatser av lärare vid 

institutet. Dessutom utgav jag en Matrikel över Ultuna Landtbruksinstituts styrelsemedlemmar, 

lärare och elever. 

 

Uppsala läns hushållningssällskap 

 

Uppdrag och förtroendeposter vid sidan om min tjänst kommo mig till del i rikligt mått under 

min rektors-tid. 

 Inom Uppsala läns Hushållningssällskap efterträdde jag förre föreståndaren för landt-

bruksinstitutet direktör F G Norström 1893 som ordförande i Ulleråkers hushållningnämnd och 

fick därigenom säte och stämma i Hushållningssällskapets förvaltningsutskott, av vilket jag två 

år senare blev ordinarie medlem, vilken post jag innehade till min avflyttning från länet.  

I sällskapet och dess förvaltningsutskott var enligt gammal hävd länets hövding ordförande, vid 

tiden för mitt inträde i utskottet greve Adolf Ludvig Hamilton. Till följd av hög ålder var hans 

uppfattningsförmåga och energi under hans senaste tjänsteår försvagad, och hans ledning av 

överläggningarna lemnade mycket övrigt att önska, vilket framträdde särskilt däri, att han sällan 

framställde proposition å alla gjorda och ej återtagna yrkanden, utan vanligen blott hemställde 

om bifall till det sist gjorda. Att sammanträdena dock förlöpte utan trassel, berodde till stor del 

på vice ordföranden, den i det politiska livet bemärkte kaptenen C E Casperssons grannlaga, av 

tillgivenhet för den gamle, fine landshövdningen dikterade sätt att föra förhandlingarna till rätta, 

när så behövdes. 

 Sekreteraren, den gamle envise filosofen adjunkten F G Afzelius sörjde för övrigt för att 

de på föredragningslistan uppförda ärendena voro väl tillrättalagda, och motverkade så mycket i 

hans makt stod, upptagandet av ärenden, som syntes honom onödiga. Ett ganska talande ex-

empel härpå fick jag genast i början av mitt deltagande i hushållningssällskapets förhandlingar, 
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år 1893. Jag anmärkte, att val av ledamot till det hushållningssällskapens ombudsmöte, som 

skulle ega rum samma års höst, ej upptagits å föredragningslistan. Härtill svarade Afzelius, att 

hushållningssällskapet ej mottagit någon inbjudning till mötet, varmed frågan var utagerad. Vid 

förfrågan hos mötets sekreterare fick jag bekräftelse på den bokstavliga riktigheten av Afzelii 

uppgift i det inga inbjudningar att deltaga i mötena utgått till hushållningssällskapen, som själva 

beslutat deras hållande, utan blott meddelande om dagen för mötets hållande. Genom sin replik 

vann emellertid Afzelius för den gången sin önskan, att Uppsala läns hushållningssällskap ej 

blev representerat vid detta i hans mening onödiga mötes sammankomst. Från och med år 1895 

hade sällskapet åter en representant med suppleant - kapten Fredrik Ridderbjelke och mig - i 

ombudsmötena.  

 Då önskan att få Afzelius ersatt av en mot nya riktningar och förslag mindre motvillig 

person på sekreterareposten ansågs vara allmän, sökte ordföranden giva honom en fin vink att 

avgå genom att vid ett sammanträde år 1892 föreslå honom till hedersledamot med motivering-

en, att han nu tjänat sällskapet så länge och förtjänstfullt, att han kunde hava anspråk på att få 

övergå från de arbetandes till hedersledamöternas led. Afzelius valdes till hedersledamot men 

kvarstod som sekreterare och vedergällde greve Hamilton hans välvilja genom att vid nästa 

sammanträde föreslå honom till samma hedersbevisning. 

 Både på ordförande- och sekreterareposterna skedde emellertid snart ombyte, i det att den 

nye landshövdingen greve Ludvig Douglas år 1894 valdes till den förra och Afzelii måg spar-

banksombudsmannen Carl Björk samma år till den senare befattningen. 

 Under den korta tid, greve Douglas var landshövding i länet och ordförande i hushåll-

ningssällskapet, gjorde hans kraftfulla personlighet sig starkt gällande och i regel i full sam-

stämmighet med förvaltningsutskottets övrige ledamöter, vilka i honom funno en energisk an-

hängare av den bland länets landtbrukare allmänt rådande konservativa och protektionistiska 

meningsriktningen. Den nye sekreteraren överensstämde med företrädaren i noggrannhet och 

sträng formation i ärendenas behandling men hade genom föregående tjänstgöring som länsag-

ronom långt större förtrogenhet med landtbrukets angelägenheter och lyhördhet för förslag till 

åtgärder till främjande av landtbruket och dess binäringar. Hans handhavande av sekreterarebe-

fattningen, i vilken han kvarstod ända till år 1923, torde kunna med fullt skäl karaktäriseras som 

mönstergillt. Han ingrep ej med egna förslag i hushållningssällskapets verksamhet men stod i 

nära kontakt med de medlemmar av förvaltningsutskottet, som voro de aktivt ledande, främst 

kapten Fredrik Ridderbjelke och domänintendent O Lindewall. 

 Då greve Douglas år 1895 till följd av sin utnämning till utrikesminister lemnade ordfö-

randeskapet i hushållningssällskapet, gjorde en enhällig mening sig gällande i förvaltningsut-

skottet, att hans efterträdare som landshövding, Per Bråkenhielm, knappt vore lämplig till ordfö-

rande i hushållningssällskapet. Han hade väl under sin föregående ämbetsmannatid gjort sig 

känd som en rapp och duglig, om än föga formalistisk ämbetsman men hade icke haft någon 

kontakt med landtbruket och ansågs icke hava något intresse för detta. Vice ordföranden kapten 

Casparsson ombads därför att mottaga val till ordförande, vilket han också lovade, men med 

uttryckligt förbehåll, att löftet gällde blott ett år, under vilket den nye landshövdingen borde 

hinna lära känna länet och själv bliva känd av dess landtmän. 

 Då jag vid ett förtroligt samtal med landshövdingen på hans direkta fråga om sina utsikter 

att bliva vald till ordförande i hushållningssällskapet meddelat honom den i förvaltningsutskot-

tet träffade överenskommelsen och dess anledning, blev svaret på detta meddelande, att han 

under det år, som skulle förflyta, tills frågan om ordförandeval åter skulle förekomma, nog 

skulle visa, att han hade intresse för landtbruket, vars betydelse han som landshövding i ett län, 

där det bildade det ekonomiska huvudintresset, fullt uppskattade. 

 Denna föresats fullföljde han också med den för honom utmärkande energien. Han upp-

tog ett redan långt tidigare ifrågasatt förslag, som då ej ledt till någon åtgärd, nämligen torrlägg-

ning och uppodling av Bälinge mossar, ett vidsträckt nyrområde med synnerligen godartad gräs-

kärrtorv. Genom personlig påverkan lyckades han inom kort att ena markegarne om ansökan om 

biträde av statens landtbruksingeniör för undersökning och avdikningsplans uppgörande och om 
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lån från odlingslånefonden. Företaget blev en avgjord framgång, till gagn och belåtenhet för 

markegarne. 

 Ett annat för landtbrukare i länet viktigt företag, i vars tillkomst landshövding Bråkenhi-

elm verksamt deltog, var Uppsala mejeribolag. Avsättningen av mjölk från Uppsalatraktens 

landtbrukare var mycket otillfredsställande, för att ej säga ej alls, ordnad. Då kapten Ridder-

bjelke, som i hög grad hade landshövdingens förtroende, fäst dennes uppmärksamhet på öns-

kvärdheten av ett stort mejeri i Uppsala, avsett att övertaga realisationen av mjölken från en vid 

rayon kring staden, och försäljningen av mjölk och mejeriprodukter i denna, tog Bråkenhielm 

fasta på denna tanke, var förverkligande han befordrade bl.a. genom deltagande i organisationen 

av mejeribolaget och en, som det uppgavs, stor aktieteckning i detsamma. 

 Genom det intresse och den offervillighet, som landshövding Bråkenhielm i dessa och 

andra fall visade för landtbruket i länet, och genom sin glada folklighet och sin, om ock ej sällan 

väl groft skämtsamma, frispråkighet vann han snart landtmännens i länet förtroende, och vid 

nästa val av ordförande i hushållningssällskapet, vilket förtroende kapten Casparsson efter ett år 

avsade sig, tillföll detta Bråkenhielm utan någon medtävlare. 

 Ledamöterna i förvaltningsutskottet utgjordes, utom de i utskottet röstberättigade ordfö-

randena i hushållningsnämnderna, till övervägande del av egendomsegare från Uppsala omnejd. 

Av dem intogo kapten Ridderbjelke och domänintendenten Lindewall, såsom jag redan nämnt, 

en ledande ställning, och mitt förtrogna umgänge med dem gav mig förmånen att ofta deltaga i 

enskilda tankeutbyten rörande landtbruksangelägenheter, särdeles sådana, som skulle bliva fö-

remål för behandling i hushållningssällskapet. 

 Själv väckte jag, så vidt mitt minne räcker, endast ett förslag i sällskapet, nämligen rö-

rande beslutanderätten i sällskapet. Dettas, liksom de flesta andra hushållningssällskaps, årsmö-

ten höllos i residensstaden, varav följden var, att de i dem deltagande ledamöterna till övervä-

gande del utgjordes av stadsbor, vilket lätt kunde medföra inflytande på föreliggande frågors 

utgång. Detta var en olägenhet, då sällskapet ju främst skulle vara en representation för landt-

mannaintressena, och jag föreslog därför år 1901 den ändringen i sällskapets stadgar, att rösträtt 

vid dess sammanträden skulle tillkomma förvaltningsutskottets medlemmar och valda ombud 

för de särskilda hushållningsdistrikten. Förslaget vann förvaltningsutskottets tillstyrkan och 

antogs av sällskapet som vilande. Följande år, då det förekom till slutlig behandling, sedan jag 

lemnat länet och ej deltog i förhandlingarna, avslogs det emellertid, varvid som huvudsakligt 

skäl lär hava anförts, att de ledamöter, som icke hade rösträtt, skulle förlora intresse för säll-

skapet och ej bry sig om att infinna sig vid dess möten. Tanken upptogs som bekant senare av 

den av K. Maj:t år 1918 tillsatta kommittén för revision av sällskapens stadgar och förverkliga-

des i de år 1923 utfärdade nya stadgarna för hushållningssällskapen. 

 I Hushållningssällskapens Ombudsmöten deltog jag som suppleant för Uppsala läns hus-

hållningssällskaps ombud från 1895 till och med 1901. En allmän åsikt rådde, delvis även inom 

ombudens egen krets, att denna institution icke förmådde göra något synnerligt gagn, men "den 

hade ej ens nog kraft att dö". De förslag, som framkommo, att öka deras verksamhet och aukto-

ritet förkastades, så t. ex. Landtbruksstyrelsens förslag år 1892 att ombilda dem till ett landt-

bruksråd, och förslaget vid 1896 års allmänna landtbruksmöte, att till Ombudsmötena överlåta 

bestämmanderätten om plats för nästa landtbruksmöte och valet av bestyrelse för detsamma. 

Ombudsmötena fortsatte sålunda sin tynande tillvaro, avgåvo yttranden rörande till dem av 

Landtbruksstyrelsen remitterade frågor och behandlade ett allt mindre antal motioner, väckta av 

enskilda ombud utan uppdrag därom av vederbörande hushållningssällskap, med vilka mötena 

icke hade annan förbindelse, än att dessa valde ombuden, och utan att som resultat visade sig 

någon livligare verksamhet eller några mer vägande inlägg i förekommande viktigare frågor. 

 

Sveriges Utsädesförening 

 

I Sveriges Utsädesförening, där jag varit suppleant för Kopparbergs läns hushållningssällskaps 

ombud i den större styrelsen under åren 1888-94, fick jag motsvarande uppdrag, men som ordi-

narie ledamot, år 1895, var från 1898 suppleant i föreningens mindre styrelse, vald av förening-
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en, samt från år 1899 ordinarie ledamot av denna styrelse, förordnad av K. Maj:t. Den större 

styrelsen, som utgjordes av medlemmarne av den mindre jämte en ledamot med suppleant för 

varje hushållningssällskap, som lemnade föreningen ett årligt understöd av minst 500 kronor, 

skulle enligt föreningens stadgar handlägga frågor rörande föreningens allmänna verksamhet i 

dess samarbete med hushållningssällskapen och andra mindre, lokala föreningar, under det att 

verkställigheten av föreningens beslut och ledningen av dess verksamhet helt och hållet hand-

hades av den mindre styrelsen. Medlemskapet i den större styrelsen innebar sålunda så godt som 

uteslutande närvaro vid föreningens årsmöte, varvid de av den mindre styrelsen vidtagna åtgär-

der och av densamma framställda förslag meddelades den större styrelsen vid ett dennas sam-

manträde före det allmänna föreningssammanträdet. 

 Först från det att jag blev medlem av den mindre styrelsen, kom jag sålunda att deltaga i 

den egentliga behandlingen av föreningens angelägenheter, men det nöje och intresse, som del-

tagandet i årsmötena medförde genom samvaro och tankeutbyte med ett stort antal intresserade 

landtmän, blandades från denna tid med obehaget av opposition inom den mindre styrelsen mot 

förhållanden, som jag ansåg vara mindre fördelaktiga, - för att ej säga verkliga miss-

förhållanden. 

 Föreningen hade ju ursprungligen bildats för verksamhet inom södra Sverige, men även 

sedan den från "Sydsvenska föreningen för odling och förädling av utsäde" år 1887 förändrats 

till Allmänna svenska Utsädesföreningen med hela landet till verksamhetsområde samt år 1894 i 

sig upptagit Mellersta Sveriges Utsädesförening och därvid än starkare betonat sin karaktär av 

riksförening genom att ändra sitt namn till Sveriges Utsädesförening, var verksamheten huvud-

sakligen förlagd till Skåne. Visserligen hade föreningen ersatt Mellersta Sveriges Utsädesför-

enings huvudstation i Örebro med en "filial" med försöksfält vid Carlslund och styrelsen träffat 

överenskommelse med Styrelsen för Ultuna Landtbruksinstitut om inrättande av en filialstation 

vid Ultuna, vilken började sin verksamhet år 1897, men samtidigt indragit filialen i Örebro; 

såväl vid den förra som vid den senare filialen var dock verksamheten så godt som uteslutande 

egnad försöksodling av vid Svalöv utvalda och renodlade sorter, - vid Ultuna dock till en början 

även av från den upphörda försöksanstalten kvarvarande sorter av foderväxter och potatis. För 

mig stod naturligtvis som ett önskemål, att förädlingsarbetet även skulle inriktas direkt på fram-

bringande av sorter särskilt lämpliga för mellersta Sverige, men för detta önskemålm fanns ing-

en förståelse inom den mindre styrelsen. 

 I denna voro för övrigt i regel alla viktigare ärenden i förväg i verkligheten avgjorda av 

de skånska ledamöterna eller kanske rättare av ordföranden landshövding Gustaf Tornérhjelm 

och föreståndaren doktor Hj Nilsson samt föreningens upphovsman herr Birger Welinder, så 

länge han fanns kvar vid Svalöv, och detta utan att de förut varit föremål för överläggning med 

förädlingsanstaltens tjänstemän. Styrelsen hade därför i regel blott att bekräfta vidtagna åtgärder 

och av "den inre kretsen" godkända förslag, och de utanför densamma stående medlemmarne av 

styrelsen kunde desto mindre utöva något inflytande, som i Kallelsen till sammanträde ingen 

uppgift lemnades om de ärenden, vilka skulle förekomma till behandling. Jag nöjde mig ej med 

den roll, som sålunda tilldelats oss utanför den nämnda inre kretsen stående medlemmar av sty-

relsen utan begärde till protokollet en bestämmelse, att fullständig föredragningslista skulle 

meddelas före varje sammanträde. Detta bifölls men ledde ej till någon verkan, och då jag 

gjorde anmärkning därom hos föreningens sekreterare, min näre vän Wilhelm Flach, blev hans 

svar, att han ej själv lyckats att i förväg få uppgift å alla ärenden, som voro avsedda att före-

komma. Då jag slutligen av en händelse fick höra ordföranden och föreståndaren överens-

komma, att vissa ärenden borde uppskjutas tills "uppländingarne" ej vore med, anmälde jag min 

önskan att avgå ur styrelsen, anförande som skäl, att då jag stod i begrepp att lemna min be-

fattning vid Ultuna, där föreningen hade en filial, det vore lämpligt, att jag lemnade ledamots-

kapet i Utsädesföreningens styrelse för att lemna plats för min efterträdare som rektor vid landt-

bruksinstitutet. Så skedde ock, men år 1914 förordnades jag åter av K. Maj:t till medlem av 

Utsädesföreningens styrelse.  
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Agrarrörelsen 

 

I den s.k. agrarrörelsen, vilken i viss mån efter tyskt föredöme uppkom under förra delen av 

1890-talet, deltog jag blott under dess början. 

 För att åstadkomma en livligare förbindelse mellan länets landtbrukare i och för dryftande 

av förslag till åtgärder till näringens förkovran bildades år 1894 Uppsala landtbruksklubb, i vil-

ken jag tjänstgjorde som sekreterare under dess korta, från början tynande tillvaro. Klubben 

bortdog, utan att något formligt beslut om dess upphörande fattats. Orsaken härtill var, att de i 

allmänhet starkt protektionistiskt sinnade uppländske landtbrukarnes intresse samlades kring 

den politiskt inriktade agrarrörelsen. Förslag om en sammanslutning i denna riktning hade först 

framställts av sekreteraren hos Stockholms läns hushållningssällskap O Stjernqvist, och för 

Uppsala liksom för åtskilliga andra län bildades en agrarförening. Dessa länsföreningar anslöto 

sig till det vid ett möte i Stockholm i mars 1895 bildade Sveriges Agrarförbund. Dettas mest 

framträdande syfte var att verka för höjda tullar å landets jordbruksalster, som medel att skydda 

det svenska landtbruket för övermäktig konkurrens från länder, där landtbrukarne arbeta under 

gynnsammare förhållanden. Jag var visserligen - och är fortfarande - en övertygad anhängare av 

protektionistiska åtgärder som verksamma medel att utjämna olikheter i produktionsvillkor, men 

jag stöttes tillbaka från deltagande i agrarförbundets och länsföreningens sammanträden genom 

ytterligheten i de framställda fordringarne och det myckna pratet, samt ej minst genom för-

bundsordförandens friherre Carl Klingspors självgodhet. 

 Denna rörelse fortgick åtskilliga år med Klingspor som ordförande samt kapten Wilhelm 

Nauckhoff som sekreterare och utgivare av förbundets handlingar men lyckades icke få något 

större politiskt inflytande och avtynade snart efter ordförandens, Klingspors, död 1911, i det att 

därmed upphörde det ekonomiska stöd, som han lemnat förbundet. Dess historia skrevs av Wil-

helm Nauckhoff: Sveriges Agrar- och Landtmannaförbund 1895-1914. Tryckt 1919. 

 

Allmänna landtbruksmötena 1896, 1901 

 

Under tiden för mitt rektorat vid Ultuna landtbruksinstitut deltog jag i de allmänna svenska 

landtbruksmötena 1896 och 1901 som prisdomare för redskap och vid det förra även för anord-

ningar för ensilageberedning. Prisbedömningen grundade sig på förut verkställda provningar, 

vilka ovan omtalats. 

 Därjämte hade jag att som medlem och sekreterare i den kommitté, som vid föregående 

allmänna landtbruksmöte fått i uppdrag att uppgöra förslag till ändrade stadgar för de allmänna 

landtbruksmötena föredraga detta förslag vid Malmö-mötet. 

 Förslagets viktigaste avvikelser från de dittills gällande bestämmelserna voro dels den vid 

föregående möte som vilande antagna paragrafen, att blott 1 mötes beslut behöves för ändring 

av stadgarne, vilket nu slutgiltigt beslöts, dels att beslutanderätten om tid och plats för allmänt 

svenskt landtbruksmöte och val av dess bestyrelse skulle tillkomma hushållningssällskapens 

ombudsmöte. Med den senare bestämmelsen åsyftades, att den nya bestyrelsen skulle kunna 

väljas så tidigt, att den vid närmst kommande möte skulle kunna taga närmare kännedom om 

anordningarna vid detsamma, träffa överenskommelse om övertagande av inventarier m.m. Med 

detta förslag hade stadgekommittén även åsyftat, -ehuru därom intet nämndes i motiveringen - 

att tillföra Ombudsmötet ökad auktoritet. Vid förslagets behandling av landtbruksmötets besty-

relse och hushållningssällskapens ombud vid mötet avstyrktes emellertid denna bestämmelse, 

och sedan vid diskussionen vid den allmänna sammankomsten visat sig, att de i meningsutbytet 

deltagande ej heller denna gång tagit tillräcklig kännedom om förslaget, vilket dock varit offent-

liggjort i god tid före mötet, beslöts att förkasta hela förslaget med undantag blott för den 

nämnda paragrafen om stadgeändring. (Se Tidskriften Landtmannen 1896). 

 Denna frågas behandling vid Malmömötet blev ett talande belägg för uppfattningen, att 

landtbruksmötesförsamlingar icke äro lämpliga tillfällen för fattande av viktiga och bindande 

beslut och knappt ej heller hushållningssällskapens ombud vid dessa möten de lämpligaste per-

sonerna att utöva sådan beslutanderätt, i det att vid valet av dem hänsyn i främsta rummet tages 
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till "dekorativa" synpunkter, så att till representanter vid dessa möten väljas personer mera på 

grund av framstående samhällsställning än i aktuella frågor ledande män.  

 Vid näst följande landtbruksmöte, det i Gefle år 1901, upptogs frågan om revision av 

landtbruksmötesstadgarna ej till behandling, men vid det därpå följande i Norrköping år 1906 

vann den ändtligen avgörande. 

 

Industriutställning i Stockholm och nordisk landtbrukskongress 

 

I Konst- och industriutställningens i Stockholm år 1897 program ingick även utställning och 

prisbelöning av redskap, och i dess maskinutskott blev jag medlem, antagligen på grund av min 

verksamhet vid provningen av landtbruksredskap och som ledamot av prisnämnden för sådana 

vid de föregående allmänna landtbruksmötena. I utskottets arbete saknade mitt deltagande all 

betydelse, då industrimän helt och hållet dominerade i detsamma och frågor om landtbruksred-

skap knappt alls berördes. Ganska mycket besvär vållade mig däremot ordförandeskapet i Upp-

sala länskommitté för deltagande i utställningen, särskilt därigenom att Mötesbestyrelsen upp-

dragit åt länskommittéerna att hadhava fördelningen av biljetterna till de sällskapsresor till ut-

ställningen, som anordnades till nedsatt pris, vilken förmån förbands med skyldigheten att an-

vända förmedling av utställningens inkvarteringsbyrå för anskaffande av logis, vilket ju var 

onödigt för en stor del av de besökande från de kring Stockholm liggande länen, och vari de 

därför blott motvilligt underkastade sig de utfärdade bestämmelserna. Utställningen var genom 

sitt vackra och bekväma läge intill Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsstaden, sina festligt 

präglade byggnader och i allo förträffliga anordningar synnerligen lyckad och genom de sist-

nämnda ett mästerprov för Carl Bendix, vilket gjorde honom till snart sagt självskriven kom-

missarie för industri- och landtbruksutställningar under den följande tiden. 

 I den i samband med denna utställning hållna 2a Nordiska landtbrukskongressen, vilken 

på ett förtjänstfullt sätt ordnats av en lokalkommitté, bestående av landtbruksakademisekreterare 

professor Chr Lovén, Landtbruksstyrelsens chef överdirektör Th Odelberg samt dåvarande sek-

reteraren hos Sveriges Utsädesförning och Malmöhus hushållningssällskap Wilhelm Flach som 

sekreterare och verkställande ledamot, deltog jag som svensk ordförande i den 4e sektionen, för 

landtbruksekonomi och föreningsväsen samt med inlägg i diskussionen om flera av de avhand-

lade ämnena. Således förordade jag obligatorisk skyldighet att angiva sammansättningen av i 

handeln utbjudna gödsel- och kraftfoder-medel, - i motsats mot generaldirektör Aug Almén, 

som ansåg en dylik skyldighet onödigt betungande för handeln. I diskussionen om önskvärdhet-

en av utvidgning av undervisningen i landtbruksekonomi vid landtbruksläroverken framhöll jag 

vikten av att denna undervisning bleve grundad på undersökningar rörande landtbrukets prak-

tiska förhållanden; så länge man vid densamma huvudsakligen var hänvisad till de tyska hand-

böckerna, vilka till större delen voro skematiska framställningar i mycket liten beröring med 

praktiken, vore föga lämpligt att vid landtbruksinstituten inrätta särskilda lärostolar i detta 

ämne; vid de lägre landtbruksläroanstalterna borde, enligt min mening, denna undervisning 

inskränkas till landtbruksekonomiska beräkningar. Vid avhandlandet av frågan om landtman-

nens utbildning för sitt yrke, vari inledarens doktor L Holmströms entusiastiska prisande av 

folkhögskolan som egnad att lägga grunden för den vidare yrkesutbildningen framkallade 

gensagor från åtskillige, som hade sin erfarenhet om dessa läroanstalter huvudsakligen från 

mellersta Sverige, begagnade jag tillfället att betona önskvärdheten, att pojkarna redan under 

skoltiden lära känna yrkets både behag och besvärligheter genom allvarligt deltagande i jord-

bruksarbetet, - en uppfattning, som jag haft många anledningar att framhålla och även tillämpat 

vid en sons utbildning. 

 

Finska Hushållningssällskapets 100-årsfest 

 

I Kejserliga Finska Hushållningssällskapets 100-års fest hösten 1897 deltog jag som represen-

tant för Uppsala läns hushållningssällskap. Jämte detta läns sällskap hade även de i Vesternorr-

lands, Gefleborgs och Älfsborgs län sändt representanter till detta det äldsta svenska hushåll-
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ningssällskapets jubileum. Vid högtidssammanträdet, som hölls i den forna Åbo Akademis sol-

lenitetssal/solennitets/ under ordförandeskap av senator Leo Mechelin, framfördes de svenska 

systersällskapens helsning av Kammarherre C Clson Wästfelt under erinran om den framstående 

plats inom den skandinaviska norden under 1700-talet, lärare vid Åbo akademi intagit, och om 

det finska hushållningssällskapet som mönster för de svenska systersällskapen.  

 En erinran om mitt deltagande i festen fick jag genom val till sällskapets hedersledamot, - 

en hedersbevisning, varom jag till följd av de besvärliga finsk-ryska förhållandena aldrig fick 

officiell underrättelse annat än genom mitt namns införande i sällskapets matrikel. 

 

10e Norska landtbruksmötet i Bergen 

 

Till det 10de allmänna norska landtbruksmötet, vilket jämte en internationell fiskeriutställning 

och norsk industri- och konst-utställning hölls i Bergen sommaren 1898, hade som gäster inbju-

dits ett antal svenska, danska och finska personer i offentlig ställning eller eljes bemärkta inom 

landtbrukets område. Jämte byråchefen R Lundberg, vilken förestod den svenska fiskeriutställ-

ningen, hade av de inbjudna svenskarne infunnit sig Landtbruksakademiens sekreterare profes-

sor Chr Lovén, sekreteraren hos Utsädesföreningen Wilhelm Flach, sekreteraren i bestyrelsen 

för nästa svenska allmänna landtbruksmöte C Bendix, grosshandlaren Moritz Fraenckel (genera-

lagent för kalisyndikatet i de skandinaviska länderna) och jag. 

 De svenska gästernas mottagande bar kanske mest prägeln av bemödande att visa korrekt 

hövlighet trots den starka misstämning mot Sverige, som rådde särskilt i denna landsdel, där 

motviljan mot unionen var kanske mer allmän och stark än i någon annan del av Norge. Landt-

bruksmötet hade för övrigt från landtbrukssynpunkt intresse huvudsakligen genom det tillfälle 

det gav att lära känna landets landtbruk och dess för flertalet av svenskarne förut föga kända 

vestnorska kreatursstammar, - den norska fjordhästen, den i kroppsbyggnad och mjöl-

kavkastning ganska högt stående Telemarksboskapen och åtskilliga mycket småvuxna slag av 

Vestlandsboskap. De vid landtbruksmötet förekommande föredragen och överläggningarna, vari 

så godt som endast norske talare deltogo, erbjödo rätt litet av intresse för de utländske gästerna. 

 

Internationell landtbrukskongress i Bruxelles 

 

Vid de internationella landtbrukskongresser, som med början år 1889 i Paris hade hållits med 

några års mellantid efter iniativ av en i Paris stationerad Commission internationale d'agricul-

ture, hade Sverige hittills icke varit officiellt representerat. Greve Douglas, vilken år 1895 blivit 

utrikesminister, ansåg emellertid, att detta var ett missförhållande, och erbjöd mig uppdraget att 

som delegerad för Sverige bevista den landtbrukskongress, som nämnda år skulle hållas i Brux-

elles, ett uppdrag, som jag med tacksamhet mottog. Vid denna liksom vid föregående och i all-

mänhet även vid följande kongresser av denna art förekommo icke några frågor om mellan-

folkliga överenskommelser utan endast föredrag och av dem föranledda diskussioner, till större 

delen starkt präglade av förhållandena i kongresslandet, samt sällskaplig samvaro. Ombudskap-

et fordrade därför icke något aktivt deltagande från min sida, något som för övrigt skulle varit 

förenat med svårighet för mig, då jag ännu saknade övning i franska språkets talande. Deltagan-

det i kongressen gav mig emellertid tillfälle att i någon mån lära känna Belgien och dess egen-

domliga, intensiva landtbruk och att göra personlig bekantskap med åtskilliga ledande män 

inom landtbruket i andra länder. 

 Genom mitt inval vid denna kongress i la Commission internationale d'agriculture kom 

jag att under den följande tiden i viss mån bliva mellanhand mellan denna och landtbruksinstitu-

tionerna i Sverige, vilket naturligtvis föranledde uppdrag att representera vårt land vid följande 

utländska kongresser och andra sammankomster för landtbruksangelägenheter, så länge jag var i 

statens tjänst. 
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Föreslagen till sekreterare i Landtbruksakademien 

 

Under år 1901 förspordes, att Landtbruksakademiens sekreterare professor Chr Lovén, vilkens 

sjuklighet för honom försvårade att med kraft deltaga i strävandena för landtbrukets främjande, 

ämnade begära avsked från sin tjänst, då han i början av följande år nådde pensionsåldern. Från 

vänner och bekanta bland Akademiens ledamöter ställdes till mig såväl förfrågan, om jag vore 

villig att mottaga förordnande till hans efterträdare som också uppmaning att anmäla mig som 

sökande till befattningen, - vilket senare ej kunde komma i fråga, då denna tjänst ej tillsättes 

efter ledigförklarande och ansökan. 

 Trots att jag fann mig så väl i min verksamhet vid landtbruksinstitutet och var så intresse-

rad av undervisningsarbetet, att jag gärna stannade kvar vid min dåvarande befattning, föreföll 

dock övergången till sekreteraretjänsten mig lockande, i det att jag antog, att den, även sedan 

Akademien fått till den nyinrättade Landtbruksstyrelsen överlåta sin befattning med administ-

rativa ärenden, skulle medföra stora möjligheter att få deltaga i behandlingen av allehanda 

landtbrukets angelägenheter, giva anledning till resor och deltagande i in- och utländska landt-

brukssammanträden samt att dess innehavare var långt mindre än rektor vid landtbruksinstitutet 

bunden av dagliga tjänsteplikter. Professor Lovén hade visserligen inskränkt sin verksamhet till 

så godt som uteslutande de egentliga tjänsteåliggandena, men detta hade sin förklaring i att han 

vid övergången från sitt livsverk inom medicinen till landtbrukets område, redan överskridit den 

ålder, då en människa kan väntas med kraft egna sig åt en ny verksamhet, samt dessutom hans 

arbetsförmåga var nedsatt genom sjuklighet. 

 Under dessa förhållanden fann jag mig i vad mig själv beträffade, böra iakttaga fullstän-

dig passivitet i avseende på en möjlig övergång till den nämnda befattningen, men då jag hört 

antydan om och även höll för antagligt, att mina vänner professor Winberg och doktor Engström 

å Alnarp ej vore främmande för tanken att bliva Lovéns efterträdare, skrev jag till dem båda 

meddelande om Lovéns väntade avgång, för den händelse någon av dem skulle vilja göra känt, 

att de önskade mottaga kallelse till tjänsten. Båda svarade emellertid, att de ej reflekterade 

därpå. 

 Emellertid mottog jag från brukspatronen E G Boström, vilken efterträdt statsrådet Pehr 

Jacob von Ehrenheim som direktör för Landtbruksakademien, meddelande, att han önskade 

besök av mig. Då jag till följd därav uppsökte honom i Stockholm, frågade han mig, om jag 

vore villig att mottaga val till sekreterare i Akademien. Mitt svar blev jakande, men samtidigt 

framhöll jag, att jag liksom en del andra av Akademiens ledamöter önskade en reform av Aka-

demien i syfte att hon skulle återvinna den nära beröring med landtbrukets idkare och hushåll-

ningssällskapen som dessas representationer, vilken Akademien till stor del förlorat, sedan be-

fattningen med landtbrukets administrativa ärenden överflyttats till Landtbruksstyrelsen. Jag 

önskade, att denna min uppfattning bleve känd, innan frågan om mitt val till sekreterare före-

komme till avgörande. Härtill svarade brukspatron Boström, att han delade min uppfattning om 

önskvärdheten av reformer i detta syfte. Ytterligare frågade han mig, om mina inkomster vid 

Ultuna vore väsentligt mindre än de med sekreterarebefattningen förenade, vartill jag svarade, 

att förhållandet snarare vore det motsatta, i det att min lektorslön var 3.000 kr. med 500 kronor 

ålderstillägg, rektorsarvodet 2.000 kronor, vartill kom fri tjänstebostad, under det att sekrete-

raren i Landtbruksakademien åtnjöt 5.000 kronor lön och 1.000 kronor i bostadsersättning, 

vartill kom att levnadskostnaderna i Stockholm vore betydligt högre än på Ultuna. I själva ver-

ket hade Lovén haft ytterligare 1.000 kronor i arvode som redaktör för Akademiens tidskrift, 

vilket arvode erlades av Norstedt & Söner som utgivare av tidskriften, vilket jag först senare 

fick kännedom om. Detta arvode indrogs före mitt tillträde till tjänsten med anledning av att 

statsbidraget till Landtbruksakademien minskades med detta belopp. 

 Vid Akademiens sammanträde i januari 1902 uppfördes jag ensam på förslaget till sekre-

terare och valdes vid Akademiens februarisammanträde samma år med 38 röster av 42. Inom 

Akademien fanns sålunda ett antal medlemmar, som voro bestämda motståndare till mitt val.  

Som min avgång från läraretjänsten vid landtbruksinstitutet under löpande läroår skulle medfört 

olägenheter för undervisningen, fick jag medgivande att intill läroårets slut i oktober bestrida 
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båda tjänsterna med tjänstgöring som sekreterare 4 dagar i veckan och full tjänstgöring vid insti-

tutet, där jag höll föreläsningar på morgnarne före avresan till Stockholm. 

 

Spritindustriutställning i Berlin 

 

Min förhoppning, att tjänsten som Landtbruksakademiens sekreterare skulle medföra andra 

uppdrag inom landtbrukets område samt resor inom och utom landet, började förverkligas redan 

innan jag blivit vald till befattningen. Jag erhöll nämnligen i uppdrag av chefen för finansdepar-

tementet statsrådet Ernst Meijer att tillsammans med en i bränneriindustrien sakkunnig besöka 

den spritindustri-utställning, som skulle hållas i Berlin vid midten av januari 1902 i samband 

med den tyska spritfabrikantföreningens 50de generalförsamling. Vid denna tid var frågan om 

ökad avsättning av sprit föremål för livligt intresse, och för landtbruket ansågs detta vara av 

betydelse genom den ökning i avsättningen av potatis som råmaterial för bränneriindustrien, 

som därav skulle föranledas. 

 Det uppdrag, som lemnades mig och den brännerisakkunnige, dåvarande ingeniören vid 

Tekniska Högskolans materialprovningsanstalt Gunnar Dillner, var att studera och lemna redo-

görelse för det tyska sällskapets sammankomster och utställningen rörande tillverkning, teknisk 

användning och avsättning av sprit samt annan industriell förädling av potatis. 

 Efter besöket vid sammankomsterna och vid utställningen, där särskilt spritens vid denna 

tid starkt ökade användning som bränsle för belysning, uppvärmning och i motorer liksom orga-

nisationen av dess avsättning voro på ett synnerligen mångsidigt och upplysande sätt fram-

ställda, avgåvo vi till statsrådet en berättelse över våra iakttagelser, av vilken jag författade den 

förra delen, om potatisodlingens betydelse vid landtbruket, spritindustriens omfattning och 

brännvinets beskattning i Tyskland, samt Dillner avdelningen om denaturerad sprits använd-

ning. Berättelsen, som trycktes år 1903 som No 411 av K. Jordbruksdepartementets skrifter, 

utmynnade i slutsatsen, att våra iakttagelser rörande spritens tillverkning och användning i 

Tyskland lemnade blott ringa vägledning för vårt lands spritindustris utveckling till landtbrukets 

fördel, varemot en avsevärd vinst för detta borde kunna ernås genom att efter Tysklands före-

döme öka odlingen av rikt givande stärkelserika potatissorter. En följd av vår resa och därvid 

gjorda erfarenheter blev också, att Landtbruksakademien igångsatte försöksodling med olika 

potatissorter inom rikets skilda delar.  

 

 

Sekreterare i Landtbruksakademien 

 

Min verksamhet inom Landtbruksakademien under mitt första tjänsteår, 1902, blev naturligtvis 

rätt inskränkt, då jag samtidigt hade att uppehålla lärare- och rektorsbefattningarna vid Ultuna 

landtbruksinstitut. Därefter egnade jag mig med så mycket större nit och intresse åt min tjänst i 

Akademien, som jag sporrades såväl av min önskan att ingjuta mer liv i Akademiens verk-

samhet och bringa denna i närmare beröring med landtbrukets utövare och deras sammanslut-

ningar, som även av den välvilja och det erkännande, som mitt arbete från början rönte i Aka-

demien och utanför densamma. 

 Ett uttryck av detta välvilliga erkännande såg jag däri, att min första årsberättelse i Aka-

demien, avgiven vid högtidsdagen 1903, avtrycktes i tidskriften Landtmannen och flere tidnin-

gar. Samma uppmärksamhet visades också de referat, jag lemnade vid Akademiens samman-

komster och i hennes tidskrift. Jag upptog det under Arrhenius' sekreteraretid rådande bruket att 

giva sammankomsterna och tidskriften mera omväxling och intresse genom referat ur den ut-

ländska landtbrukslitteraturen, men lyckades föga vinna medverkan häri av föredragandena på 

Akademiens avdelningar, vilka bort vara närmast därtill, eller andra ledamöter av Akademien 

utan fick så godt som ensam tjänstgöra som referent. 
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Potatis- och rotfruktssortförsök 

 

I överensstämmelse med min önskan att bringa Akademien i närmare beröring med det prak-

tiska jordbruket, framställde jag, i samband med en redogörelse för de i berättelsen över spri-

tindustriutställningen i Berlin anförda iakttagelserna, i Akademien ett förslag, att Akademien 

skulle anordna försöksodling med potatissorter för att sprida kännedom om rikt givande och 

stärkelserika sorter, lämpliga för landets olika delar. Detta förslag vann Akademiens gillande, 

och sedan ett statsanslag av 1.000 kronor därtill beviljats, började år 1893 under min ledning 

odlingsförsök med nya tyska sorter i jämförelse med sådana, som voro i odling på försöksorter-

na. Utsäde av de nya sorterna erhölls från ledaren av det tyska institutet för jäsningsindustri, 

doktor Eckenbrecher. 

 Dessa försök, som följande år utsträcktes till att omfatta även foderrotfrukter, fortsattes, 

tills de liksom övrig försöksverksamhet på landtbruksområdets område år 1907 övergingo till 

den då nyinrättade Centralanstalten, och gåvo mig under dessa år tillfälle att under inspektions-

resor till odlingarna öka min kännedom om jordbruket i landets olika delar och att komma i 

beröring med dess idkare. För resultaten av potatisodlingarne, vid vilka inspektoren å Experi-

mentalfältet S Rhodin medverkade under åren 1905 och 1906, lemnades redogörelse i Landt-

bruksakademiens tidskrift 1903-1907, och för rotfruktsodlingarna, med av professor H G Sö-

derbaum utförda bestämmelser av rotfrukternas näringsvärde, i samma tidskrift för åren 1904-

1907. 

 

Insyning av grödor 

 

Ett annat företag, vartill jag tog initiativ enligt föredöme från Tyskland var insyning av grödor 

till utsäde. Under mina resor i detta land hade min uppmärksamhet fästs på den av det tyska 

landtbrukssällskapet anordnade besiktningen av växande grödor anmälda såsom avsedda att 

avsättas till utsäde samt kontroll av de därvid godkända grödornas kärnskörds lämplighet för 

detta ändamål. Härigenom bereddes odlarne tillfälle att genom sällskapets offentliggjorda för-

teckning över kontrollerade framstående utsäden få anvisning på sådana av garanterad sortäkt-

het, sortrenhet, frihet från parasiter och i övrigt av fullgod beskaffenhet, samt tillika stöd och 

uppmuntran åt förädlare och förökare av deras förbättrade stammar. 

 Denna anordning syntes mig vara synnerligen önskvärd även för Sverige, där större avse-

ende numera börjat fästas på utsädets beskaffenhet även i nämnda hänseenden, över vilka kon-

trollen vid frökontrollanstalterna i allmänhet ej lemnade någon upplysning, och som ej kunde 

säkert bedömas utan besiktning av den växande grödan. 

 På mitt förslag beslöt Landtbruksakademien år 1905 att inbjuda odlare att låta underkasta 

sina till utsäde avsedda grödor dylik "insyning", vilkens utförande uppdrogs åt inspektoren å 

Experimentalfältet S Rhodin och föreståndaren för Hushållningssällskapens lokala fältförsök 

Pehr Bolin. År 1907 övergick även denna verksamhet till Centralanstalten för försöksväsendet 

på jordbruket och handhades sedan av Bolin, så länge han kvarstod i tjänst hos Centralanstalten. 

 

Landtbruksakademiens museum 

 

Vid sidan om de till sekreteraretjänsten hörande göromålen fick jag från våren 1903 befattning 

med Landtbruksakademiens landtbruks- och fiskerimuseum. 

 Landtbruksmuseets uppkomst gick långt tillbaka i tiden. Grundstommen utgjordes dels av 

en samling å Experimentalfältet förvarade redskap och redskapsmodeller, dels av modeller, som 

tillhört den s.k. Modellkammaren, vari ingick den samling lantbruksredskapsmodeller, som 

härrörde från Christopher Polhem. Samlingen å Experimentalfältet bestod dels av redskap, som 

Akademien inköpt efter sin för införande av förbättrade redskap livligt intresserade direktör 

Abraham Niclas Edelcrantz, dels av redskap och modeller från den av Akademien i Stockholm 

igångsatta redskapsverkstaden. Då det hus, vari Modellkammaren var inrymd (Landtbruksaka-

demiens nuvarande hus) av Teknologiska Institutet utbyttes mot dess nya byggnader vid 
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Kungsbacken, delades modellsamlingarna, varvid Akademien erhöllo de modeller, som ansågos 

tillhöra hennes verksamhetsområde, vilka då förenades med samlingarna å Experimentalfältet. 

Dessa samlingar, tillökade genom inköp av nya redskapstyper, svenska fabrikanters gåvor eller 

depositioner av prov å deras tillverkningar samt en av hovintendenten Götrik von Schéele 

skänkt samling tillverkad vid hans landtbruksskola å Kilanda, jämte prov av gödsel- och foder-

medel, sädes- och fröprov m. m., sammanfördes år 1867 i Tekniska Skolans nybyggda hus, som 

uppförts å den tomt, som Akademien förut innehaft (Mästersamuelsgatan 36) men bortbytt mot 

det förra Modellkammarehuset. Denna lokal, till vilken Akademien vid nämnda fastighetsbyte 

betingat sig dispositionsrätt, var dock ej tillräcklig att rymma alla redskapen, utan en del av de 

mera skrymmande förvarades fortfarande å Experimentalfältet, där senare ett träskjul för deras 

förvarande uppfördes intill inspektors- och arbetarebostadsflygeln. Då senare den Tekniska 

Skolan för undervisningen behövde de till landtbruksmuseum upplåtna rummen, avstod Aka-

demien från denna lokal mot plats för museet i ett Stockholms stad tillhörigt hus vid Luntmaka-

regatan, där museet fick betydligt större utrymme, men då den upplåtna lokalen bestod av en 

föutvarande bostadsvåning med rätt små rum, var den dock ganska olämplig för sin nya an-

vändning. Samlingarna ordnades där, så godt sig göra lät, av dåvarande föredraganden å Aka-

demiens landtbruksavdelning, direktör Hennings, vilken tjänstgjorde som inspector för museet.  

 Ett fiskerimuseum hade också bildats, bestående av samlingar av fiskeriredskap och pro-

dukter, konserverade fiskar, båtmodeller m. m. som hopbragts för utställningar i in- och utlan-

det, och efter flere flyttningar år 1886 uppställts i den våning, 2 trappor upp i huset vid Mäster-

samuelsgatan, vilken förut varit sekreterarens tjänstebostad, men som professor Chr Lovén vid 

sitt tillträde till tjänsten avstått mot hyresersättning. 

 Då vid början av 1890-talet det hus, vari, som nyss nämnts, landtbruksmuseet inrymts, 

skulle utrymmas i samband med Kungsgatans framdragande genom Brunkebergsåsen, beslöt 

Akademien att för både landtbruks- och fiskerimuseet uppföra en ny byggnad å Experimental-

fältet, för vilket ändamål ett statsanslag av 50.000 kronor beviljats, rätt snålt tillmätt, i betrak-

tande av att statens årsanslag till de båda museerna samtidigt minskades med 2.400 kronor. 

För ändamålet förfogade Akademien även över en fond, bildad av en donation av 20.000 kronor 

av förre museitillsyningsmannen Daniel Ström. Det felande i de till 112.000 kronor beräknade 

kostnaderna för byggnadens uppförande och inredning samt samlingarnas flyttning anskaffades 

genom ett amorteringslån å 42.000 kronor ur Akademiens fonder. 

 Vid tiden för mitt tillträde till sekreterarebefattningen var allt detta planerat, och vid ett av 

de första sammanträdena med Förvaltningskommittén, jag deltog i, företeddes ritning till musei-

byggnaden till granskning. Denna ritning vann intet synnerligt bifall. Dess yttre ansågs väl 

mycket hava karaktär av fabriksbyggnad och konstruktionen i det inre mindre lämplig, särskilt 

genom den övre våningens med dess stora höjd, utan möjlighet att tillvarataga det stora ut-

rymmet genom läktare. Ritningen var emellertid uppgjord av en ansedd arkitekt, Erik Jo-

sephson, och av hänsyn härtill och till de tillgängliga medlens knapphet, vilken talade mot att 

kosta på en ny ritning, blev den föreliggande godkänd. 

 Byggnadens uppförande överlemnades på entreprenad åt byggnadsfirman Pehr Blom, och 

åt föredraganden på Akademiens mekaniska avdelning major O A Busch uppdrogs kontrollen 

över byggnads- och inredningsarbetena, under det att ledningen av samlingarnes ordnande och 

tillsynen över museet anförtroddes åt mig. 

 Med anledning av dessa uppdrag anmodades Busch och jag att under en resa i utlandet 

studera framstående landtbruksmuseer, vilket vi under våren 1903 gjorde vid besök i Berlin, 

Köpenhamn, Bruxelles och Hamburg (fiskerimuseum). 

 Sedan museibyggnaden blivit färdig och montrer till föremålens utställning levererats 

från Nordiska Kompaniets verkstäder i Nyköping efter ritningar, som godkänts av major Busch, 

började inflyttning och anordning av museiföremålen, ett arbete som avslöts först år 1905. Här-

vid blev nödvändigt att utgallra en hel del föremål, som voro allt för illa medfarna för att kunna 

utställas i den nya ljusa lokalen, och även åtskilliga saker förkastades, emedan de ej ansågos 

höra till i ett landtbruksmuseum; detta gällde särskilt åtskilliga föremål tillhörande hemslöjd. 
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 Samlingarna voro i vissa delar rätt ofullständiga som illustration av landtbrukets, dess 

binäringars och landtbruksundervisningens utveckling, och jag var sedan under flera år framåt 

ivrigt verksam att komplettera dem. Den ringa tillgången på penningemdel för detta ändamål 

gjorde, att detta till övervägande del måste ske genom begäran om gåvor. Bland givarne märktes 

främst grosshandlaren Moritz Fraenckel, som skänkte den modell av ett schakt i kaligruvorna i 

Stassfort, som förut varit utställd vid  [?], originaltavlorna till det av honom utgivna statistiska 

planschverket Sveriges jordbruk vid 1900-talets början samt den småbrukaregård, som varit 

uppförd vid landtbruksmötet i Norrköping år 1906. Denna gårds byggnader lät Akademien upp-

föra invid museibyggnaden, och dess bostadsbyggnad blev använd till tjänstebostad för uppsy-

ningsmannen vid museet. 

 En avdelning, som måste så godt som fullständigt nyanskaffas, var preparat och avbild-

ningar i modell eller ritningar illustrerande växtodlingen. Dit hörde en samling sädestyper från 

Sveriges Utsädesförening och en annan dylik från den franska utsädesfirman Vilmorin, Andri-

eux et Co. Samlingar av plastiska avbildningar av rotfrukts-, potatis- och trädgårdsfruktsorter, 

vilka jag sett i utlandets museer, inköptes från tillverkarne, grafiska framställningar reprodu-

cerades o.s.v. Från agrogeologkonferensens i Stockholm år 1910 utställning erhölls en av mig 

för densamma gjord serie av med glycerin preparerade jordprofiler, från den Baltiska utställ-

ningen i Malmö 1914 Centralanstaltens bakteriologiska avdelnings utställning av preparat och 

grafiska framställningar, o.s.v. Däremot rönte min önskan att från Centralanstaltens övriga av-

delningar till museet erhålla sådana preparat och ritningar, illustrerande deras verksamhet, vilka 

kunde vara av större intresse, intet tillmötesgående, då avdelningsföreståndarne ville var och en 

vid sin avdelning behålla de samlingar som åstadkommits vid densamma. 

 I samråd med ordföranden i Redskapsprovningsanstalternas styrelse, direktör Hennings, 

överenskoms, att i den stora salen på nedre botten i museet skulle anordnas en fortgående ut-

ställning av sådana nyare redskap, som vid provningarna ansetts värda att förordas. Sedan plats 

för denna utställning beredts genom bortflyttning av en del äldre, skrymmande redskap, som 

magasinerades i det för sådana tidigare uppförda skjulet, anskaffades genom förmedling av le-

daren för redskapsprovningen en dylik mönstersamling av nyprovad redskap. Alla försök att 

sedan förnya denna första uppsättning genom utbyte av densamma mot senare provade redskap 

av förbättrad konstruktion voro emellertid förgäves, varför ändamålet med densamma till vä-

sentlig del var förfelat. 

 Då det av utrymmesskäl var svårt att få plats i museet för större redskap och maskiner i 

naturlig storlek, försökte jag vid flere in- och utländska verkstäder att få som gåva eller mot be-

talning, modeller i liten skala av betydelsefullare redskapskonstruktioner, men detta visade sig 

ogörligt, emedan särskilt förfärdigade modeller blevo allt för dyra, ofta kostsammare än de i 

handeln förekommande fullstora redskapen. 

 Emellertid fylldes småningom museilokalerna, och utrymmet blev så trångt, att en ökning 

av detsamma blev nödvändigt, om samlingarne skulle kompletteras så, att de kunde åskådlig-

göra utvecklingens gång inom de områden, de skulle belysa. En av byråchefen för fiskeriären-

den i Landtbruksstyrelsen O Nordqvist framställd plan om inrättande av en fiskeriförsöksanstalt 

gav förhoppning, att utrymme skulle vinnas genom museets fiskeriavdelnings förflyttning till 

denna anstalt. Denna förhoppning försvann, då förslaget om fiskeriförsöksanstalten ej kom till 

utförande. 

 Det återstod därför under senare delen av min befattning med landtbruksmuseet ingen 

annan utväg än att i förhoppning om kommande gynsammare tider magasinera de nya föremål, 

som förvärvades, eller äldre för att lemna de nya plats. Till följd härav voro strävandena för 

museets utveckling under de senaste åren av min tjänstgöring helt och hållet bortdomnade, 

vartill väl även de svåra förhållandena under verldskriget bidrogo. 

 Planer voro även uppe att utarbeta och trycka en beskrivande katalog över samlingarna, 

och jag lät i detta syfte göra fotografiska bilder av de viktigaste redskapsmodellerna att tjäna till 

framställning av illustrationer till denna katalog. Det syntes emellertid ej finnas utsikt att skaffa 

för denna plans förverkligande penningemedel, varför förslaget fick förfalla. -Museitill-
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syningsmannen Fridolf Jonsson, vilken blev intresserad av saken, började att på egen hand ar-

beta på en dylik katalog. 

 

Omorganisation av jordbrukets försöksväsen 

 

En fråga, som i hög grad tog mitt intresse och min tid i anspråk, gällde omorganisation av landt-

brukets försöksväsen. 

 Beträffande denna frågas förhistoria må erinras därom, att Landtbruksakademien, bland 

vars uppgifter försöksverksamheten intog en framstående plats, såsom förut i Carl Juhlin-Dann-

felts levnadsteckning meddelats, tid efter annan vidtagit åtgärder för utvidgande och förbät-

trande av den å Akademiens Experimentalfält bedrivna försöksverksamheten. 

 År 1891 hade Akademien till K. Maj:t ingivit föslag, att denna försöksverksamhet skulle 

ökas med en avdelning för försök rörande husdjurens utfodring och en dylik för mejeriförsök. 

År 1893 föreslog Akademien likaledes inrättande av en särskild avdelning för landt-

bruksentomologi, i stället för den från 1880 anställde rådgivande entomologen. 

 Den mindre gynnsamma stämning, som vid denna tid rådde mot Landtbruksakademien, ej 

minst hos Landtbruksstyrelsen, torde hava medverkat till att förslagen om dessa forsknings-

grenars förläggande undre Akademien ej vunno någon vidare anslutning. 

 Det förra förslaget ledde alls ej till någon regeringens åtgärd, och det senare bifölls på det 

sätt, att anslag beviljades till en av Akademien oberoende entomologisk anstalt. Då Akademiens 

Förvaltningskommitté icke var benägen att åt annan myndighet upplåta mark å Experi-

mentalfältet, förlades anstalten icke inom Akademiens markområde utan strax utanför detta på 

mark, som lydde direkt under Djurgårdsförvaltningen, nämligen det senare åt Skogshögskolan 

och Skogsförsöksanstalten upplåtna området vid Brunnsviken. 

 Intresset för försöksväsendets vidare utveckling var emellertid vid denna tid mycket liv-

ligt och gav sig till känna i flere av enskilde framställda förslag. Vid det 18de allmänna landt-

bruksmötet i Malmö år 1896 föreslog sålunda herr Thure Lybeck, att mötet skulle hos regering-

en hemställa om utredning rörande anordnande av praktiska försök inom landtbrukets område 

under vetenskaplig ledning, ett förslag, som bifölls av mötet med icke föranledde någon åtgärd 

av K. Maj:t. Följande år upptog herr Lybeck tillsammans med herr Wilhelm Flach å nyo denna 

angelägenhet genom förslag vid Hushållningssällskapens Ombuds möte, att Ombuden måtte hos 

Landtbruksakademien anhålla om utarbetande av en plan för lokala fältgödslingsförsök inom de 

olika sällskapens områden med anslag av vederbörande sällskap, samt om försöken komme till 

stånd, övertaga deras ledning. Förslaget vann Ombudsmötets gillande, och ett av Akademien till 

nästa års Ombudsmöte överlemnat förslag till anordning av lokala fältförsök under Akademiens 

ledning blev av detta godkänt. 

 

Hushållningssällskapens lokala fältförsök 

 

På grund härav anordnades från år 1900 Hushållningssällskapens lokala fältförsök under en av 

Landtbruksakademiens Förvaltningskommitté tillsatt styrelse med direktör R Hennings som 

ordförande och assistenten hos Sveriges Utsädesförening Pehr Bolin som föreståndare för för-

söksverksamheten. Denna fortgick sedan under årligen starkt ökad anslutning från Hushåll-

ningssällskapen och med ledningens lokal vid Väsby. 

 Sedan K. Maj:t lemnat ett år 1898 av Landtbruksstyrelsen ingivet förslag om inrättande 

av en anstalt för utfodringsförsök vid Ultuna utan påföljd, upptog godsegaren G Benedicks frå-

gan i större omfattning genom en år 1899 i Riksdagens 1a kammare väckt motion om en statens 

centrala försöksanstalt och, då detta förslag ej bifölls, förnyade han följande året sin motion, 

vilken då gillades av 1a kammaren men avslogs av den andra.  

 Chefen för det nyinrättade jordbruksdepartementet, Th Odelberg, fann sig nu föranlåten 

att föranstalta en utredning av frågan. Den dryftades först i enskilda sammanträden hos jord-

bruksministern, i vilka Benedicks, direktörerna Insulander och Hennings samt jag deltogo, och 

sedan K. Maj:t lemnat medgivande åt statsrådet att tillkalla 4 personer för att i departementet 
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biträda vid frågans utredning, lemnades detta uppdrag åt nyss nämnda personer men med den 

ändring, att jag ersattes av doktor Nils Engström vid Alnarps mejeriinstitut, för att mejeriväsen-

det måtte i kommittén bliva företrädt av en specielt sakkunnig målsman. Jag fick dock fortfa-

rande deltaga i en del överläggningar, varigenom tillfälle bereddes mig att följa ärendets ut-

veckling.  

 

Centralanstalten för jordbruksförsök 

 

Odelbergs tidigare plan att förlägga försöksverksamheten till landtbruksinstituten vann ingen 

anslutning inom utredningsnämnden. Dess förslag blev, att en central försöksanstalt skulle inrät-

tas å Experimentalfältet, och att i densamma skulle uppgå såväl de där redan befintliga avdel-

ningarna för landtbruk, kemi och botanik som den under Akademien ställda anstalten för Hus-

hållningssällskapens lokala fältförsök och den dittills fristående Entomologiska anstalten, det 

hela under en egen styrelse, i vilken Akademiens direktör (preses) och sekreterare skulle vara 

självskrivna, den förre som ordförande, den senare som sekreterare och med ytterligare 3 av 

K.Maj:t och 2 av Landtbruksakademien valda ledamöter. 

 Då förslaget efter erhållen remiss förevar i Landtbruksakademien, beslöt denna att uttala 

sin tillfredsställelse över att den försöksverksamhet, som Akademien under så godt som hela sin 

tillvaro bedrivit, komme att fortsättas fullständigad och utrustad med rikligare medel. Akade-

mien förklarade sig även beredd att till den blivande centralanstalten överlåta nyttjanderätten till 

för densamma behövliga delar av Experimentalfältet och till de lokaler och inventarier, varöver 

Akademiens avdelningar å Experimentalfältet förfogade, om så ansåges nödvändigt, för att Cen-

tralanstalten skulle komma till stånd. 

 Detta sista erbjudande, att Akademien skulle utan ersättning till anstalten överlemna för-

foganderätten till mark, byggnader, inventarier, laboratorieutensilier m.m., föreföll hårdt, men 

då Statsrådet gjorde detta till villkor för framläggandet av förslaget som kunglig proposition till 

Riksdagen, vanns flertal i Akademien även för detta medgivande, varemot dock reservation 

avgavs av Akademiens kamrerare. 

 Ytterligare en punkt i förslaget, som väckte missnöje, var bestämmelsen, att Centralan-

stalten skulle lyda under en styrelse och ej under Förvaltningskommittén eller några sakkunnige 

bland dennas ledamöter eller särskilt av Akademien valde. Man befarade, att strider lätt skulle 

komma att uppstå mellan denna styrelse och Förvaltningskommittén rörande dispositionen av 

Experimentalfältet. Mot medgivandet i detta avseende reserverade sig överdirektören E Si-

denbladh. 

 Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet beslöts emellertid av Riksda-

gen 1905. Därefter tillsatte Regeringen en interimsstyrelse för densamma, bestående av Aka-

demiens direktör, landshövding Odelberg som ordförande samt kanslirådet Wilhelm Flach, di-

rektör R Hennings, ingeniör Ivar Lindström, riksdagsman Aug Henricson, lektor Nils Engström 

och mig, vilken i egenskap av Landtbruksakademiens sekreterare skulle vara styrelsens sekrete-

rare och verkställande ledamot. Efter Engströms död 1906 valde Akademien professor Matts 

Weibull till hans efterträdare. Denna interimsstyrelse blev sendan ordinarie styrelse, då anstalten 

år 1907 började sin verksamhet. Akademiens notarie Carl Bendix blev styrelsens notarie och 

räkenskapsförare med ett arvode av 1.000 kronor om året. 

 Organisationsarbetena för Centralanstalten, anskaffning och anordning av arbetslokaler 

och tjänstemannabostäder och tillsättning av tjänstemän blevo styrelsens första åtgärder. 

 

Byggnader 

 

Vad byggnader beträffar, hade Akademien medgivit att till Centralanstalten skulle överlemnas 

alla husen å Experimentalfältet med undantag av museibyggnaden och det skjul, vari för denna 

alltför skrymmande redskap magasinerats, samt dem som tillhörde trädgårdsavdelningen. 

Av de sålunda överlåtna byggnaderna användes den stora huvudbyggnaden till kemiskt labo-

ratorium i den nedre, redan förut därtill använda våningen, och den förut till bostadsvåning bru-



100 
 

kade övre till arbetslokaler för husdjursavdelningen med dess underavdelningar för mejeriväsen 

och bakteriologi. Vindsrummen i denna byggnad anordnades till assistentbostäder, vartill ock 

den lilla förut för den botaniska avdelningen använda byggningen inreddes. Den i början av 

1880-talet till bostad för intendentetn uppförda byggnaden, vilken sedan användts till bostad för 

botanisten och botaniskt laboratorium, bibehölls för samma ändamål. 

Den gamla inspektors- och arbetarebostads-flygeln inreddes till bostadslägenheter för vakt-

mästare och arbetare. 

 Den stora ladugårds- och logbyggnaden skulle fortfarande tjäna till ladugård, häststall och 

förrådsrum, likasom också den gamla grindstugan, i vilken gårdssmeden hade bostad, smedjan 

och tvättstugan med däri inrymd arbetarebostad skulle för Centralanstaltens räkning användas 

till samma ändamål som förut. 

 I alla dessa av Akademien överlåtna hus gjordes blott nödtorftiga reparationer och föränd-

ringar, då det ytterst nätt tillmätta byggnadsanslaget, 225.000 kronor, gjorde den strängaste 

sparsamhet nödvändig, för att detta anslag skulle räcka till uppförande av de i den bifallna pro-

positionen upptagna nybyggnaderna: bostäder för 4 avdelningsföreståndare och 3 överassis-

tenter samt arbetslokaler för landtbruks- och den botaniska avdelningen, den senare försedd med 

ett växthus. 

 Först lemnades i uppdrag åt arkitekten Ernst Josephson, vilken uppgjort ritningen till den 

kort förut uppförda museibyggnaden, att göra förslagsritningar till de nybyggnader, som skulle 

uppföras, men då hans förslag till tegelhus, någorlunda i stil med de av den framstående arkitek-

ten Fr Blom ritade huvud- och trädgårdsbyggnaderna och inrymmande alla 7 bostads-

lägenheterna, i kostnad översteg de anslagna medlen, såg sig Styrelsen nödsakad att antaga ett 

av fondmäklaren A Mattsson, som representant för Aktiebolaget Bankeberg-Finsjö ingivet an-

bud om uppförande av 7 särskilda bostadshus och de 2 institutionsbyggnaderna enligt av bolaget 

vid anbudet fogade ritningar av arkitekten Lehming, för ett pris, som höll sig inom det för än-

damålet disponibla beloppet. 

 Dessa byggnader voro alla ritade att uppföras av resvirke av plank och genom sin oroliga 

och mot Experimentalfältets redan förefintliga byggnader starkt avstickande. De voro därför ej 

tilltalande, men Styrelsen ansåg sig, som sagt, av ekonomiska skäl tvungen att antaga anbudet 

om dem, under förutsättning, att K. Maj:t därtill lemnade sitt medgivande. Hos Överinten-

dentsämbetet, dit Regeringen remitterat byggnadsritningarna med tillhörande kostnadsförslag, 

väckte de starkt ogillande, och överintendenten Möller förklarade vid ett samtal, till vilket han 

inbjudit mig, de remitterade ritningarna omöjliga för den avsedda byggnadsplatsen. Styrelsen 

borde, förklarade han, hava anlitat en av Överintendentsämbetets arkitekter, så skulle ritningar 

hava erhållits, som kunnat godkännas. Jag påpekade, att detta just var, vad Styrelsen först gjort, 

men med det resultat, att ett förslag erhållits, som överstigit de för byggnadskostnaderna till-

gängliga medlen. Överintendenten vidhöll emellertid, att de remitterade ritningarna ej kunde 

godkännas.  

 Då jag meddelade Styrelsens ordförande, landshövding Odelberg, utgången av min för-

handling med Överintendenten, förklarade han, att då han som statsråd föreslagit och Riksdagen 

bifallit byggnadsanslaget såsom tillräckligt för de ifrågavarande byggnaderna och Styrelsen 

ansett sig kunna godkänna ritningarna, skulle han nog också kunna utverka Regeringens till-

stånd till deras uppförande, även om Överintendenten av estetiska skäl underkänt ritningarna. Så 

gick också, och byggnaderna uppfördes under år 1906 av Aktiebolaget Benkeberg-Finsjö. 

I en mindre detalj, tillhörande det växthus, som skulle uppföras sammanbyggt med den nya 

botaniska byggnaden, önskade Odelberg, vilken hade rik erfarenhet om växthus från sin egen-

dom Enskede, en ändring i ritningen, nämligen att växthusets taksparrar borde vara av järn och 

ej, såsom ritningen angav träsparrar, emedan dessa skuggade mera och vore mindre hållbara i 

växthusets fuktiga luft. Den botaniska avdelningens förståndare, professor Jakob Eriksson, för-

klarade emellertid den av arkitekten föreslagna konstruktionen avgjort fördelaktigare, varför den 

ock följdes. Detta anföres, emedan träsparrarne av Erikssons andre efterträdare vid växthusets 

ombyggnad utdömdes och ersattes med järnbalkar, och sålunda Odelbergs mening erkändes 

vara den riktiga. 
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 Enligt det ingivna entreprenadanbudet skulle samtliga 4 för föreståndare avsedda bostads-

byggnader uppföras efter samma ritning med 6 rum och kök samt de 3 för överassistenter av-

sedda efter en annan ritning med ett rum mindre. Häri gjordes två ändringar. Kemisten, profes-

sor Henrik Gustaf Söderbaum, gjorde som villkor för sin övergång från sin tjänst hos Landt-

bruksakademien till motsvarande befattning vid Centralanstalten, att han skulle få lika rymlig 

bostadslägenhet, som han hade i övre våningen av huvudbyggnaden å Experimentalfältet, och 

för att till fullo tillmötesgå denna fordran, ökades måtten å den för kemisten avsedda byggnaden 

något över dem, som ritningen angav, men utan ändring av rummens antal eller läge. Likaså 

gjordes en ändring beträffande den för bakteriologen avsedda lägenheten. Överassistenten 

Christian Barthel anmälde hos Styrelsen, att en enskild person (han själv) var villig att tillskjuta 

de medel, varmed kostnaden för en byggnad enligt ritningen för föreståndarebostad överskrede 

den för en överassistentlägenhet, och Styrelsen ansåg detta fördelaktigt för anstalten och mottog 

det gjorda anbudet samt lät uppföra bakteriolog-lägenheten enligt typen för föreståndarebostad. 

Denna förändring var så mycket lämpligare, som underavdelningen för bakteriologi inom kort 

ändrades till självständig avdelning och bakteriologtjänsten till föreståndarebefattning. 

 Emellertid hotade byggnadsarbetet att avstanna i det att entreprenörfirman inställde sina 

betalningar och sin verksamhet, innan byggnaderna voro fullt färdiga. Lyckligtvis hade kontrol-

lanten, major Oscar Adolf Busch, strängt tillsett, att entreprenören icke fick lyfta större delar av 

entreprenadsumman, än som motsvarade det utförda arbetet, och återstoden av entreprenad-

summan räckte sedan till för arbetets utförande för Styrelsens räkning under major Buschs till-

syn. 

 Att det över huvud taget lyckades att få det ringa anslaget att räcka, förklaras väl främst 

av den tidens låga byggnadskostnader, men därjämte av att materialierna till stor del levererades 

tillmätta vid en småländsk snickerifabrik, vilken var angelägen att få beställningar för att hålla 

uppe en redan underminerad affärsställning. Den lyckliga utgången av Centralanstaltens affärs-

förbindelser med det insolventa bolaget berodde även på den sakkunskap och noggrannhet, 

varmed major Busch skötte byggnadskontrollen. 

 För jämförelses skuld må erinras därom, att då år 1912 anslag beviljades till den entomo-

logiska avdelningens bygggnad, som skulle uppföras i stället för den entomologiska anstaltens 

hus, som övertogs av Skogsförsöksanstalten, blev anslaget för denna enda bygygnad 49.000 

kronor. 

 Det för de nyuppförda tjänstemannabostäderna använda byggnadssättet med i förhållande 

till kubikinnehållet stor ytteryta och enkla plankväggar med brädfodring skulle naturligtvis göra 

dessa hus kalla, och det dröjde ej heller länge efter inflyttningen i dessa bostäder, förr än kla-

gomål förspordes över svårighet att hålla önskvärd värmegrad i dem under vintern genom eld-

ning i kakelugnarna och spisarne. Vi överenskommo därför i Centralanstaltens styrelse, att i den 

mån besparingar å årsanslaget kunde göras, införa värmeledning i dessa hus. Tillgängliga medel 

för byggnaders reparationer togos dock så starkt i anspråk för reparationer, vilka årligen be-

stämdes efter besiktning av mig och en annan styrelseledamot (herr Ivar Lindström), att planen 

om värmelednings införande i villabyggnaderna ej under min tjänstetid hann att fullföljas i mer 

än 2 av dessa byggnader, överassistenten Pehr Bolins och entomologen Albert Tullgrens. 

 

Tillsättning av tjänstemän 

 

Besättandet av tjänstemannabefattningarna vid Centralanstalten var så till vida i förväg bestämt, 

som i uppgörelsen med Akademien ingick, att föreståndarne för de förutvarande avdelningarna 

vid Experimentalfältet, Sigurd Rhodin å landtbruks-, Henrik Söderbaum å den kemiska och 

Jakob Eriksson å den botaniska, skulle utan ansökan övergå till motsvarande befattningar vid 

Centralanstalten. Det samma gällde även föreståndaren för den entomologiska anstalten Sven 

Lampa. Övriga tjänster skulle anslås lediga till ansökan, men i sitt yttrande över förslaget till 

Centralanstaltens inrättande hade Landtbruksakademien uttalat en önskan, att föreståndaren för 

de under Akademien lydande Hushållningssällskapens lokala fältförsök, Pehr Bolin måtte få 

företräde bland de sökande vid besättande av den i förslaget upptagna överassistentbefattningen 
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å jordbruksavdelningen, vilken befattning fått denna grad just för att bereda föreståndaren för 

fältförsöken, vilka skulle uppgå i Centralanstalten, en avlöning motsvarande den med nämnda 

tjänst följande.  

 Bolin blev också av Styrelsens majoritet föreslagen till befattningen och utnämnd till 

befattningen. Mot detta förslag avgavs dock reservation av professor Weibull, som icke ansåg 

honom mest meriterad bland de sökande. - Den mindre fördelaktiga uppskattningen av Bolins 

lämplighet för befattningen vid Centralanstalten syntes under hans följande tjänstgöring så till 

vida vinna stöd, som hans försöksberättelser i upprepade fall rönte en skarp kritik och obehag-

liga slitningar förekommo mellan honom och såväl övrige försökstjänstemän som Styrelsen. 

Hans föregående tjänstgöring som ledare av Hushållningssällskapens lokala fältförsök syntes 

dock visa hans kompetens på detta område och den misstämning, som framträdde mot honom 

torde i väsentlig mån hava berott på hans impulsiva och obehärskade lynne och obenägenhet att 

samverka med övriga försöksledare. För egen del skattade jag högt särdeles hans skarpa iaktta-

gelseförmåga och den klara framställningen i hans tryckta skrifter. 

 Tillsättningen av de i planen upptagna befattningarna å husdjursavdelningen och dess 

underavdelningar var i vad beträffar överassistentbefattningen i bakteriologi icke förenad med 

någon svårighet eller tvekan. Den ende sökanden, civilingeniören Christian Barthel var nämn-

ligen synnerligen väl meriterad genom studier vid Pasteur-institutet i Paris och tjänstgöring som 

kemist och bakteriolog hos A.B. Separator. Denna befattning var i planen för Centralanstalten 

upptagen som ledare av en underavdelning av husdjursavdelningen, men på grund av verksam-

hetens självständiga art och Barthels vetenskapliga anseende syntes det önskvärdt, att få denna 

underavdelning förändrad till självständig avdelning, vartill ock år 1911 erfodrerligt statsanslag 

beviljades. 

 Till de övriga befattningarna vid husdjursavdelningen, ledare av utfodrings- och mejeri-

försöken, varav den ene skulle vara föreståndare för avdelningen i dess helhet, lyckades det ej 

genast att erhålla kompetenta kandidater. Som inga på något sätt självskrivne aspiranter till 

dessa båda befattningar funnos, annonserades de till ansökan lediga utan angivande av vilken-

dera skulle bliva föreståndare och vilken överassistent, varom man ville träffa avgörande på 

grund av de sökandes inbördes företräde i avseende på vetenskapliga meriter och låämplighet. 

Av de sökande ansågs endast länsagronomen E O Arenander kunna förklaras kompetent till 

försöksledare, detta huvudsakligen på grund av hans vid universitetet i Halle vunna filosofie 

doktorsgrad, men då han i sin ansäkan sökt föreståndare-befattningen, för vilken Styrelsen icke 

ansåg honom lämplig, beslöt Styrelsen att hos K. Maj:t hemställa att få å nyo kungöra tjänsterna 

till ansökan lediga. Arenander överklagade detta beslut, vilket dock vann nådig fastställelse. 

Styrelsen beslöt då att låta tills vidare anstå med ledigförklarande av fösöksledarebefattningen 

på mejeriväsendets område, emedan utsikt ej då fanns att få till stånd ett försöksmejeri, sedan 

det visat sig, att förslaget att anordna ett dylikt i sydvestra hörnet av Experimentalfältets ladu-

gårdsbyggnad svårligen kunde leda till tillfredsställande resultat. Uppgörelse träffades i stället 

med Alnarps mejeriinstitut om försöks anställande där med understöd från Centralanstalten. 

 Däremot ansågs det synnerligen angeläget att snarast möjligt få försöksverksamheten på 

utfodringens område organiserad vid Centralanstalten, emedan denna forskning hittills saknat 

särskild målsman i vårt land. Som en kandidat till ledaretjänsten vid denna verksamhet fästes då 

uppmärksamheten vid den dåvarande läraren vid folkhög- och landtmannaskolan å Vilan, Nils 

Hansson, vilken gjort sig bemärkt genom sin verksamhet som ledare i Skåne av det då hos oss 

nyss införda kontrollföreningsväsendet och som författare rörande detta och mjölkkornas utfod-

ring. I Landtbruksakademien hade han hållit föredrag år 1901 om kontrollföreningar och 1902 

om småbrukspremiering i Skåne, vilka båda föredrag mottagits med stor uppmärksamhet. Detta 

senare föredrag gav mig anledning att under sommaren 1903 söka taga närmare kännedom om 

småbrukspremieringen i Skåne genom att följa med premieringsnämnden (godsegare Malte 

Ramel och Nils Hansson) på deras premieringsresa, vid vilken jag särskilt lärt mig uppskatta 

den senares stora förmåga att på enkelt och övertygande sätt framställa de lärdomar, han ville 

meddela. Ytterligare hade hans förtjänster om utvecklingen av utfodringsläran på den av N J 

Fjord och hans efterföljare lagda grunden och på erfarenheten vid kontrollföreningarna vunnit 
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erkännande av Landtbruksakademien genom belöning med första pris av den tävlingsskrift Om 

nötkreaturens rätta utfodring och vård, varmed han deltagit i en av Akademien år 1906 utlyst 

pristävlan, - en skrift som sedan utgått i ett flertal, småningom i vissa delar omarbetade upplagor 

och under titeln En lönande ladugårdsskötsel blivit, särskilt de mindre, landtbrukarnas vägledare 

i nötkreatursskötsel. (I parentes må omtalas, att denna pristävlan höll på att få en mindre rättvis 

utgång. Av 3 inkomma prisskrifter voro två till sitt innehåll mycket nära överensstämmande, 

och av dem ansågo prisdomarne, godsegare Ivar Lindström och landtbruksskoleföreståndaren 

Bengt Torssell, den ena hava företräde genom sitt mera kortfattade framställningssätt, varför de 

föreslogo den till första och den andra, mer vidlyftiga till andra pris. Jag åter tyckte mig i den 

senare igenkänna Nils Hanssons breda stil och antog på denna grund honom vara dess författare. 

Jag påpekade detta för de båda prisdomarne och då de ansågo båda skrifterna vara likvärdiga i 

avseende på innehållet, följde de min mening vid prisens fördelning. Vid namnsedlarnes öpp-

nande befanns antagandet, att Nils Hansson var författare till den skrift, som efter det ändrade 

förslaget belönades med första pris. Den andra skriften, för vilken andra pris utdelades, var för-

fattad av Hanssons medlärare vid Vilan Ludvig Nanneson, vilken sedan i brev till mig uttalade 

sitt erkännande av bedömandets rättvisa och Hanssons prioritet som förkunnare av de i båda 

skrifterna framställda lärdomarne). 

 Nils Hanssons förtjänster rönte även erkännande av Akademien genom kallelse (på för-

slag av Akademiens direktör och sekreterare) till ledamot av Akademien, - en på den tiden för 

en landtmannaskolelärare enastående utmärkelse. 

 Mot Hanssons kandidatur till föreståndare vid Centralanstalten kunde visserligen hans 

svaga teoretiska förutbildning (endast vid folkskola, folkhögskola och landtbruksinstitut) anses 

tala, men Styrelsen ansåg, att hans författareskap ådagalagt så omfattande insikter och veten-

skaplig läggning, att en möjligen förefintlig svaghet i vetenskapligt hänseende borde kunna 

avhjälpas genom studier under tjänsteverksamheten. Sedan han på anmodan av Styrelsen ingivit 

ansökan till tjänsten, följde hans utnämning till föreståndare för Centralanstaltens husdjursav-

delning år 1907. 

 Att detta val var högeligen lyckligt både för Centralanstalten och för utfodringslärans 

utveckling och den allmänna tillämpningen av dess nya lärdomar, behöver ej här framhållas. 

Han blev snart den dominerande personligheten vid Centralanstalten och småningom den 

främste ledande mannen på utfodringslärans område i den skandinaviska norden samt vann även 

stor internationell auktoritet, varom bland annat översättningen av hans skrifter till åtskilliga ut-

ländska språk bär vittne. 

 Det av redan nämnda skäl nödtvungna uppskovet med tillsättandet av ledare för mejeri-

försöken vid Centralanstalten upphörde först år 1913, då till överassistent vid underavdelningen 

för mejeriförsök utnämndes konsulenten hos Södermanlands hushållningssällskap Erik Hag-

lund. Denne hade visserligen under sina studier vid Ultuna landtbruksinstituts agronomkurs och 

vid konsulentkursen vid Alnarps mejeriinstitut gjort sig känd som en arbetsam och praktiskt an-

lagd ung man och genomgått dessa kurser med hedrande betyg, men hans svaga teoretiska un-

derbyggnad hade vid överassistentbefattningens tillsättande år 1906 gjort, att Styrelsen icke då 

ansett sig kunna förklara honom kompetent för befattningen. Sedan hade han fortfarande med 

väl vitsordad duglighet skött konsulentbefattningen i Södermanland samt idkat vetenskapliga 

studier vid mejeriinstitutet i Kiel och tjänstgjort som assistent vid mejeriförsöken å Alnarp. 

Även detta val av fösöksledare vid Centralanstalten rättfärdigades till fullo genom den för-

söksverksamhet, som den utsedde planlade och utförde, vittnande såväl om förtrogenhet med 

mejerihandteringens praktik som om vetenskapliga insikter. 

 Den svårighet, som saknaden av ett försöksmejeri med tillhörande mejerilaboratorium 

förorsakade vid mejeriförsöksverksamhetens organisation vid Centralanstalten, och som föran-

ledt, att denna verksamhet till en början förlagts till Alnarp som fast försöksstation, undanröjdes 

år 1915 genom att Stockholms Mejericentral enligt med Centralanstaltens Styrelse träffad över-

enskommelse i sitt mejeri i Stockholm upprättat för ändamålet anordnad försökslokal och meje-

rikemiskt laboratorium. 
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 Till Centralanstaltens tjänstemannastab utom avdelningsföreståndarne och överassisten-

terna hörde även en av styrelsen tillsatt ordinarie assistent vid varje avdelning samt, vid vissa av 

dessa, extra assistenter antagna på förslag av vederbörande föreståndare eller av honom utan 

styrelsens medverkan. 

 Av de ordinarie assistenterna övergick assistenten vid Landtbruksakademiens kemiska 

laboratorium filosofie doktor O M Hofman-Bang till motsvarande tjänst vid Centralanstalten, 

varemot de övriga av dessa befattningar tillsattes, sedan de förklarats till ansökan lediga. 

 

Styrelsen 

 

I Centralanstaltens styrelses sammansättning inträdde under min tjänstetid åtskilliga förändring-

ar, dock endast å ordförandeposten. 

 Den förste innehavaren av denna befattning, vilken följde med direktörs- (senare preses-) 

befattningen i Landtbruksakademien, var förre jordbruksministern, landshövding A. Theodor 

Odelberg, vilken år 1909 efterträddes av 1a kammarens talman, bruksegaren Christian Lunde-

berg. Att den förre skulle med största mit och intresse utöva ledningen av Centralanstaltens 

verksamhet och utveckling, var så godt som självfallet, då han ju tagit intitiativ till anstaltens 

tillkomst och verksamt deltagit i dess organisation, och brukspatron Lundeberg fortsatte på 

samma sätt att ej blott intressera sig för de ärenden, som förekommo i Styrelsen utan även noga 

sätta sig in i alla enskildheter av verksamheten å Experimentalfältet och göra personlig nära 

bekantskap med de vid denna bundna tjänstemännen. 

 Med riksmarskalken greve Ludvig Douglas' övertagande år 1912 av ordförandeskapet 

inträdde i dessa avseende en förändring. Greve Douglas betraktade Centralanstaltens ärenden 

som mindre viktiga i förhållande till de åligganden, som tillhörde de höga ämbeten, som han 

innehade, och förklarade sig ganska snart efter tillträdet av ordförandeskapet icke hava tid att, 

såsom förut varit brukligt, före varje styrelsesammanträde med mig genomgå de ärenden, som 

skulle förekomma, och trädde icke i någon närmare beröring med anstaltens tjänstemän. Hans 

vana att vid sammanträdena omedelbart efter ett ärendes föredragning uttala sin mening och 

hans svårighet att finna sig i att flertalet av styrelsens medlemmar hade en från denna avvikande 

uppfattning, gjorde att misstämning ofta inträdde. 

 Ett belysande exempel härpå må anföras, särskilt som därmed lemnas förklaring till ett 

Styrelsens beslut, som kan synas egendomligt. 

 Professor Jakob Eriksson hade hos K. Maj:t anhållit att få kvarstå i tjänsten efter uppnådd 

pensionsålder, och Styrelsens yttrande hade infordrats över denna hans ansökan. Det var emel-

lertid en allmän uppfattning inom Styrelsen, att Eriksson under senare år alltför litet egnat sig åt 

sina tjänsteåligganden vid Centralanstalten, i det att meddelandena från hans avdelning varit 

mycket få och han regelbundet plägade vara i Stockholm vissa timmar dagligen, då han enligt 

gällande instruktion skulle vara å tjänsterummet. Då det gällde en i sitt fack framstående tjäns-

teman och avtagandet av hans verksamhet kunde tillskrivas hans tilltagande ålder samt han snart 

var skyldig att vid uppnådd pensionsålder avgå från tjänsten, överenskoms i Styrelsen att icke 

vidtaga annnan åtgärd, än att ordföranden skulle i enskilt samtal med Eriksson framhålla, att han 

borde noggrannare iakttaga sina tjänsteåligganden, ett uppdrag, som Lundebergs snart därefter 

inträffade sjukdom och död hindrade honom att fullgöra. Styrelsen kunde under dessa förhål-

landen svårligen tillstyrka bifall till Erikssons ansökan om uppskov med avskedstagandet. Då 

greve Douglas några dagar, innan ärendet skulle förekomma i Styrelsen, talade med mig om 

denna sak och meddelade, att envoyén i Rom, friherre Bildt, vilken var på besök i Stockholm, 

uttalat sina på grund av erfarenhet från Erikssons deltagande i sammanträden i det Internation-

ella Landtbruksinstitutet i Rom höga tankar om Erikssons verksamhet och framhållit önskvärd-

heten, att han skulle få fortsätta denna, meddelade jag greve Douglas den inom Styrelsen rå-

dande meningen och grunderna till densamma. Greven svarade härtill, att det var hans bestämda 

önskan, att den remitterade ansökningen skulle tillstyrkas, och då jag uttalat som min överty-

gelse, att Styrelsen icke skulle låta sig rubbas i sin mening, förklarade han, att han icke ville 

deltaga i ett beslut i denna riktning, utan vi finge hålla sammanträdet utan honom. Han anmälde 
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sig också hindrad att närvara vid sammankomsten med Styrelsen, vilken enhälligt avstyrkte 

bifall till Erikssons ansökan, dock med tillägg, att Eriksson även efter avgången från tjänsten 

skulle ega rätt för sina arbeten använda den botaniska institutionen å Experimentalfältet och 

dess hjälpmedel, - ett erbjudande, som denne dock aldrig begagnade sig av, sedan han i enlighet 

med Styrelsens mening av Kungl. Maj:t erhållit nådigt avsked. 

 Greve Douglas' båda efterträdare på ordförandeposten i Styrelsen, friherre Carl Joachim 

Beck-Friis och friherre Fabian De Geer vidhöllo åter ordningen att noga och i detalj taga känne-

dom om ärendena, innan de förekommo till behandling i Styrelsen, vars beslut under deras tid i 

regel fattades i synnerligen godt samförstånd. 

 Härtill bidrog ock, att Styrelsens medlemmar i övrigt under hela min tid som ordinarie 

sekreterare förblevo desamma och flertalet av dem i hög grad sakkunnige inom Centra-

lanstaltens verksamhetsområde. 

 Genom de förändringar, som under min tjänstetid inträffade inom avdelningsföreståndar-

nes och överassistenternas krets, i det att Sven Lampa efterträddes av förutvarande assistenten 

Albert Tullgren och Jakob Eriksson av sin assistent vid rostundersökningarna på 1890-talet, 

lektorn vid Ultuna landtbruksinstitut Ernst Henning, vann Centralanstalten yngre och högt kom-

petenta arbetskrafter. 

 

Samarbetet inom anstalten 

 

Förhållandet mellan tjänstemännen inbördes liksom mellan dem och mig som ordförande i 

tjänstemannanämnden var genomgående godt och förtroendefullt (bortsett från stundom före-

kommande yttringar av överassistenten Pehr Bolins impulsiva lynne). Den enligt min mening 

synnerligen önskvärda samverkan mellan ledarna av de olika grenarne av försöksverksamheten 

lemnade dock, särdeles till en början, åtskilligt övrigt att önska. Det var ju förklarligt, att de 

äldre bland tjänstemännen, som varit vana att arbeta var för sig, visade mindre intresse för sam-

arbete mellan de olika avdelningarna, och då vi i tjänstemannanämnden skulle sammanställa 

förslag till arbetsplanen för följande år, var rätt vanligt, att föreståndarne eller överassistenterna 

ej i förväg meddelat sig med varandra rörande ämnen, som upptagits å flere avdelningar. Hade 

så skett, kunde dubbelarbete hava undvikits liksom ock tvistigheter och offenltig kritik från en 

tjänsteman över en annans arbete, såsom den polemik mellan professor Söderbaum och överas-

sistent Pehr Bolin med anledning av den senares försök med koksaltgödsling samt Söderbaums 

kritik av de kemiska undersökningar av rotfrukter, som Bolin utfört på ett improviserat laborato-

rium i landtbruksavdelningens lokal. 

 Samarbete uppkom dock småningom allt mera, särdeles mellan försöksverksamheten på 

utfodringens, mejeriväsendets och bakteriologiens områden. 

 

Årligt ombudsmöte 

 

Obenägenheten för samverkan mellan de olika tjänstemännen hade också till följd, att det var 

svårt att få något synnerligt tankeutbyte till stånd vid det varje höst återkommande samman-

träde, vid vilket ombud för hushållningssällskapen (mestadels deras konsulenter), landtbruks-

instituten, Utsädes- och Mosskulturföreningen enligt gällande stadgar skulle hava tillfälle att 

taga del av förslagen till försöksplaner för följande år och framställa förslag om ämnen för 

dessa. Då sålunda dessa sammanträden visade sig föga motsvara sitt syfte och så godt som ald-

rig några nya uppslag för försöksverksamheten där framställdes av de delegerade, beslöt Styrel-

sen för Centralanstalten år 1918 att inbjuda representanter för de nämnda institutionerna och 

sällskapen till överläggning om revision av bestämmelserna rörande de lokala fältförsöken. Vid 

det sammanträde som på grund härav hölls i juli 1918, tillsattes för frågans vidare utredning en 

kommitté med generaldirektör Wilhelm Flach som ordförande. Då vid kommitténs första sam-

manträde inläggen i diskussionen till stor del utgjordes av hätska anmärkningar mot den vid 

sammanträdet ej närvarande Pehr Bolin, som ledare av den lokala fältförsöksversamheten, fann 

jag det mindre behagligt att deltaga i överläggningarna och anmälde mitt utträde ur kommittén 
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med motiveringen, att jag snart vid uppnådd pensionsålder skulle avgå från min tjänst i Landt-

bruksakademien och därmed från min plats i Centralanstaltens Styrelse. Kommittén avgav se-

nare ett förslag, att uppgörandet av förslag till det följande årets arbetsplan för fältförsöken först 

skulle uppgöras av en nämnd, bestående av Centralanstaltens försöksledare i jordbruksavdel-

ningen och några få vid årsmötet utsedde ledamöter, och det uppgjorda förslaget sedan till 

granskning föreläggas årsmötet, som skulle hållas i februari, med representanter för samma 

organisationer som det förut till hösten förlagda sammanträdet. Denna anordning, som godkän-

des och trädde i kraft först efter min avgång från min befattning i Akademien och i Centralan-

staltens Styrelse, har krönts med framgång, i det att både deltagandet i mötena och i därvid fö-

rekommande tankeutbyten blivit livligare, - det förra möjligen i viss mån beroende därpå, att 

Centralanstalten betalar rese- och traktamentsersättning åt de deltagande ombuden. Vid mötena 

har förekommit ej blott granskning av de framlagda försöksplanerna utan även föredrag över 

olika landtbruksämnen, och det lider intet tvivel, att de med båda delarna följande tankeutbytena 

bidragit till att öka intresset och förståelsen för Centralanstaltens verksamhet. 

 

Konsortiet Ager och ombyte av föreståndare å jordbruksavdelningen 

 

Omkring tiden för min avgång från min tjänst skedde en annan förändring vid Centralanstalten, 

vilken hade stor inverkan på jordbruksavdelningens verksamhet. 

 Föreståndaren för denna avdelning, professor Rhodin, skulle på grund av uppnådd pens-

ionsålder avgå från sin befattning och i samband med frågan om efterträdare åt honom medde-

lades, att ett konsortium, företrädt av firman Moritz Fraenckel och i övrigt bestående av tillver-

kare och försäljare av kalk och konstgödsel, vore villigt att lemna Centralanstalten ett betydligt 

årligt understöd för utvidgning av den lokala fältförsöksverksamheten, under förutsättning, att 

till föreståndare för avdelningen och denna försöksverksamhet utsåges en för dennas ledning 

fullt lämplig person. Som sådan nämndes föreståndaren för Mosskulturföreningen doktor Hjal-

mar von Feilitzen, under det att anbudet förfölle, om valet fölle på överassistenten Pehr Bolin, 

vilken hittills haft ledningen av de lokala fältförsöken. 

 Vid ett enskilt sammanträde hos styrelsens vice ordförande generaldirektör Wilhelm 

Flach rådde fullständig enighet om att von Feilitzen vore lämpligare än Bolin till avdelningsfö-

reståndare. Däremot var jag mycket tveksam, om anbudet av enskilt bidrag borde mottagas. 

Dels hade de lokala gödslingsförsöken enligt min mening redan allt för mycket undanträngt 

andra försök med syfte att utreda andra ur teoretisk och praktisk synpunkt viktigare frågor, och 

det syntes mig ej lämpligt, att så än mer skulle bliva fallet, dels hade styrelsen redan haft erfa-

renhet, att med enskilt understöd kunde följa anspråk av givaren att få utöva inflytande på för-

sökens ledning. Firman Moritz Fraenckel, vilken lemnat konstgödsel till de lokala gödslings-

försöken utan ersättning, hade nämnligen vid ett tillfälle sökt giva direktiv för försökens anord-

ning, ett försök som dock bestämt avvisats. Dessutom kunde det lätt giva anledning till misstyd-

ning om firmor intresserade i försäljning av konstgödsel och kalk lemnade understöd till försök 

med dessa varor, vilka försök borde vara fullt opartiska. Jag kom emellertid till följd av min av-

gång från sekreteraretjänsten ej att deltaga i sakens vidare behandling. 

 Styrelsen mottog emellertid det gjorda anbudet och hemställde hos K. Maj:t, att von 

Feilitzen skulle utnämnas utan att tjänsten förklarades till ansökan ledig, vilket ock blev K. 

Maj:ts beslut. 

 Härvid försummades att, enligt ett under Centralanstaltens första tid fattat styrelsebeslut 

delgiva tjänstemannanämnden protokoll över styrelsens beslut, och då Bolin fick kännedom 

därom först genom tidningsnotisen om von Feilitzens utnämning och till följd därav ej kom i 

tillfälle att överklaga beslutet, var naturligt, att Bolin skulle anse att underlåtenheten att meddela 

detta haft till syfte att förekomma beslutets överklagande. 

 Det av konsortiet, vilket tog namnet Ager, i avsikt ställda årsbidraget, vilket utgick med 

85.000 kronor, föranledde en betydlig ökning av jordbruksavdelningens verksamhet och särskilt 

de lokala fältgödslingsförsöken med anställande av ett flertal extra assistenter, samt denna för-

söksverksamhets lednings överförande till den nye avdelningsföreståndaren från Bolin, vilken 
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förut haft deras ledning, under det att han fick som sin särskilda uppgift fältförsök för jämfö-

relse av olika sorter av växter samt för bekämpande av ogräs, - en förändring som Bolin svårlig-

en kunde undgå att känna som ett misskännande av hans föregående verksamhet. Den genom 

understödet från konsortiet Ager föranledda ökningen av försöksverksamheten och ökningen av 

tjänstemannakåren var också egnad att föranleda svårigheter, då nämnda understöd efter von 

Feilitzens år 1928 inträffade död uppsades och upphörde. 

 

Fasta försöksgårdar 

 

Denna svårighet lättades dock genom det senare följande inrättandet av 2 fasta försöksgårdar. 

von Feilitzen var livligt intresserad för att vi i Sverige liksom i grannländerna skulle få till stånd 

sådana, vid vilka försök, som fortgå under flere år, kunde anordnas och sålunda långt pålitligare 

resultat kunna erhållas än vid de lokala fältförsöken; vid dessa senare kunna dessutom huvud-

sakligen gödslings- och sortförsök anordnas men svårligen sådana som dikningar och andra 

jordförbättrings-försök, vilka därför ock hittills föga förekommit i vårt land annat än på kärr- 

och mossjord. 

 En utredning rörande behovet av dylika fasta försöksgårdar hade ock på uppdrag av Re-

geringen utförts och offentliggjorts (Statens offentliga utredningar No 32, 1925), till huvudsak-

lig del utförd av von Feilitzen. I denna hade föreslagits inrättande av sådana i alla de olika landt-

bruksområdena i riket, men de kommitterade (ledamoten av Centralanstaltens Styrelse, förre 

jordbruksminstern David Pettersson, professor Nils Hansson och jag, som t.f. sekreterare i Aka-

demien, - von Feilitzen var bunden vid sjuksängen), vilka fingo i uppdrag att fortsätta utrednin-

gen, inskränkte sig att till en början föreslå blott 2 sådana gårdar, i landsdelar, där fast för-

söksverksamhet ansågs vara synnerligen behövlig, nämligen Lanna Borregård på den i jord-

brukshänseende rätt efterblivna Vara-slätten i Skaraborgs län och Offers gård i Ådalen av Ång-

ermanland, vilka vid av oss vid besiktning befunnits lämpliga för ändamålet. Förslaget om den 

förra av dessa, vilken var en kronoarrendegård, vann jordbruksministerns, statsrådet Paul Hell-

ströms, gillande, och den kungliga propositionen därom bifölls av riksdagen år 1928, varefter 

denna försöksgård organiserades år 1929. De villkor varpå Offers gård erbjudits staten av ega-

ren Björkå bolag tillfredsställde däremot ej statsrådet Hellström, vilken sedan sin verk-

samhetstid i Norrland behållit en viss motvilja mot att tillmötesgå skogsbolags önskan att bliva 

kvitt jordbruksjorden utan tillhörande skog. Under hans efterträdare B von Stockenström upp-

togs emellertid åter frågan om förvärv av Offers gård, och efter medgivande från jordegarens 

sida om vissa smärre jämkningar i de överlåtelsevillkor, som först erbjödos, framställdes propo-

sition om gårdens övertagande, vilken ock av riksdagen 1903 bifölls, varefter Offers försöks-

gård år 1931 organiserades ock trädde i verksamhet. 

 Den utveckling av Centralanstalten vars karaktär och skeden i det föregående antydts, 

kunde härmed betraktas som tills vidare avslutad och fortsatt framgång tryggad för dess verk-

samhet, vilken särskilt i vissa avseenden lemnat för landtbruket mycket gynnsamma resultat och 

vunnit erkännande. Det rådande begäret att omstöpa bestående anstalter, även sådana, som 

verka på tillfredsställande sätt, har emellertid ledt till riksdagsbeslut om Centralanstaltens upp-

delning och därmed risk för tillintetgörande av de fruktbärande samarbetet mellan de olika 

forskningsverksamheterna. Vad därav kan bliva följden, kan, då detta skrives, svårligen beräk-

nas. 

 

Frökontrollväsendet 

 

Vid planläggningen och organisationen av Centralanstalten ifrågasatte ej att i densamma inord-

na frökontrollen, vilken sedan densamma upphört vid Experimentalfältets jordbruksavdelning 

var förlagd blott till ett antal, till större delen svagt utrustade stationer i landets olika delar, vil-

ket ansågs föga tillfredsställande. Kort efter Centralanstaltens inrättande fick dess styrelse till 

sig remitterat ett av Landtbruksstyrelsen till K. Maj:t ingivet förslag om inrättande av en stats-

anstalt för frökontrollen jämte de lokala stationerna. Styrelsen uttalade i sitt yttrande sig för 
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inrättande av ett fåtal, förslagsvis 4, väl utrustade anstalter i olika delar av landet. Förslag i en-

lighet härmed framlades av Regeringen till 1908 års Riksdag, vilken avslog propositionen men 

hemställde om en utredning om inrättande av en central frökontrollanstalt, förlagd till Central-

anstalten. Sedan Landtbruksstyrelsen med anledning härav vidhållit sitt tidigare förslag om an-

slag till såväl lokala stationer som en central anstalt, vidhöll även Centralanstaltens styrelse i 

häröver avgivet yttrande sitt förslag om 4 väl utrustade stationer och uttalade tillika, att om en 

central frökontrollanstalt skulle inrättas, den icke borde förenas med Centralanstalten för jord-

bruksförsök, vilket däremot den botaniska avdelningens föreståndare professor Jakob Eriksson i 

yttrande, som åtföljde styrelsens, förordat. Ytterligare tillkom en underdånig skrivelse från 9 

utsädesfirmor, vari den av Centralanstalten uttalade meningen understöddes och ett med anled-

ning därav av Landtbruksstyrelsen avgivet nytt yttrande, vari inrättandet av en central anstalt 

förordades, samt slutligen ett utlåtande av en av Centralanstaltens Styrelse år 1910 utsedd 

kommitté bestående av föreståndarne för frökontrollanstalterna i Lund professor Bengt Jönsson 

och i Örebro J Widén samt mig. Denna kommitté framhöll vikten av väl kvalificerade anstalter 

och föreslog, att åtminstone två sådana skulle inrättas, nämnligen en i Stockholm och en i 

Skåne. Härmed avslöts för det dåvarande den officiella diskussionen om en reform av frökon-

trollväsendet för att efter omkring ett årtionde senare upptagas och avslutas genom 1924 års 

riksdags beslut om en Central frökontrollanstalt enligt Landtbruksstyrelsens förslag. 

 

Experimentalfältets trädgårdsavdelning 

 

Av försöksavdelningarna å Experimentalfältet bibehölls trädgårdsavdelningen vid Centralan-

staltens inrättning oförändrad under Akademiens styrelse. Den hade under senare delen av 

1800-talet och än mera, sedan direktör E Lindgren år 1900 efterträdts av Gustaf Lind som före-

ståndare, genom sin trädskoleskötsel blivit en mycket inkomstbringande affär. Denna utveckling 

gav tid efter annan anledning till klander, vilket inom Akademiens skogs- och trädgårds-

avdelning, under vilken trädgårdsskötseln å Experimentalfätlet närmast hörde, och vars föredra-

gande var dess inspektor. Detta klander som framfördes i synnerhet av den för trädgårdsskötsel 

varmt intresserade akademiledamoten byråchefen Th Örtenblad, var väl motiverat därav, att 

Experimentalfältets jord var upplåten för försöksverksamhet, men de stora inkomster, försälj-

ningen av trädskolealster inbragte, vilka tidigare lemnat väl behövligt bidrag till täckande av 

kostnaderna å de övriga avdelningarna å Experimentalfältet och alltjämnt erfordrades för under-

hållet av trädgårdsskolan, även sedan denna år 1908 erhållit ett årligt statsanslag av 10.000 kro-

nor, gjorde, att någon inskränkning i trädskoledriften ej på allvar ifrågasattes.  

 Trädgårdsavdelningens å Experimentalfältet föreståndare, Gustaf Lind, var för övrigt en 

mycket initiativrik man, som med iver deltog i arbetet och propagandan för allehanda nya upp-

slag rörande trädgårdsodlingen och angränsande områden samt produkternas avsättning. Hans 

livliga och impulsiva sinne kom dock ej sällan honom att snart svalna för en sak, för vilken han 

ivrigt arbetat, och egna sitt lågande intresse åt något annat.  

 Han deltog sålunda ivrigt i arbetet för fruktodlingens främjande och organisationen av 

fruktens avsättning, det senare i samarbete med Sveriges Pomologiska förening. Liksom tidigare 

direktör Lindgren skapat ett "arboretum" av fruktträd och prydnadsträd å det område, som sedan 

användes till bostadslägenheter för tjänstemännen vid Centralanstalten, så anlade direktör Lind 

en stor moderskola å gärdet intill södra sidan av Fårhagen. På grund av den här vunna erfaren-

heten, att dvärgträd på styv lera bliva så svagt rotade, att de kunna blåsa kull, förleddes han av 

sin impulsiva natur att alldeles utdöma denna trädtyp. Då den amerikanska krusbärsmjöldaggen 

i början av 1900-talet spred sig i Sverige och professor Jakob Eriksson i pessimistisk uppfatt-

ning om möjligheten att på annat sätt hindra dess spridning förordade upprotande av alla av 

sjukdomen smittade buskar och ivrade för att krusbärsbuskar ej skulle förökas i plantskolorna å 

Experimentalfältet, uppstod en skarp schism mellan honom och direktör Lind, vilken ville be-

kämpa sjukdomen genom avklippning av de angripna skotten och besprutning med svampdö-

dande medel. I denna strids förlopp på Experimentalfältet ställde jag mig avgjort på Linds sida i 
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hans strävan att få behålla krusbärsbuskarna i plantskolorna, vilken mening ock segrade i Aka-

demiens Förvaltningskommitté. 

 

Konservering av grönsaker och bär 

 

Bland utom hans egentliga område som trädgårdsman liggande föremål för hans livliga intresse 

och nitiska arbete intog till en tid konservering av grönsaker och frukt ett framstående rum, och 

honom tillkom till väsentlig del förtjänsten av att ett ansenligt antal konserveringsanstalter 

kommo till stånd i olika delar av riket. Härvid samarbetade han med Svenska Medicinalväxtför-

eningen, liksom även i strävandet att till dessa skaffa svenska skogsbär, särdeles båbär till tork-

ning. Han organisaerade även insamling av blåbär och lingon för försäljning i färskt tillstånd i 

Stockholm och andra bättre avsättningsplatser liksom för export. 

 På hans förslag beslöt Landtbruksakademein att anordna försök med bärplockningsmaski-

ner, varför även bidrag av statsmedel beviljades, och uppdrog åt mig att deltaga i dessa försök, 

vilka under sommaren 1913 utfördes vid plockning av blåbär till en bärtorkningsanstalt i Berg-

sjö i Helsingland och av lingon vid Grönsinka i Gestrikland. 

 Försöken visade, att vid riklig tillgång på bär man med vissa handskop-maskiner kunde 

plocka ända till 1 liter på 5 minuter, utan att bären skadades. Jag lemnade redogörelse för försö-

ken i ett föredrag i Landtbruksakademien, vilket finnes tryckt i Akademiens tidskrift år 1913. 

Ivern för plockning, konservering och försäljning av skogsbär mattades dock snart åter, och 

numera torde knappt någon av de många bärtorkningsanstalterna finnas i verksamhet. 

 

Allmänna svenska landtbruksmötena 1906, 1911 

 

I de allmänna svenska landtbruksmötena under min tjänstetid som Landtbruksakademiens sek-

reterare deltog jag såsom på grund av min tjänst inbjuden hedersgäst och dessutom i särskilda 

uppdrag. Vid mötet i Norrköping år 1906 var jag sålunda ordförande i prisnämnden för under-

visningsmateriell och hade därjämte i uppdrag att föredraga det förslag till nya stadgar för de 

allmänna landtbruksmötena, som utarbetats av en vid närmast föregående allmänna landt-

bruksmöte i Gefle 1901 tillsatt kommitté, bestående av direktör Ivar Insulander som ordförande 

samt C Bendix, Wilhelm Flach, R Hennings, A Winberg och mig som ledamöter. 

 Denna segslitna fråga, vilken förut förevarit vid mötena 1891 och 1896, bragtes nu till sin 

lösning. Det uppgjorda förslaget hade varit remitterat till samtliga hushållningssällskap och 

Hushållningssällskapens ombudsmöte samt hade före sin behandling vid landtbruksmötets all-

männa sammanträde granskats av ombuden för Landtbruksakademien och hushållningssäll-

skapen vid mötet utan att föranleda anmärkning mera än på en punkt, nämnligen om åtagandet 

för hushållningssällskapen av årligt bidrag med viss procent av deras inkomst av brännvinsme-

del till möteskostnadernas bestridande. Som emellertid alla hushållningssällskap redan beviljat 1 

procent av sin inkomst av dessa medel till landtbruksmötet i Norrköping, voro förhoppningarna 

goda, att förslaget skulle godkännas. Så skedde ock. Stadgandet om bidragsskyldighet hade 

formulerats så, att i stadgarnas första paragraf uttalades, att allmänt svenskt landtbruksmöte är 

en hushållningssällskapens gemensamma angelägenhet, vari sålunda låg en moralisk skyldighet 

för sällskapen att bidraga till möteskostnadernas bestridande. 

 

Stadgeändring 

 

Intet yrkande om avslag framställdes heller, och stadgeförslaget antogs med blott oväsentliga 

förändringar, men 9 representanter för hushållningssällskap ansågo sig böra anmäla reservation 

med anledning av den nämnda § 1. Jämte denna paragraf var den viktigaste ändringen från förut 

gällande bestämmelser, att Landtbruksakademiens befattning med organisationen av mötena 

bortfallit, vilket nu i motsats till vid mötet 1891 lemnades utan anmärkning. 

 Det sålunda av mötet godkända stadgeförslaget fastställdes av K. Majt den 21 december 

1906.  
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 Vid det följande allmänna landtbruksmötet, år 1911 i Örebro, hade jag som enda arbets-

uppgift att vara ordförande i prisnämnden för vetenskapliga hjälpmedel, - en lätt uppgift, då de 

få utställningsartiklar av denna grupp, som voro att bedöma, icke inneburo något avsevärdt nytt. 

Som Landtbruksakademiens sekreterare mottog jag inbjudning till de landtbruksmöten och 

andra sammankomster av större betydelse, som hushållningssällskap och andra landtbruks-

föreningar i olika delar av landet anordnade. Min uppfattning, att jag borde så mycket som möj-

ligt söka att vidmakthålla förbindelse med alla landtbrukets organisationer, gjorde, att jag i regel 

begagnade mig av dessa inbjudningar. Kännedomen om att vissa av Akademiens ledamöter 

hyste den uppfattningen, att det var vigtigare, att sekreteraren fanns på tjänsterummet i Stock-

holm, än att han deltog i sammankomster ute i landet, gjorde, att jag i regel icke begärde be-

myndigande att deltaga i dylika möten eller att resorna skulle räknas som tjänsteförrättningar 

utan företog dem på enskilt initiativ och utan reseersättning. 

 Sålunda deltog jag i flertalet av de möten, som hushållningssällskapen höllo till firande av 

sin 100-åriga tillvaro, högtidligheter, som fingo sin förnämsta betydelse genom de utförliga 

historiker, vilka till dem utarbetats, och som utgöra viktiga källor för kännedomen om det 

svensksa landtbruket under det 19e århundradet. 

 

Hushållningssällskapens landtbruksmöten i Hedemora 1903, Visby 1904 

 

Av möten, som eljes anordnades av hushållningssällskapen, erinrar jag mig särskilt hästpremie-

ringsmötet i Hedemora år 1903 för den ståtliga uppvisning, som där egde rum av den då som 

egen ras nyligen erkända nordsvenska hästen, och uttrycken av den allmänna tillfredsställelsen 

med sammanslutningen av 4 nordsvenska hushållningssällskap för underhåll av en hingstuppfd-

ningsanstalt å Vången i Jämtland. 

 Det landtbruksmöte, som Gotlands hushållningssällskap sommaren 1904 höll i Visby, var 

av intresse särskilt genom de bevis på framsteg, som häst- och nötkreatursutställningarna lem-

nade. 

 

Gotlands landtbruk och husdjursskötsel 

 

Öns gamla pony-ras, skogsrussen, hade ju för länge sedan upphört att hava någon betydelse som 

dragare vid åkerbruket, och de djur av denna ras, som förevisades vid mötets utställning, voro 

huvudsakligen att betrakta som exempel på den avel av denna ras för försäljning till lyxbruk, 

som börjat bedrivas vid några enskilda gårdar och av två för ändamålet bildade bolag. Till jord-

brukshästar hade man först slagit sig på avel av blandras av lätt typ, vartill ju öns kalkrika jord-

mån och torra betesmarker syntes inbjuda, men vid utställningen visade djur av såväl ardenner- 

som nordsvensk ras, att dessa börjat vinna insteg på ön, de förra särskilt där sockerbetsodlingen 

föranledt en djupare brukning av jorden. 

 Av nötboskap visades visserligen ett avsevärdt antal djur av öns småvuxna, torra gul-

bruna landtras, men de avstucko genom sin grova, oförädlade kroppsform, tunga huvud (särde-

les tjurarne), starkt stupande, skarpa bakdel och svagt utvecklade mjölktecken, skarpt och oför-

delaktigt mot de utställda Ayrshiredjuren. Denna ras var också företrädd av ett större antal djur 

än Gotlandsrasen, vilket syntes visa, att man nu på de bättre gårdarne övergått till Ayrshire-

rasen. Ordföranden i gruppnämnden för nötboskap, Nils Broander i Bölske, framhöll visserligen 

i sin redogörelse för nötboskapsutställningen Gotlandsrasens goda utvecklingsmöjligheter, men 

själv hade han övergått till Ayrshire-rasen. 

 Betecknande för landtbrukets ståndpunkt på ön var för övrigt den ytterst fåtaliga utställ-

ningen av svin och talrika av får, huvudsakligen av den småvuxna kortulliga rasen, vilken lever 

fritt ute på bete å de torra hedmarkerna under större delen av året. Därjämte fanns ett mindre 

antal får av Cheviot-rasen från stamschäferiet å Roma kungsgård, rätt vackra djur men mera 

småvuxna än de djur av denna ras, man ser i dess hemland och på svenska fastlandet. Under en 

resa, som jag efter mötet fick göra kring på ön för att bese dess landtbruk, syntes det påfallande, 

vilket stort inflytande sockerbetsodlingen haft på jordbruket. Där betor odlades, märktes stor 



111 
 

framgång i jordens brukning och skördarnes storlek i jämförelse med vad jag vid tidigare besök 

(1892 och 1898) sett på samma jord, under det att där betodling ej förekom, brukningen vanlig-

en kvarstod på den gamla ståndpunkten, med obesådda vändtegar och svaga grödor, Myrodling-

en hade ej hållit vad man väntat av densamma; den odlade myrjorden låg till större delen i gräs, 

som det uppgavs, av det skäl, att vårsäden ofta skadades av försommarfrost, vilken för övrigt 

sades nedsätta även gräsväxten på myrjorden. En anmärkningsvärd förändring var också, att 

rapsodlingen, som förr förekom rätt allmänt, nu tycktes vara alldeles övergiven, - en följd av 

tilltagande härjningar av rapsbaggen. 

 

Mosskulturföreningen, 25-årsfest 

 

Vid mosskulturföreningens 25 års fest år 1911 i Jönköping deltog jag som inbjuden representant 

för Landtbruksakademien, ett representantskap, som var i viss mån genant, i det att Akademien 

till en början ställt sig mindre välvilligt till föreningens strävan att utöva den centrala ledningen 

vid arbetet för mossodlingens främjande, vilken uppgift Akademiens Förvaltningsutskott öns-

kade förbehålla för Akademiens kemist, professor L F Nilsson, som börjat undersökningar rö-

rande moss- och kärrjords kemiska beskaffenhet och lämpliga sätt för dess fruktbargörande. 

Akademien hade därför avstyrkt bifall till föreningens till henne remitterade underdåniga ansö-

kan om statsanslag samt själv sökt och även erhållit anslag för samma ändamål. 

 I mitt lyckönskningstal vid festen framhöll jag, att Akademien vid tidpunkten för före-

ningens börjande verksamhet hade den officiella ställningen som central anstalt för landtbrukets 

försöksväsen, och att dess kemist, professor Nilsson, en av de erkänt främste i sitt fack, börjat 

undersökningar på mossodlingens område, varför Akademien ansett lämpligast att ledningen av 

arbetet å detsamma bibehölles åt Akademien. Sedan emellertid föreningens försöksverksamhet 

under sin energiske stiftares, C von Feilitzens, ledning visat sin kompetens och målvedvetenhet 

i sitt arbetes planläggning och genomförande, följde Akademien med varmt intresse och fullaste 

erkännande föreningens betydelsefulla verksamhet och frambar genom mig en varm lyckönskan 

till redan vunna resultat och tillönskan om fortsatt gagnande verksamhet. 

 Jag deltog också regelbundet i Mosskulturföreningens sommarmöten, liksom även i Sve-

riges utsädesförenings, i vilken förenings styrelse jag åter inträdt år 1914 såsom av Regeringen 

förordnad ledamot. 

 

Utsädesföreningen 

 

År 1908 deltog jag på uppdrag av jordbruksministern i den kommitté, som under ordförandes-

kap av landshövding Fabian De Geer i samråd med representanter för Utsädesföreningen och 

Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget uppgjorde förslag till nya villkor för statsanslag åt utsä-

desföreningen. Denna kommitté, vars ledmöter utom ordföranden voro överdirektör M von 

Feilitzen, friherre Malte Ramel, bruksegaren Axel Ekman och jag, hade fått i uppdrag att verk-

ställa av riksdagen begärd utredning och förslag om förändrande villkor för överlåtelse av före-

ningens utsädesstammar, avpassade så, att såväl föreningens som den jordbrukande all-

mänhetens intressen bleve på ett fullt betryggande sätt tillgodosedda. Kommitténs förslag, som 

innebar omreglering av förhållandet mellan Utsädesföreningen och Allmänna Svenska Utsädes-

aktiebolaget med höjning av det senares avgifter för övertagna stammar, lades till grund för 

K.Majts proposition till 1909 års riksdag om statsanslag till föreningen. 

 Då jag år 1914 åter blev ledamot av styrelsen, hade de anledningar till missnöje, som 

föranledt mitt utträde ur densamma, avlägsnats, i det att hela landets intressen mer än förr till-

godosågos, sedan filialer i olika delar av riket inrättats, och den av mig önskade förberedande 

behandlingen av ärendena i tjänstemannanämnden, innan de förekommo i styrelsen, blivit regel. 
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Föredragsverksamhet 

 

Ända från mitt tillträde till sekreteraretjänsten hos Landtbruksakademien hade jag i regel tillmö-

tesgått de allt talrikare framställningarna till mig att biträda vid föredragskurser eller hålla en-

staka föreläsningar hos föreläsningsföreningar, landtbruksklubbar och hushållningssällskap. 

Detta var ju i överensstämmelse med Akademiens uppgift att sprida upplysning och nyttigt för 

min verksamhet som Akademiens sekreterare, i det att jag därigenom vidgade min kännedom 

om landtbruksförhållandena i olika orter och gjorde bekantskap med personer, knutna vid landt-

bruket såsom dess idkare, lärare och ledare inom länens landtbruksadministration. 

 

Landtbrukskurser och landtbruksveckor i Stockholm 

 

Bland landtbrukskurser, i vilka jag sålunda medverkade, må först nämnas de av jordbruksmi-

nistern anordnade landtbrukslärarekurserna i Stockholm. Den förste jordbruksministern, Th 

Odelberg, hade uppgjort planen till en dylik kurs avsedd att giva landtbrukslärare en översigt 

över nyare forskningsresultat och uppfattningar inom landtbruksvetenskapens och för densam-

ma grundläggande vetenskapers områden men avgick från departementschefsposten, innan tiden 

för kursen var inne. Hans efterträdare Alfred Petersson fullföljde planen och utfärdade inbjud-

ning till kursen, som hölls i september 1905 i gamla riksdagshuset. Vid densamma närvoro om-

kring 400 personer, övervägande landtbrukslärare och konsulenter. Jag tjänstgjorde som en av 

de tre sektionsordförandena och höll föredrag om "Olika sätt att anordna yrkesundervisning för 

praktiska landtmän och därom vunnen erfarenhet". 

 Den allmänna belåtenhet denna kurs väckt föranledde statsrådet Petersson, att då han för 

andra gången blivit chef för jordbruksdepartementet, år 1908 ånyo anordna en dylik kurs, för 

vilken planen på hans uppdrag uppgjordes av chefen för Landtbruksstyrelsen M von Feilitzen, 

kanslirådet Wilhelm Flach, Nils Hansson och mig. Denna hölls under en hel vecka i september 

med 3 föreläsningar om dagen och bevistades av omkring 300 deltagare, varav en avsevärd del 

var idkare av större och mindre jordbruk. 

 År 1912 gjordes av Landtbrukslärareföreningen en framställning om en kurs efter samma 

plan som de två föregående, och sedan riksdagen på kunglig proposition beviljat 8.500 kronor 

till bestridande av därmed förenade utgifter, hölls kursen enligt av Landtbruksstyrelsen fastställt 

program i Stockholm under en vecka i september 1912 i närvaro av omkring 250 deltagare. 

Liksom vid den föregående kursen var jag en av ordförandena.  

 Dessa föredrags- och duksussionskurser, vars förhandlingar utgåvos i tryck, upprepades 

ej vidare och hade kanske även blivit mindre behövliga därigenom att åtskilliga andra tillfällen 

tillkommit att deltaga i sammankomster med orienterande föredrag och diskussioner angående 

nyare rön och erfarenheter. 

 Bland sådana anstalter för upplysning och tankeutbyte i ämnen tillhörande landtbrukets 

område märkas främst de från 1911 årligen hållna landtbruksveckorna. Detta efter tyskt före-

döme anordnade sammanförande av sammanträden rörande jordbrukets angelägenheter, vartill 

initiativ togs av byråchefen Hugo Tigerschiöld, och vars genomförande underlättades genom av 

honom anskaffade donationsmedel, visade sig från början vara en synnerligen lämplig anord-

ning. Till veckan anslöto sig så godt som alla icke lokala föreningar på landtbrukets och skogs-

hushållningens områden och deltagandet av landtbrukare, landtbrukslärare och s.k. rådgivare 

samt andra intresserade så allmänt, att företaget måste anses synnerligen lyckadt. Jag deltog i 

några av veckorna med föredrag och var ledamot av styrelsen till år 1915, då jag avböjde åter-

val. 

 Exemplet av dessa för hela riket avsedda möten följdes av sådana för enskilda län eller 

länsdelar, och även för några sådana anslitades jag som föreläsare. 

 Vid de svenska universiteten hade sommarkurser för sådana personer, som icke hade 

tillfälle att deltaga i universitetstudier börjat hållas och en dylik kurs egnades år 1912 vid Upp-

sala universitet åt landtbruk och dess grundläggande vetenskaper. På anmodan av kursens besty-

relse biträdde jag vid denna med ett par föreläsningar. 
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 Den starka tillströmningen av deltagare ej blott av lärare och rådgivare på landtbrukets 

område utan även av landtbrukare anfördes av godsegare O Silfverschiöld vid Hushållningssäll-

skapens ombudsmöte 1915 som bevis på önskvärdheten av dylika kurser för landtmän, som 

önska inhemta kännedom om nya rön och erfarenheter, varför han föreslog en framställning om 

dylika kurser vid landtbruksinstituten. Sedan statsanslag därtill beviljats, hölls en dylik 6 dagars 

kurs på sommaren 1917 vid Ultuna landtbruksinstitut med föreläsningar och demonstrationer av 

lärare vid institutet samt andra målsmän för landtbruket och dess hjälpvetenskaper. Deltagarnes 

antal uppgick till ett 60-tal, det största som man ansett sig kunna mottaga, och belåtenheter tyck-

tes vara allmän, men detta uppslag fick icke någon fortsättning. 

 Jag medverkade även vid några av de kurser för folkskolelärare, som höllos i olika orter 

för att öka lärarnes kompetens att meddela undervisning i landtbrukets grunder vid folkskolor 

och fortsättningsskolor. Så i en kurs, som år 1909 hölls vid Åsa landtmannaskola i Söderman-

land, - ett företag som efter 2 års kurser upphörde på grund av ringa anslutning -, och vid en 

föredragsserie anordnad 1914 av Stockholms folkskolestyrelse för lärare och lärarinnor vid sta-

tens folkskolor. På grund av därom framställd anmodan utgav jag dessa föredrag i tryck under 

titeln Sveriges landthushållning. Kortfattad översikt. 

 Under vintrarne höll jag även talrika föredrag hos lokala föreläsningsföreningar, varvid 

om möjligt föreläsningar för flere föreningar höllos på samma resa. Vanligen förlades de till 

lördag och söndag, men stundom sammanställdes de till turnéer på flere dagar. Planen för dessa 

föredragsresor uppgjordes oftast av Folkbildningsförbundet i Stockholm, åt vilket jag även för-

fattade 6 föredrag, som av förbundet trycktes och jämte tillhörande scioptikonbilder utlånades 

till föreläsningsföreningar. Dylika föredrag hos föreläsningsföreningar voro mycket talrika un-

der de första åren av min sekreteraretid men avtogo sedan småningom i antal. 

År 1904 anmodades jag av styrelsen för Ålsta folkhögskola i Medelpad att biträda vid en landt-

brukskurs i skolan och detta föranledde, att från flere orter i landskapet kommo förfrågningar 

om möjligheten att få landtbruksföredrag av mig, - önskningar som jag ock tillmötesgick. 

 

Landtmannaveckor i Norrbotten 

 

Samma år började jag även biträda med landtbruksföredrag i Norrbotten. Med den för honom 

utmärkande energien och begäret att personligen leda alla företag för länets förkovran hade 

landshövding Bergström med föreståndaren för den kemiskt-växtbiologiska anstalten P Hell-

ström som sin högra hand igångsatt ett intensivt upplysningsarbete bland länets jord-

bruksbefolkning för att höja det efterblivna landtbruket. I detta syfte anordnades gödslings-, 

rotfruktsodlings- och utfodringsförsök enligt nutida grunder, varvid fria konstgödsel- och kraft-

fodermedel smat utsäde utgjorde lockelse för landtmännen att deltaga. Dessutom anordnades 

föredrag av Hellström, landtbruksingeniören Emil Berggren och assistenterna (konsulenterna) 

vid kemiskt-växtbiologiska anstalten. För att åvägabringa planmessighet i denna föredragsverk-

samhet och hindra förkunnandet av för orten mindre lämpliga läror eller stridiga meningar, hade 

landshövdingen hållit ett concilium med alla de i upplysningsarbetet deltagande för att fastställa 

"den rätta läran". Vid föreläsningskurserna, som plägade fortgå i en följd flere dagar, satt Berg-

ström som ordförande och sökte att genom maningar och populära sammanfattningar av vad 

föreläsarne framhållit få åhörarne att lägga detta på minnet samt att framlocka frågor och in-

vändningar för att genom deras besvarande bringa klarhet i sådant, som syntes dunkelt eller 

olämpligt för orten. Genom att hålla till flere dagar, helst en vecka, utsträckta kurser vanns, att 

folket samlades från vidsträcktare område, än om det varit blott enstaka föredrag. 

 Den "landtmannavecka", till vilken jag hösten 1904 inbjöds som medverkande, var för-

lagd till Öjebyn i Piteå landsförsamling, en synnerligen lämplig plats, emedan den var belägen i 

en av Norrbottens mest vidsträckta och bördiga jordbruksbygder, och den s.k. kyrkstaden, d.v.s. 

de kring kyrkan liggande kyrkbodarne med stall, vilka gåvo de besökande och deras hästar hus-

rum under kursen liksom under kyrkhelgerna. Hit hade samlats en stor mängd folk, över 1.000 

personer, så att endast kyrkan kunde rymma dem alla. Där höllos under en hel vecka dagligen 

föredrag åtföljda av meningsutbyten under landshövdingens patriarkaliska ordförandeskap. Fö-
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redragshållare voro Hellström, jag, länets två konsulenter Österman och Wanhainen, landt-

bruksskoleföreståndare E A Fresk och J Th Lagerkvist samt länets duktiga mejerikonsulent 

Anna Gustafsson, landshövdingens like i eloqventia corporis, och de manliga konsulenternas i 

förmåga att klart utlägga sina lärdomar och fånga åhörarnes uppmärksamhet. I länstidningen 

offentliggjordes utförliga referat av förhandlingarna, sedan utgivna som en liten bok, Landt-

mannaveckan i Öjebyn. 

 Även de följande åren, 1905-1906, deltog jag i upplysningsverksamheten i Norrbotten. 

För att lära känna länets landthushållning åtföljde jag på hösten 1905 landshövdingen på en resa 

i Piteåtrakten, under vilken vi besökte ett antal bondgårdar och i enskildheter togo kännedom 

om deras mycket primitiva landtbruk, - den folklige landshövdingen även om värdfolkens en-

skilda angelägenheter och familjeförhållanden. Hans otroliga förmåga att känna igen och min-

nas även de obetydligaste personer, som han någon gång sammanträffat med, vilken redan un-

der landtmannaveckan förvånat mig, var härvid än mer påfallande, liksom ock det förtroende av 

alla, små som stora, han förstått tillvinna sig. 

 Under den följande vintern deltog jag sedan i en landtmannavecka i Neder-Kalix, dit vi 

foro på järnväg till Morjärv och därifrån efter häst, nedbäddade i hö i risslor. Även här var för-

samlingen talrik, dock ej så som i Öjebyn året förut, så att vi även här måste använda kyrkan till 

möteslokal. 

 Folket var än mer här än i länets sydliga delar oberört av nyare tiders idéer, ej blott inom 

landtbrukets område utan även i övrigt. En stor del av mötesdeltagarne sades vara gammal-

laestadianer, för vilka ej blott spritdrycker utan alla kulturens nymodigheter voro förhatliga, för 

att ej säga bevis på syndiga vanor. Vi och våra lärdomar, noga avpassade efter ortens förhållan-

den, mottogos emellertid med välvilja, även om de nog betraktade en del av vad vi hade att för-

kunna som misstänkta "sörländska nyheter". 

 I början av december deltog jag åter i en landtmannavecka i Öjebyn, åtföljd av en dylik i 

en Lappmarksby Glommersträsk. 

 Resan från Älvsbyn, närmaste järnvägsstation till Piteå, i släde till Öjebyn var besvärlig i 

bister köld och på efter rikligt snöfall igenyrda vägar, och då landtbruksveckan börjades, var till 

följd därav de tillstädeskomna deltagarnes antal så litet, att vi rymdes i ett litet rum i kommu-

nalhuset. Den ringa tillsträmningen av folk tillskrevs även ovissheten, om landshövdingen 

skulle komma, i det att det var känt, att han dagarne förut deltagit i ett sammanträde i 

Juckasjärvi, långt uppe i Lappmarken, fjärran från järnvägsförbindelse. Han ankom emellertid 

på andra dagens morgon och visste snart att råda bot på folkbristen vid mötet. Genom bud och 

telefon förehöll han en del personer i byarne, att då hushållningssällskapet ställt till med en 

landtmannavecka och lärare kommit från fjärran orter samt han själv trots oväder rest genom 

dag och natt för att närvara, det var bedrövligt att de, för vilka det hela var tillställt, skulle låta 

litet vinterväder hindra sig att komma tillstädes. 

 Det verkade. Följande morgon mötte en församling på omkring 400 personer, och vi 

fingo åter taga kyrkan till möteslokal. 

 Från Öjebyn reste vi till Glommersträsk, en by vid vägen från Jörn till de stora sam-

hällena Arvidsjaur och Arjeploug. Utom denna belägenhet torde det förhållandet hava varit 

orsaken, att en landtbruksvecka förlagts till denna jämförelsevis obetydliga ort, att dess befolk-

ning visat livligt intresse för framsteg i landtbruket, bland annat genom att inrätta ett modernt 

mejeri, som nyss blivit färdigt, - som det uppgavs, det första i Lule lappmark.  

 Åhöranrnes antal var omkring 100, vilket var rätt mycket i denna glest bebyggda trakt, 

och så stort, att vi även här måste förlägga mötet till kyrkan. 

 Liksom i allmänhet i länet var även här användning av konstgödsel det medel att öka 

jordens avkastning, som vunnit största tilltro, vilket väsentligen berodde på den övertygande 

erfarenhet man haft av de talrika gödslingsförsök, som hushållningssällskapet genom den växt-

biologiska anstalten anordnat, men här väl även på de rika skördar, som med dessa hjälpmedel 

vunnits vid de av jägmästare Bremberg gjorda stora odlingarna på en närbelägen myr, Missen-

träsk. Maningarna att förbättra jordens torrläggning genom bättre avdikning, än de grunda di-

kena med skopformig profil, som voro vanliga, vunno däremot föga gehör, och särdeles betrak-
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tades täckdikning som en misstänkt "sörländsk" nyhet föga lämplig för denna landsdel. Man var 

övertygad, att vattnet om vintern skulle frysa i dikesrören till is, som kanske ej skulle smälta 

under hela sommaren. Ett framsteg, som hushållningssällskapets upplysnings- och försöks-

verksamhet ända här upp i Lappmarken åstadkommit, var en börjande odling av rovor till kre-

atursfoder, - men rovorna borde, enligt en av sin orts mera framstående jordbrukares mening, 

odlas på vallbrott, för att ej förkvävas av ogräs! 

 Den kännedom, jag sålunda inhemtat om landtbruket i Norrbotten, framlade jag i ett före-

drag i Landtbruksakademien, tryckt i Akademiens tidsskrift 1907, sidorna 36-38. Min känne-

dom om detta jordbruk, vilken sträckte sig blott till kustlandet, fick jag senare ökad genom del-

tagande i Svenska Skogsvårdsföreningens exkursion år 1916, då vi dels besökte en av de genom 

Norrbottens hushållningssällskaps försorg anlagda jordbrukskolonierna, vid Alträsk i länets 

södra del, dels under resa upp till Gellivare och Torne Träsk fingo ett, om ock ytligt, intryck av 

landthushållningen norr om den s.k. odlingsgränsen.  

 

Landtmannaveckor i Vesterbotten 

 

I Vesterbotten hade också på senare tid såväl Hushållningssällskapet som enskilda personer 

igångsatt åtgärder till landtbrukets höjande, och i detta syfte önskade länets hövding, H Björk-

lund att efter exemplet i det norra grannlänet anordna landtmannaveckor. Då han anmodade mig 

att medverka härvid, förklarade jag mig villig därtill, men då jag icke hade någon på egna iakt-

tagelser grundad närmare kännedom om länets landtbruksförhållanden, överenskoms, att jag 

före den första "veckan" skulle tillsammans med länsagronomen Martin Bergström göra en be-

siktningsresa i länets kustland. 

 Jag brukade vid mina föreläsningsresor taga ett lågt honorar, 15-25 kronor, och reseer-

sättning av föreläsningsföreningar, vilka för detta ändamål åtnjöto statsanslag, men eljes, såle-

des av hushållningssällskap, landtbruksklubbar och andra sammanslutningar, som begärde mitt 

biträde, endast ersättning för mina resekostnader. Då även dessa för den ifrågasatta resan i Ve-

sterbotten skulle vara betungande för länets hushållningssällskap, vars tillgångar voro rätt med-

tagna, hemställde dess förvaltningsutskott, efter överenskommelse mellan landshövdingen och 

mig, hos Landtbruksakademien om uppdrag åt mig att göra denna studie- och föredragsresa, 

varigenom jag skulle få rätt att räkna den som tjänsteresa, för vilken jag egde rätt att erhålla 

reseersättning av statsmedel. 

 Då detta ärende förekom till behandling i Akademien, uttalade några ledamöter klander 

över mina föreläsningsresor på den grund, att "sekreterarens arbetsplats är i Akademien men ej 

på föreläsningsturnéer". Häremot anförde jag, att jag ansåge denna verksamhet gagnelig även 

för min uppgift som Akademiens sekreterare, emedan den beredde mig tillfällen att komma i 

närmare förbindelse med landets jordbrukare och att lära känna landtbruket i rikets olika delar. 

Denna mening förfäktades även med kraft av landshövding Bergström, vilken uttalade, att sek-

reterarens deltagande i sammankomster för spridande av kunskap i och intresse för ett tidsenligt 

landtbruk vore synnerligen önskvärdt och väl överensstämde med Akademiens i hennes stadgar 

angivna uppgift. Slutresultatet blev, att hushållningssällskapets anhållan bifölls, så att jag fick 

göra Vesterbottensresan som tjänsteförrättning. 

 På grund härav gjorde jag under sommaren 1906 i sällskap med länsagronom Bergström 

en rundresa på järnväg och cykel genom jordbruksbygderna utefter Ume- och Vindelälvarne 

samt från Åsträsk ned genom Burträsk och kustlandet till Umeå. 

 Denna färd gav mig en helt annan uppfattning om Vesterbotten som jordbruksland, än jag 

fått från järnvägen. Efter stambanan norr om Vindeln visar landskapet blott skog, till stor del 

mindre växtlig och skövlad, men blott små, fattiga, odlade bygder kring älvarnes lopp samt tal-

rika odlade mossar. Närmare kusten hade jag nu fått se vidsträckta öppna bygder med jord, om 

vars bördighet skogar med för denna breddgrad ovanligt högvuxna träd (särskilt i Burträsk och 

Bygdeå) och ett högt stående jordbruk samt en framstående mejeriskötsel vittnade. 

 Senare på sommaren medverkade jag som föreläsare vid en landtmannavecka vid folk-

högskolan i Degerfors, till vilken samlats en rätt talrik och intresserad skara deltagare, - om än 
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varken åhörarnes antal eller deltagande i förhandlingarna gick upp mot vad landtmannaveckorna 

i Norrbotten haft att visa, - men så kunde ej heller folkhögskoleföreståndaren Vifell mäta sig 

med landshövding  Bergström i förmåga att draga in åhörarne i tankeutbytet. - Sitt intresse för 

jordbrukets främjande hade Vifell även visat genom anläggning av ett litet försöksfält vid sko-

lan, varå visades verkan av olika gödsling samt olika sorter av odlade växter. 

På eftersommaren 1907 fick jag tillfälle att öka min kännedom om Vesterbotten och dess landt-

bruk, i det grosshandlare Seth Kempe erbjöd mig att i hans sällskap inspektera av honom under-

stödda mönsterjordbruk. 

 Såsom huvuddelegare i Robertsfors bolag och dess egendom av detta namn, länets för-

nämsta jordegendom, hade grosshandlare Kempe visat stort intresse för höjandet av länets jord-

bruk. Vid bolagets egendom, var skogsbruket och förädlingsverken för skogsprodukterna det 

viktigaste, men åt dess landthushållning hade sedan långt tillbaka, även före Kempes tid egnats 

stor och för framtiden beräknad omsorg. Där hade tidigare en mejeriskola verkat, och fort-

farande bedrevs där en framstående mejeriskötsel. Boskapsstammen hade varit föremål för för-

ädling, som till en tid skett genom korsning med röd kullig engelsk boskap för att öka djurens 

köttansättning och slaktvärde, - denna korsning hade dock icke fortsatts genom ny import av 

avelsdjur för bloduppfriskning men hade medfört önskad verkan. Sitt intresse för jordbruket 

hade Kempe även visat genom omfattande försöksverksamhet under ledning av föreståndaren 

för jordbruksavdelningen å Experimentalfältet S Rhodin. 

 På detta sätt hade Robertsfors på visst sätt blivit ett mönsterjordbruk men för att allmän-

nare sprida kännedomen om nutida förbättringsåtgärder och tilltron på deras gagn och lönsam-

het även vid det mindre jordbruket, som är förhärskande i länet, erbjöd sig grosshandlare 

Kempe att understödja inrättande av ett antal mönstersmåbruk under hushållningssällskapets 

ledning, vilket anbud antagits. År 1904 voro 8 dylika mönsterbruk igångsatta, spridda inom 

olika delar av länet. 

 Grundsatserna för detta företag voro följande: Med hemmansegare, kände för strävan att 

införa förbättringar vid sitt jordbruk, träffas överenskommelse av hushållningssällskapet, att 

egaren under 8 år ställer sitt gårdsbruk under ledning av en av hushållningssällskapets konsulen-

ter för vidtagande av sådana förbättringsarbeten, som av denne anses önskvärda och egaren 

finner sig kunna genomföra med hjälp av de understöd, som lemnas. Dessa bestå av räntefria lån 

uppgående till halva kostnaden för jordförbättringar samt för önskvärda ny- och ombyggnader; 

lånen anses återbetalade, om de överenskomna arbetena vid kontraktstidens slut äro utförda på 

godkänt sätt. Uppsättning av sådana redskap, som anses önskvärda, lemnas som lån, och de få 

vid kontraktstidens utgång behållas mot 1/4 av inköpspriset. 

 Den framgång, som detta företag visat, föranledde grosshandlare Kempe att senare lemna 

bidrag till ytterligare ett antal dylika mönsterjordbruk i Vesterbotten. Även i Norrbotten igång-

sattes senare liknande företag på förslag och bekostnad av samme intresserade och frikostige 

främjare av norrländskt jordbruk. Landtbruksakademien visade sin uppskattning av detta hans 

intresse för landtbruket genom Kempes kallelse år 1908 till arbetande ledamot och 1920 till 

hedersledamot. 

 Framgången av detta företag var vid vårt besök redan i dess början i ögonen fallande. 

Stenbrytning ur åkern, där sådan var behövlig, hade skett, på några ställen i så stor skala, att den 

uppbrutna stenen formligen täckte marken i ett tjockt lager. En planmessig avdikning å jorden 

var allmänt börjad. Verkan av en omsorgsfull brukning och lämplig gödsling visade sig också 

genom vackra grödor även av jämförelsevis fordrande växtslag. En jordförbättring, som litet 

varstädes användts med framgång, var kalkning. Kalk erhålles från Kåge, norr om Skellefteå, 

där brytning och bränning av kalk igångsatts. 

 Tack vare dessa rundresor och en utflykt, som jag på egen hand företog från Nyåkers 

järnvägsstation upp till Örträsk vid lappmarksgränsen, fick jag rätt god kännedom om landtbru-

ket och dess förutsättningar i länets kustland och därmed en stadgad uppfattning, att villkoren 

för ett lönande landtbruk därstädes äro gynnsammare, än man vanligen på grund av det nordliga 

läget är böjd att antaga. Härmed ökades också mitt intresse för deltagandet i det upplys-
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ningsarbete, som fordras, för att de naturliga goda förutsättningarna skola bliva fullständigare 

utnyttjade än hittills. 

 Härtill fick jag åter tillfälle ett följande år, 1908, då jag i oktober månad på anmodan av 

landshövding Björklund och i hans sällskap deltog i en landtmannavecka i Lycksele. Resan dit i 

vagn från Umeå över Degerfors efter Vindelälven lät mig se trakter, som jag förut ej besökt. 

Härigenom och genom samtal med landshövdingen och befolkningen, som talrikt samlats i 

Lycksele, den förnämsta handelsplatsen i Vesterbottens lappmark, "Lappmarkens Paris", fick 

jag ökad kännedom om förhållandena i dessa delar av länet, vilket fått särskilt intresse för mig, 

sedan jag i början av året valts till representant för länet i Riksdagens 1a kammare. 

 Landtbruksveckan hade, som sagt, lockat mycket folk, som med stort intresse tycktes 

åhöra de många föredragen. Bland föredragshållarne lyckades nog konsulenten för lappmarker-

na Mårten Bergström främst bland alla att fånga åhörarnes uppmärksamhet genom sitt godmo-

digt populära framställningssätt och sin noggranna kännedom om landtbruksförhållandena i 

Lappmarken. Här liksom vid den föregående landtbruksveckan i Vindeln var åhörarnes delta-

gande i förhandlingarne genom frågor och därav föranledda resommementer långt mindre, än 

vad förhållandet varit vid landtmannaveckorna i Norrbotten, - men ordföranden landshövding 

Björklund hade ej heller samma förmåga som hans ämbetsbroder i grannlänet att få bönderna att 

komma fram med sina frågor och funderingar. 

 Med denna landtmannavecka var mitt deltagande i upplysningsarbetet inom landtbrukets 

område slut, vad Vesterbotten beträffade. Anledningen att jag ej vidare fick någon anmodan att 

deltaga däri, var kanske i någon mån, att jag vid valet till ledamot av riksdagen på sätt och vis 

blev motkandidat till landshövdingen, vilken, efter vad man sade mig, önskat bliva vald men 

ännu ansågs vara allt för litet förtrogen med länets förhållanden, samt icke kommit i något 

närmre förhållande till vare sig bolagens representanter eller allmogen. 

 

Lantmannakurser i Södermanland, föredrag i Nerike 

 

Däremot deltog jag i åtskilliga landtmannakurser i mellersta Sverige, bland vilka jag särskilt 

erinrar mig ett par, - den av den livskraftiga Södra Södermanlands Landtbruksklubb i Nyköping 

år 1907 anordnade samt länets norra landtbruksklubbs kurs år 1908 i Katrineholm. Den förra av 

dessa varade flera dagar under medverkan av flere klubben icke tillhörande föredragshållare, 

bland dem Nils Hansson och jag, som bidrog med tre föredrag över vidt skilda ämnen, Bakteri-

ers verksamhet i jord och gödsel, Bilder från amerikanskt och norrländskt jordbruk, samt Tids-

enliga åkerbruksredskap med särskild hänsyn till mellansvenskt jordbruk. Båda dessa före-

dragsmöten voro talrikt besökta av jordbrukare från länet, huvudsakligen större jordbrukare av 

herremannaklassen, under det att däremot ett föredragsmöte i grannlänet Nerike, hållet vid Kä-

vesta folkhögskola, under ordförandeskap av skolans föreståndare doktor J V Jonsson, författa-

ren av länets hushållningssällskaps 100-års historia, huvudsakligen samlat en åhörareskara av 

allmogejordbrukare. 

 

Studieresa beträffande betsockerindustri 

 

Vid sidan om min sekreteraretjänst i Landtbruksakademien och med densamma sammanhän-

gande uppdrag kom min verksamhet att omfatta även åtskilligt, som icke stod i direkt samband 

med Akademien. 

 Ett sådant uppdrag under de första åren av min tjänstgöring som sekreterare var en resa, 

som jag på uppdrag av den kommitté, som tillsatts för utarbetande av förslag till förändrad be-

skattning av sockertillverkningen, tillsammans med byråingeniören i kontrollstyrelsen Å G Eks-

trand företog år 1903 i och för anskaffande av upplysningar om sockerbetsodlingen och beskatt-

ningen av betsockerindustrien i utlandet. 

 På grund av kommitténs önskan att snarast möjligt erhålla de önskade upplysningarna 

företogs resan omedelbart efter uppdragets mottagande, i februari månad, trots att tiden var rätt 

otjänlig, i det att varken betodling eller sockerberedning vid råsockerfabrikerna då pågick. Där-
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till kom, att sockerbeskattningssystemet även i de länder, vi skulle besöka, var under omarbet-

ning med anledning av den år 1902 genom Brysselkonventionen träffade överenskommelsen om 

avskaffande av alla exportpremier för socker och om visst förhållande mellan införseltull och 

tillverkningsskatt. Våra studier måste därför inskränkas till att hos myndigheter och bolags-

styrelser inhemta underrättelser, till stor del otryckta, om förhållandet mellan odlare och fabri-

kanter, om kontroll över sockrets tillverkning och distribution samt besiktning av fabriker. Svå-

righeten vid vårt uppdrag fullgörande ökades även därav, att brådskan med vår resa hade hindrat 

att genom landets utrikesrepresentation förbereda vårt anlitande av de utländska myndigheterna. 

Härav rönte vi ingen olägenhet i Köpenhamn, där vi utan att behöva begära biträde av vår legat-

ion genast erhöllo kompletterande underrättelser om de för oss redan rätt väl kända förhållan-

dena på det ifrågavarande området, men både i Berlin och Paris, där vi begärde legationens be-

medling hos vederbörande statsmyndigheter, blev svaret, att detta krävde tid för fullgörande av 

övriga formaliteter. På båda ställena fingo vi på därom framställd begäran en skriftlig introdukt-

ion till vederbörande statsbyrå och lyckades på egen hand utan vidare medverkan från legation-

en erhålla alla önskade upplysningar, och i Berlin var man även nog tillmötesgående att upp-

draga åt en tjänsteman, geheimregeringsråd i finansdepartementet, att följa oss till Magdeburg 

för att hjällpa oss att vid en sockerfabrik taga kännedom om fabrikationens och kontrollens an-

ordning. 

 I Bryssel tog Sveriges sändebud saken mindre byråkratiskt, följde oss själv till finansmi-

nistern och framställde vårt ärende. Ministern anförtrodde oss åt en generaldirektör, under vil-

ken sockerbeskattningen lydde, och av honom fingo vi alla önskade upplysningar. Sedan vi där-

efter genom den svensk-norska generalkonsulns i Antwerpen bemedling fått bese en betsoc-

kerfabrik, kunde vi efter väl förrättat ärende resa hem. 

 Efter hemkomsten avgåvo vi till Sockerbeskattningskommittén en redogörelse för vad vi 

inhemtat, av vilken jag författade den del, som avhandlade betodlingen och förhållandet mellan 

odlarne och fabrikerna, doktor Ekstrand uppgifterna rörande tekniska och kontrollanordningar.  

Reseberättelsen offentliggjordes i tryck av kommittén, Stockholm 1903. 

 

Provning av bränntorvmaskiner 

 

Mitt föregående deltagande i provning av landtbruksredskap i samband med de 4 senaste landt-

bruksmötena och vid redskapsprovningsanstalten å Ultuna torde hava varit orsaken till att jag av 

K. Landtbruksstyrelsen år 1903 fick i uppdrag att vara ordförande vid en provning av bränn-

torvmaskiner, som föranstaltats av Styrelsen. Provningsnämnden utgjordes i övrigt av direktö-

ren i Ångpanneföreningen O Nycander, även han deltagare i redskapsprovningarna å Ultuna, 

ingeniören i Järnvägsstyrelsen Er von Friesen, bränntorvfabrikanterna Th Egnell, C N Jacobson 

och G W Roman, ingeniören H Nydqvist samt statens torvingeniör kapten Ernst Wallgren, den 

sistnämnde som nämndens sekreterare. 

 Provningarna började å den nära Hessleholm belägna Vestra Torups mosse med väl 

multna kärrtorv och fortsattes å Stavsjö högmosse i närheten av Ljungby köping. På det förra 

stället provades ett ältverk med anordningar för den ältade massans utläggning å torkfältet och 

sönderdelning i torvstycken, på det senare 3 stora presstorvverk med materiell för torvstyckenas 

utläggning till torkning. 

 Intresset för bränntorv var vid denna tid livligt, i det att man hoppades, att torven skulle få 

användning som industribränsle i långt större skala än förut och även som motorbränsle vid 

järnvägsdrift. En förutsättning härför var, att torven skulle kunna tillverkas så billigt, att den 

kunde konkurrera med stenkol. För möjligheten härav var torvingeniören Wallgren en över-

tygad talesman, vilken räknade med en tillverkningskostnad ända ned till 3 kronor per ton, un-

der det att K. Järnvägsstyrelsen för den försöksdrift med torvbränsle, som styrelsen anordnat fått 

betala torven med 10-12 kronor per ton. 

 Provningen, i vilken torvverk från alla de vid denna tid verksamma verkstäder för till-

verkning av sådana deltogo, gav intet stöd åt kapten Wallgrens optimistiska uppfattning. Av 

dess resultat framgick för övrigt, enligt nämndens mening, att beredning av älttorv i stor skala 
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knappt kunde förordas i vårt land, i det att våra somrar icke lemna betryggande säkerhet för 

torvens torkning. 

 Provningsberättelsen offentliggjordes i K. Landtbruksstyrelsens Meddelande No 95. 

 

Kongress för motokultur 

 

Senare har jag blott två gånger haft uppdrag i samband med redskapsprovningar, och då ej som 

prisdomare utan blott som rapportör. Det förra av dessa gällde den 2a internationella kongressen 

för motokultur, som hölls i den lilla franska staden Soissons den 26-30 augusti 1913. 

Initiativ till bildande av ett internationellt förband för motokultur, som togs i Frankrike år 1910, 

ledde till stiftandet av föreningar för motorers användning som dragmaskiner och bearbetnings-

redskap i åtskilliga länder, bland dem även i Sverige, men dessa nationella föreningar anslöto 

sig i allmänhet ej, såsom den vid förbundets stiftrande antagna planen, till detta som centralor-

ganisation. Förbundet blev därför i själva verket blott en fransk sammanslutning och stod som 

inbjudare till den nämnda kongressen. 

 Den svenska motokulturföreningens sekreterare och drivande kraft, professor G Timberg 

erbjöd mig att vid denna kongress representera den svenska föreningen, ett erbjudande, som jag 

dess hellre antog, som man väntade, att vid den i förening med kongressen anordnade uppvis-

ningen av motorredskap fräsmaskiner och deras arbete skulle intaga en framstående plats. I av-

seende på dylika maskiners användbarhet hyste Timberg och jag en motsatt mening, i det att 

han ansåg, att man med dem skulle kunna kunna utföra det mesta luckringsarbete, som utföres 

med plog- och harv-artade redskap, under det att jag höll före, att de åtminstone på lerartad jord 

i vårt klimat voro lämpade blott för vissa luckringsarbeten, huvudsakligen vid trädesbruket, och 

därför på grund av sitt höga pris hade föga utsikt att finna allmännare spridning i vårt land. 

 Kongressförhandlingarna voro, med blott ett undantag, en besvikelse. De av kongress-

styrelsen utsedde inledarne av överläggningarna om de uppställda frågorna sökte genomgående 

att göra reklam för motordrivna redskaps användning vid landtbruket, och vid frågan om motor-

fräsmaskiner framhölls med skärpa den fördel de erbjödo genom att man med användning av 

dylika maskiner kunde men en bearbetning ersätta både plöjning och flere därefter följande 

harvningar. De fåtaliga närvarande kongressledamöterna, av vilka flertalet tycktes vara landt-

män från orten, föreföllo till en början tveksamma, men sedan jag framhållit, att i de nordiska 

länderna i regel vore nödvändigt att höstplöja jorden och låta den ligga i öppen fåra under vin-

tern samt först på våren luckra tiltorna genom harvning, varför fräsar där ej kunna ersätta plog 

och harv, uppträdde den ene fransmannen efter den andra med uttalande, att detsamma var för-

hållandet hos dem. 

 I fortsättningen blevo föredragen allt mer intresslösa, diskussionerna allt tunnare och 

åhörarne allt fåtaligare. Huvudintresset egnades i stället åt utställningen av motorredskap och 

uppvisningen av dessa i arbete. Vid arbetsproven skedde ingen uppmätning av kraftåtgång eller 

det utförda arbetets mängd eller bedömande av dettas beskaffennhet. Den enda utställda fräsma-

skinen, von Meyenburgs fabrikat, kunde på den hårda jord, på vilken den arbetade, göra blott en 

mycket ytlig luckring. Största uppmärksamhet väckte de nu för första gången i Europa förevi-

sade amerikanska s.k. caterpillertraktorena, senare i Sverige kallade kedjekrypare, vilka fått stor 

användning såväl vid jord- och skogsbruk som i krig under namn av tanks. I Soissons visades 

deras stora förmåga att taga sig fram i oländing mark genom att köras ned och upp igen i en 

djup sandgrop med lösa väggar. 

 Min berättelse Redogörelse för 2a internationella kongressen för motokultur i Soissons 

1913 utgavs som Meddelande från Svenska Motokulturföreningen. 

 

Provning av motortraktorer 

 

Från the Society of motor manufacturers and traders hade genom det svenska generalkonsulatet 

i London ingått en inbjudan till Sveriges regering att sända en eller flere representanter att be-

vista en provning av motortraktorer för jordbruksändamål, vilken skulle hållas den 20-24 sep-
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tember 1921 å godset Shrawardin nära staden Shrewsbury. Antagligen på grund av min redogö-

relse för mitt deltagande i kongressen för Motokultur i Soissons 1913 erbjöds mig att represen-

tera Sverige vid den engelska redskapsprovningen, och då jag vid mitt tacksamma mottagande 

av detta erbjudande uttalade en önskan att även en svensk maskiningeniör skulle deltaga i besö-

ket, utsågs därtill ingeniör G Bergström, anställd hos Munktells fabriksaktiebolag, vårt lands 

förnämsta tillverkare av landtbruksmotorer. 

 Tillsammans övervoro vi uppvisningarna å Shrawardin av traktorer och motorplogar, men 

provningar kunde de egentligen ej kallas, då här lika litet som i Soissons företogos några mät-

ningar eller bedömningar av det utförda arbete. Ej heller förekommo några anmärkningsvärda 

nyheter i konstruktionsväg. Fräsmaskiner förekommo ej. 

 Mest intressant var kanske uppvisningen av en av motor dragen dikesplog av märket Re-

volt, vilken konstruktion var av svenskt ursprung och av konstruktören J F Pettersson i Fager-

sanna, Skaraborgs län förevisats vid landtbruksmötet i Karlstad 1910. Vid där företagen prov-

ning av maskinen hade densamma visat sig alltför vek för att med framgång kunna användas i 

hård jord och i alla händelser endast på fullt stenfri mark. Den engelska tillverkaren, Land drai-

ning excavator Co, Spalding - den svenske konstruktörens namn fanns ej angivet - hade betyd-

ligt förstärkt alla plogens delar men ej tillräckligt för att hålla i den hårda jorden, trots att denna 

var stenfri. Den förevisades i två olika typer, en liksom den svenska med smalare skär för täck-

dikning och en bredare för upptagande av grunda öppna diken. Båda maskinerna gingo emeller-

tid sönder på grund av den starka påfrestningen och uppvisningen var egnad att styrka det tvivel 

på konstruktionens lämplighet, vilket föranledt dess uppgivande i Sverige. Såväl lösskärningen 

av bottenjorden som den lösskurna jordens upptransport på en av ett undersittande kedjehjul 

driven linbana togo stor kraft och varje mötande sten är egnad att stoppa maskinen och skada 

skäret. 

 Den ökning av förekomsten av nationella och mellanfolkliga sammankomster, kon-

ferenser och kongresser, som utmärkt tiden omkring och efter senaste sekelskifte, har även egt 

rum på landtbrukets område, och i flertalet av dylika sammankomster, som berörde dettas in-

tressen, kom jag att deltaga under min tjänstetid som sekreterare i Landtbruksakademien.  

 

Småbrukskonferens 

 

En dylik allmän svensk sammankomst, i vilken jag deltog, var den av Centralförbundet för soci-

alt arbete i mars 1907 anordnade Småbrukskonferensen. Det år 1903 bildade Centralförbundet 

hade från början av sin verksamhet framträdt som förfäktare av åtgärder för att åt obemedlade 

eller mindre bemedlade arbetare bereda utväg att bedriva eget jordbruk. Det vid denna tid inrät-

tade egnehemslåne-väsendet ansågs av en del av de mer framträdande männen inom förbundet 

mindre ändamålsenligt, och målet ansågs av dem bäst kunna förverkligas genom att från stats-

domäner och från enskildes egendomar, då så behövdes genom expropriation, avstyckades jord 

för småbruk att upplåtas med ärftlig besittningsrätt eller annan mer eller mindre garanterad 

brukningsrätt, en uppfattning, som nära anslöt sig till de av borgmästaren C Lindhagen i Norr-

landskommittén framställda åsikterna. På anmodan av en av de vid denna tid mest framträdande 

ledamöterna av förbundet, kaptenen friherre Erik Palmstierna, höll jag år 1906 på ett av förbun-

det anordnat möte ett föredrag om "Förutsättningarna för det mindre jordbrukets ekonomiska 

framgång", vilket förbundet utgav av trycket som dess Arbete No 6. 

 Jag deltog därefter i den "småbrukskonferens", som Centralförbundet anordnade i Stock-

holm den 28 februari till 2 mars 1907 och höll där det inledande föredraget om "Småbrukslag-

stiftningens utveckling i Sverige". I de långa diskussionerna, vartill föredragen gåvo anledning, 

bröt sig de radikala och de mera konservativa meningarna skarpt mot varandra, - de förra för-

fäktade främst av Palmstierna och den vid denna tiden mycket framträdande agitatorn, presten 

H F Spaak, de senare av vice häradshövdingen Carl von Gripenstedt, hemmansegaren G Brahn i 

Hedemora samt agronomerna Nils Hansson och  V Ekerot. De mera betänksamma och konser-

vativa meningarna gjorde sig mest gällande och kommo även till uttryck i konferensens resolut-

ioner. Jag deltog i meningsutbytet blott i frågan om småbrukarnes föreningsrörelse, varvid jag 
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varnade för onödig splittring mellan olika klasser av jordbrukare och förordade alla jordbruka-

res, oavsett deras egendoms storlek, sammanslutning i ekonomiska föreningar. Den av mig före-

slagna resolutionen i denna riktning blev också godkänd av konferensen.  

 Baron Palmstierna sökte sedan sammanföra mig med borgmästare Lindhagen och några 

andra ivrare för socialistisk jordpolitik, men vid den enda sammankomst med dem, i vilken jag 

deltog, funno vi avståndet mellan dessa idealistiska agitatorers, - åtminstone den sistnämndes - 

och min mera nyktra uppfattning så stort, att något vidare deltagande av mig i deras överlägg-

ningar ej ifrågakom. 

 

Agrogeologkonferens 

 

I den agrogeologkonferens, som hölls i Stockholm i augusti 1910 på initiativ av geologer utan 

samråd med några landtbrukets representanter, var jag deltagare huvudsakligen som stum åhö-

rare och utställare. Jag hade visserligen mottagit val till "hedersledamot" i organisations-

kommittén men var icke kallad till dennas sammanträden och hade intet med anordningarna att 

göra. I den anordnade utställningen av geologiska kartor m.m. berörande jordens egenskaper i 

och för jordbruket, hade jag utställt en samling profiler av svenska jordarter, preparerade i sin 

naturliga form och färg genom indränkning med glycerin, - en av professor Gerhard De Geer 

mig förordad metod, - denna samling införlivades efter konferensens slut med Landt-

bruksakademiens museum. 

 Konferensen var av intresse dels genom därvid framställda förslag åsyftande att skapa 

enhet och fasthet i jordartterminologien, dels genom de ryske deltagarnes inlägg rörande de 

senare så mycket beaktade förändringarna av jordlagren genom inverkan av nederbörden, 

(podzolbildning m.m.), på vilket område ryske geologer voro banbrytare. Redogörelse för för-

handlingarna på tyska språket jämte de hållna föredragen offentliggjordes i tryck, Stockholm 

1911. 

 

Internationell mejerikongress i Stockholm 

 

I den 5te internationella mejerikongressen, vilken på initiativ av det internationella mejeriför-

bundet (Fédération internationale de laiterie) hölls i Stockholm i juni 1911, var anslutningen 

från såväl Sverige som utlandet mycket stor, omkring 900 deltagare, bland dem åtskilliga av 

Europas mest framstående fackmän på husdjursskötselns och mjölkhushållningens områden, 

såsom professorerne Oscar Kellner, Benno Martiny, H Weigmann och Bernh Böggild. 

Kongressen var synnerligen väl ordnad, varför förtjänsten så godt som helt tillkom general-

sekreteraren Chr Barthel, och gynnades av strålande vackert väder. Jag var medlem av be-

styrelsen för kongressen, utan att dock behöva egna något arbete åt anordningarna, samt ord-

förande på avdelningen rörande mjölkens produktion. 

 De talrika insända avhandlingarna, vilka utdelades tryckta, föredragen samt de av dem 

förnaledda diskussionerna voro till stor del av bestående intresse, och utgåvos i tryck av gene-

ralsekretariatet (Compte rendu des travaux du 5me Congrès international de laiterie, 1912). I 

samband med kongressen förekom ett flertal fester, bland dem ett av konungen givet garden 

party i Logården samt exkursion till AB. Separators gård Hamra. 

 

Nordisk landtbrukskongress och norskt landtbruksmöte i Kristiania 

 

Den 3e nordiska landtbrukskongressen hölls i Kristiania sommaren 1907. Sedan nordiska landt-

brukskongresser hållits i Köpenhamn år 1888 och i Stockholm 1897, hade förslag väckts att 

anordna ett tredje dylikt sammanträde samtidigt med det 12e allmänna norska landtbruksmötet i 

Kristiania år 1907. Sedan Stortinget beviljat härför nödigt anslag och det Kgl. Selskab for Nor-

ges Vel på anmodan av Landtbruksdepartementet åtagit sig kongressens anordnande och led-

ning, hade Sällskapet under sommaren 1906 utsett 4 norrmän till medlemmmar av styrelsen för 

kongressen och därefter vändt sig till de övriga nordiska länderna med inbjudan att deltaga i 
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kongressen och utse var sin ledamot i styrelsen. På denna inbjudan hade det Danska Land-

husholdningsselskab och det K. Finska hushållningssällskapet lemnat jakande svar och till med-

lemmar i bestyrelsen anmält för Danmark hovjägmästare F Friis och för Finland professor Gösta 

Grotenfelt. Om någon förfrågan under hand gjorts i Sverige, till vilken myndighet eller institut-

ion dylik inbjudan till svenskt deltagande i kongressen borde ställas, känner jag ej, och det 

kunde ju synas tveksamt dels på grund av det efter unionsbrytningen ännu spända förhållandet 

till Norge, varav de två representanterna för Selskabet for Norges Vel till det allmänna svenska 

landtbruksmötet i Norrköping föregående år ej kunnat undgå att få en tydlig upppfattning, dels 

emedan Landtbruksakademien, som väl tidigare varit den institution, till vilken en dylik inbju-

dan bort ställas, genom de nya stadgarne för de allmänna svenska landtbruksmötena ställts utan-

för all befattning med ärenden rörande landtbruksmötena. 

 Svårigheten löstes på det sätt, att direktionen för det Kgl. Selskab for Norges Vel vände 

sig till mig såsom sekreterare hos Svenska Landtbruksakademien med en hemställan, att jag 

skulle inträda som medlem av bestyrelsen för kongressen. Då jag ansåg det vara olyckligt, om 

misstämningen med anledning av unionsupplösningen skulle hindra vänskaplig samverkan mel-

lan de båda förra unionsländerna och därmed även förbindelsen med de båda övriga nordiska 

länderna störas, gav jag jakande svar och åtog mig att verka för deltagande från Sverige i kon-

gressen. Detta var dock ett vanskligt och grannlaga uppdrag. Stämningen mot Norge var ganska 

retlig, vilket ock fann uttryck däri, att inbjudningar, som av den norska bestyrelsen sändts till 

enskilda inom landtbrukets område bemärkte män, i några fall ej besvarats eller t.o.m. återsändts 

oöppnade. Att mitt antagande av uppdraget på åtskilliga håll togs illa upp, var därför naturligt, 

och detta ogillande drabbade även de svenskar, professor Winberg, godsegare Sederholm, do-

cent Hj Nilsson och agronom Nils Hansson, vilka åtogo sig att vara sektionsordförande vid kon-

gressen. Under dessa förhållanden ansåg jag det vara lämpligast att inskränka mina åtgärder 

som ombud i Sverige för kongressens bestyrelse till att meddela underrättelser om densamma. 

Kongressens anordnande sköttes helt och hållet av bestyrelsens norske ledamöter, och före kon-

gressens början deltogo vi, utländske ledamöter, icke i någon annan dess åtgärd än att framföra 

inbjudning till Konungen. 

 För detta ärende samlades "Styret" för kongressen i Kristiania den 6 maj 1907. I detta 

dess möte deltogo samtliga norske ledamöter, ordföranden godsegaren Kai Möller, professor N 

Wille, överläraren vid den högre landtbruksskolan på Aas Bastian Larsen och sekreteraren hos 

det Kgl. Selskab for Norges Vel Haakon Tveter, samt av de utländske ledamöterna hov-

jägmästaren Friis och jag. Vi båda mottogos med den mest utsökta artighet och voro under de 

dagar, besöket i Kristiania varade, bestyrelsens gäster. 

 Uppvaktningen hos Konungen fick, åtminstone för min uppfattning, sin säregna prägel 

genom motsatsen mellan den myndige ordförandens kortfattade hemställan, att majestät ville 

hedra kongressens öppnande med sin närvaro och Konungens i försynta ordalag framställda 

tack och förhoppning, att han därvid ej skulle behöva hålla något tal, vartill han av ordföranden 

erhöll det lugnande svaret, att denne själv skulle hålla öppningstalet. 

 Landtbruksmötet, vilket hölls under dagarne den 28 juni till den 4 juli i den intill Kristia-

nia närbelägna egendomen Frogners vackra park, och vars öppnande jag övervar som inbjuden 

"hedersgäst", hade för mig sitt största intresse genom den omfattande utställningen av nöt-

boskap och hästar av landets olika rastyper. 

 I Norge hade likasom i Sverige man börjat använda korsning med djur av utländska bättre 

utvecklade raser till den inhemska boskapens förädling, men detta hade vunnit insteg i någon 

avsevärd omfattning huvudsakligen vid herremannajordbruk i landets mest framskridna jord-

bruksbygder och ej heller där allmänt. Sedan omkring ett årtionde hade man emellertid i princip 

övergått till de inhemska nötboskapsrasernas förädling utan användning av korsning med ut-

ländska raser. - För oss svenskar var det nog blott den brunblacka kulliga östlandsrasen, rödkol-

lerne, och den vackra behornade Telemarksrasen, bland alla de utställda lokala rastyperna, som 

någorlunda fyllde de anspråk, som man hos oss ställer på djurens kroppsliga utveckling. De 

övriga utställda raserna av "stedegent kvaeg", mestadels av dvärgartad kroppsstorlek, kunna 

däremot kanske väl passa för förhållandena i de bergiga landsdelarne med beten, som bäst 
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kunna tillgodogöras av småvuxna, lättrörliga djur. Telemarksrasen stod i en särklass, så till vida 

att dess jämnhet med ädla väl utvecklade kroppsformer och välbildade juver vittnade ej blott om 

hemlandsjordens bördighet utan även om ett sedan länge bedrivet planmessigt urval av avels-

djur. Även bland rödkollerne, sydöstra Norges förhärskande ras, funnos ganska många rätt 

vackra djur, vittnande om framsteg i aveln av denna intill senaste tid med Ayrshire rätt mycket 

blandade ras, men de utställda djurens ojämnhet och den vanliga föekomsten av grova huvuden 

och framdelar, visade, att förädlingsarbetet ej ännu nått en mer allmän och genomgående ver-

kan. 

 Av hästar var, som ju var att vänta, utställningen av östlandsrasen mycket bra, trots att en 

del av de bästa hingstarne genom sin tjänstgöring på avelssätrarne voro hindrade att vara tillstä-

des. De utställda djurens flertal vittnade om den rådande strävan att öka rasens storlek och 

tyngd. Får- och get-utställningarna voro mindre betydande, och av får voro de inhemska raserna 

alls ej företrädda, vilket förklarades av att det huvudsakligen är i Vest- och Nordlandet, som 

dessa raser hållas och hava ekonomisk betydelse. Bäst och talrikast var Cheviot-rasen represen-

terad. De tre bästa baggarne såldes till Sverige. 

 Efter att hava tillbragt ett par dagar vid landtbruksmötet mottog jag inbjudning av statsrå-

det J P Thorne att tillbringa de återstående dagarne till kongressens början på hans egendom 

Evje gård i Smaalenene, i en bygd, som i avseende på natur och jordbruk nära överensstämmer 

med den angränsande bohuslänska slättbygden. Statsrådet Thorne, vilken under åtskilliga år 

varit medlem av den norska statsrådsavdelningen i Stockholm, var en varm unionsvän och be-

klagade i förtroliga samtal skilsmessan mellan de två brödrafolken. 

 Efter några dagars angenäm samvaro på Evje gård följdes vi åt till Kristiania för att när-

vara vid kongressens öppnande. 

 I Landtbrukskongressen var av omkring 800 deltagare svenskarnes antal blott 20 (av vilka 

en icke kommit tillstädes), men någon misstämning över den ringa tillslutningen från Sverige 

kom ej till synes, utan tvärt om föreföll det, som om man allmänt sökte att genom en starkt ma-

nifesterad hjärtlighet framhålla sin önskan om återupplivande och stärkande av gamla förbindel-

ser mellan de båda folken. Denna välvilliga stämning mot Sverige visade sig bland annat genom 

fördelningen av funktionerna som ordförande och föredragshållare, i det att av de 20 svenske 

deltagarne 5, nämnligen professor Winberg, godsegare Sederholm, professor Hj Nilsson, agro-

nom Nils Hansson och jag utsetts till ordförande och 6: sekretare G Leufvén, doktor Rosengren, 

doktor H Nilsson Ehle, Hj Nilsson, Nils Hansson och jag anmodats hålla inledande föredrag, - 

proportionsvis flere än av någon av de övriga deltagande nationerna. 

 De 41 föredragen avhandlade dels landtbruksförhållanden och agrarpolitiken i de respek-

tive föredragshållarnes hemland, dels använda metoder och vunna resultat vid i dem utförda 

undersökningar, samt föranledde i flertalet ämnen givande meningsutbyten. Särdeles skarp var 

den kritik, som riktades mot den nya finska agrarpolitiken med rätt till expropriation av enskild 

jordegendom för att bereda jordlösa personer tillfälle att förvärva jord till egna småbruk, och det 

förslag i samma riktning, som framställts av en av det Kgl. Selskab for Norges Vel tillsatt Jord-

dyrkningskomité. 

 Vid den "välkomstsexa" som "Styret" anordnat å St Haugen, besvarade jag efter anmodan 

av den danske och den finske styrelseledamoten välkomsttalet för de utländska gästerna. I mitt 

svarstal framhöll jag, att den ofta uttalade uppfattningen, att Norge väl var ett naturskönt men 

kargt och fattigt land, vars jordbruk arbetar under ogynnsamma förhållanden, jävats av åtskilligt 

på landtbruksmötesutställningen. Vi hade där fått en erinran om att Norge var verldsleverantör 

av det verksammaste medlet att öka jordens grödor, Norges-salpetern, och att de norske landt-

männen fingo köpa denna till pris, som kunde väcka yrkeskamraternas i grannländerna avund. 

Norge hade vidare framstående forskare, som arbetade på landtbrukets framgång även på vägar, 

som föga beaktats i andra länder. En sådan hade vi vid utställningen lärt känna genom den syn-

nerligen lärorika uppvisningen av ogräs, den skada de vålla och medlen att bekämpa dem. An-

ordnaren, Emil Korsmo, då anställd vid stadens renhållningsverk, syntes vara en ung kraft, som 

borde tagas helt i anspråk i landtbrukets tjänst. Så skedde, som bekant, några år senare, och pro-

fessor Korsmo har vid åtskilliga tillfällen, då vi kommit i beröring med varandra, betygat sin 
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tacksamhet för den offentliga uppskattning, jag förr än någon annan uttalat av betydelsen av 

hans arbete. Hans stora bok Ugress, vilken skulle ingå i Bonniers serie av handböcker, det 

Svenska jordbrukets bok, fick jag i uppdrag att översätta, vilket uppdrag utfördes av min dotter 

L Bergendal. 

 Den 3e nordiska landtbrukskongressen avlöpte sålunda på bästa sätt, och ingen av delta-

garne hade väl då en tanke på, att denna följd av nordiska landtmannamöten härmed skulle vara 

slut. 

Så blev dock händelsen. Då efter den sedvanliga mellantiden en ny kongress skulle hållits, 

gjorde verldskriget varje tanke därpå omöjlig. 

 

Nordiska Jordbruksforskares Förening 

 

Den av krigstidens svårigheter föranledda samverkan mellan de skandinaviska länderna, sär-

deles Sverige och Danmark, på det ekonomiska livets områden födde tanken på en stadigva-

rande sammanslutning mellan dessa länders landtbruksvetenskapliga forskare och försöksmän. 

Denna tanke framfördes av statskonsulenten A Elofson vid ett "planteavls"-möte i Köpenhamn i 

februari 1918, och sedan den där vunnit livlig anslutning, upptogs den vid den kort därpå föl-

jande svenska landtbruksveckan i Stockholm, där beslut fattades att söka få till stånd en före-

ning med detta syfte och kommittéer bildades för föreningstankens genomförande i de tre skan-

dinaviska länderna. Före sommarens slut voro avdelningar för dessa tre länder av Nordiska 

Jordbruksforskares Förening bildade och kort efter anslöt sig även en finländsk avdelning. 

Genom sina årligen [blyertsanteckning "vart 3:dje år"] anordnade för de 4 länderna gemen-

samma möten har föreningen långt fullständigare än de med längre mellantider åter kommande 

Nordiska landtbrukskongresserna kunnat fylla dessas uppgift, särdeles som den i föreningens 

namn angivna inskränkningen till forskare ej tillämpats utan tillträde som medlem medgivits 

även representanter för landtbruksförvaltningen och det praktiska landtbruket. De nordiska 

landtbrukskongressernas serie har därför ej fortsatts. 

 För egen del ställde jag mig utanför arbetet på föreningens bildande, formellt på den 

grund, att jag icke kunde räkna mig som "forskare", men i verkligheten även, emedan jag ansåg 

de redan förefintliga nationella föreningarna med deras lätta förbindelse fylla behovet. Jag har 

också alltjämnt inskränkt mitt deltagande till föreningens allmänna sammankomster i Stock-

holm, dock med fullt erkännande av föreningens betydelsefulla verksamhet. 

 

Internationell landtbrukskongress i Wien 1907, i Gand 1913 

 

Sedan inbjudan ingått till Sveriges regering att sända representanter till den 8de internationella 

landtbrukskongress, som skulle hållas i Wien den 21-25 maj 1907, lemnades detta uppdrag åt 

mig, med Carl Bendix som suppleant. Vid kongressen voro i övrigt följande svenskar närva-

rande: professor Gunnar Andersson, assistenten doktorr Thorild Wulff, doktor Hjalmar von 

Feilitzen och botanisten hos Mosskulturföreningen E Haglund. Jag deltog som svensk medlem i 

kongressens överstyrelses, la Commission internationale d'agriculture, sammanträde, i vilken 

den franske agrarpolitikern och förre ministern Jules Méline fortfarande var sekreterare och 

Henri Sagnier, redaktör av Journal d'agriculture pratique, "questeur", liksom i de allmänna och 

åtskilliga av sektionssammanträdena. 

 Kongressen förlöpte efter vanlig schablon, med en stor mängd föredrag. Den formligen 

överväldigande mängden av föredrag, till större delen tryckta i förväg och utdelade vid mötets 

början, gjorde emellertid, att tiden och uppmärksamheten blev alltför splittrad för att samman-

trädena skulle lemna någon saklig behållning, - den fick man hemta efteråt genom studium av 

de tryckta förhandlingarna. 

 Jag lemnade en kortfattad översikt av kongressens förhandlingar och beslut i Landtbruks-

akademiens tidskrift 1907. Denna redogörelse avslutas med ett framhållande av det ringa direkta 

gagn föredragen och därav föranledda diskussioner hava genom meddelande av nya upptäckter, 

nya synpunkter eller förslag till reformer, vilka i regel lika väl eller bättre utredda meddelas 
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genom uppsatser och diskussioner i facktidskrifter eller särskilda publikationer. De fattade reso-

lutionerna bliva i regel utan vidare påföljd, särdeles som de för att vinna godkännande av en 

talrik församling måste formuleras i så allmänna ordalag, att de bliva betydelselösa. Kongres-

sernas betydelse ligger huvudsakligen i att de bereda personer, som arbeta inom samma område, 

tillfälle till personlig bekantskap och tankeutbyte.  

 Detta omdöme gäller till fullo även om den nästa internationella landtbrukskongress, till 

vilken jag sändts som ombud för Sverige, den 10de i ordningen, vilken hölls i Gand i juni 1913. 

Även till denna kongress hade insändts och i förväg tryckts ett stort antal avhandlingar ("rap-

ports") över i förväg uppställda programpunkter och därutöver hölls ett antal förut ej anmälda 

föredrag, vilka till stor del avhandlade frågor av huvudsakligen lokal betydelse. Det ämne, som 

sålunda i främsta rummet tog kongressens uppmärksamhet i anspråk, var den i Belgien brän-

nande frågan om "flykten från landet" till städerna och därav föranledd brist på landtarbetare, 

samt anordningar för att befordra trevnaden "i byn". Som medel mot den förra olägenheten för-

ordades främst fortsatt styckning av jorden till småbruk samt åtgärder för att göra detta lönande. 

Vid den samtidigt pågående utställningen fanns en särskild avdelning "le Village moderne", 

framställande allehanda hjälpmedel att göra livet på landet bekvämt och angenämt, ett älsk-

lingsämne för generaldirektören för landtbruksstyrelsen de Vuyst, under många år Belgiens 

ordinarie delegerade vid internationella sammankomster för landtbruksangelägenheter. 

Bland de i förväg insända och tryckta rapporterna funnos redogörelser för jordbrukets ställning 

och åtgärder för dess främjande i ett antal länder, vilka redogörelser voro av intresse som ett 

komplement till dessa länders jordbruksstatistik. För Sverige hade jag avgivit en dylik, dock rätt 

kortfattad sammanfattning.  

 Samtidigt med kongressen hölls även // sammanträde av en permanent kommission för 

husdjursskötsel, till vilken jag inlemnat en uppsats av Nils Hansson med anledning av en till 

överläggning uppställd fråga om  Kellners uppskattning av fodermedlens näringsvärde mot-

svarade praktikens erfarenheter. I sin avhandling hade Hansson redogjort för den av honom 

justerade foderenhetsberäkningen och det av honom då nyligen uppställda mjölkprodkuktions-

värdet. I det referat härav jag lemnade, vari jag framhöll, att skillnaden mellan Kellners och 

Hanssons värdesiffror huvudsakligen beror på att den ena avser göddjurs, den andre mjölkkors 

tillgodogörande av äggviteämnena, lyckades jag uppenbarligen ej klargöra dessa beräkningars 

grunder för det fåtaliga auditoriet, vilket var mindre underligt, då de 3 inlemnade belgiska rap-

porterna över den uppställda frågan visade, att kännedomen om Kellners undersöknings-metod 

och resultat var mycket ofullständig. Detta visades också av den antagna resolutionen, att "stu-

dierna över fodermedlens produktionsvärde borde fortsättas, så att frågan om därvid använda 

försöksmetoder skulle kunna slutligt avgöras vid en följande kongress". 

 

Internationella landtbruksinstitutet i Rom 

 

De sedan år 1889 med korta mellantider hållna internationella landtbrukskongresserna, vilkas 

ledning handhades av la Commission internationale d'agriculture med säte i Paris hade utgjort 

de så att säga officiella fullt internationella sammankomsterna för avhandlande av frågor rö-

rande landtbruket, vilket skedde genom avhandlingar, föredrag och diskussioner, men utan att 

initiativ vid dem plägat taga till några åtgärder för landtbrukets främjande. Med det år 1905 

stiftade Internationella landtbruksinstitutet i Rom skapades en ny organisation för mellanfolklig 

samverkan, ej blott i form av redogörelser och tankeutbyte rörande förhållanden tillhörande 

landtbrukets område utan även och i främsta rummet för direkta åtgärder och överenskommelser 

till stöd för landtbruket. Beträffande detta instituts stiftelse må följande erinras. 

 En amerikansk medborgare David Lubin hade föreslagit konungen av Italien Vittorio 

Emanuele III att göra Rom, kulturverldens forna huvudstad, till säte för en verldsinstitution för 

internationell samverkan till landtbrukets främjande, genom att samla och sprida kännedom om 

skördemängder, förråd, handel och förbrukning av spannmål för att därigenom skapa en så vidt 

möjligt tillförlitlig grund för verldshandelns prissättning av dessa varor och undandraga denna 

från inflytande av truster och spekulationer.  
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 Detta förslag var naturligtvis mycket tilltalande för den italienska nationalkänslan och 

föranledde landets regering att inbjuda alla verldens stater att genom ombud deltaga i en konfe-

rens i Rom för förslagets behandling och uppgörande av förslag till en konvention om institutio-

nens inrättande och verksamhet. 

 Den svenska regeringen infordrade Landtbruksakademiens yttrande angående denna in-

bjudning, och Akademien tillstyrkte Sveriges deltagande, vilket redan internationell courtoisie 

fordrade, samt uttalade tillika, att förbindelsen med Institutet lämpligen borde uppdragas åt 

Akademien. 

 Med anledning härav fingo, jämte de förenade rikenas envoyé i Rom Th von Ditten, jag 

såsom Landtbruksakademiens sekreterare samt Akademiens ledamot ingeniören hos AB. Sepa-

rator K F Lundin (den sistnämnde efter enskild därom hos jordbruksministern framställd anhål-

lan och utan rätt till reseersättning) i uppdrag att vara Sveriges ombud vid konferensen. 

För att uppöva min färdighet i det franska språkets talande tillbragte jag 3 veckor i Schweiz, där 

jag tack vare välvillig hjälp och anvisningar av föreståndaren för den högre landtbruksskolan i 

Lausanne Samuel Bieler, genom resor i landet samt besök vid läro- och försöksanstalter och vid 

landtbruksutställningar under denna tid hann få rätt god kännedom om landets landtbruksförhål-

landen i det romanska Schweiz. 

 Ett uttryck för det då rådande spända förhållandet mellan Sverige och Norge, var, att de 

båda förenade rikenas envoyé i Rom, vilken förordnats till förste delegerad för Sverige, ehuru 

norsk medborgare icke av den norska regeringen utsetts till representant för Norge, utan detta 

förtroende lemnats åt särskilde norske delegerade, Wollrot Konow från Bergen och  Kai-Möller 

från Smålenene, vilka jag kände från föregående deltagande i landtbruksmöten i Norge. von 

Ditten var uppenbarligen i fullständig okunnighet om planerna på brytning av unionen, under 

det att de båda norske delegerades allvarliga miner och visserligen artiga men mycket reser-

verade förhållande till oss svenskar fick sin förklaring i den underrättelse, som dagen efter kon-

ferensens slut genom tidningarna meddelades om unionsbrytningen. Samvaron med de norske 

delegeradena inskränkte sig till en av Konow given middag för mig och Lundin, - men ej von 

Ditten - den 5 juni, dagen för den norska regeringens kungörande om utträdet ur unionen. 

Förhandlingarna vid kongressen sköttes i huvudsak av stormakternas delegerade; flertalet av 

dessa, som deltogo i debatterna, var diplomater, vilket gav karaktär åt förhandlingarna. Ingen av 

vare sig Sveriges eller Norges delegerade fann anledning att yttra sig vid dessa. Vid över-

läggningarna framträdde allmän villighet att biträda förslaget om institutet, vilket verksam-

hetsområde utöver vad, såsom nyss anförts, det första förslaget angav, utsträcktes till inhem-

tande, bearbetning och offentliggörande av underrättelser och förslag till överenskommelser 

inom alla landtbruket berörande angelägenheter, med undantag blott för kampen mot hus-

djurssjukdomar, vilken särskilt Stor-Brittaniens ombud bestämt undantogo från inblandning från 

andra makter. 

 Den 6 juni undertecknades förslaget till konvention och gick därpå till ratificering av de 

olika staterna. Sedan ett 40-tal stater godkänt konventionen om institutets upprättande och ko-

nung Vittorio Emanuele dels för detsamma låtit uppföra ett ståtligt palats i den vackra parken 

till Villa Borghese, dels tillförsäkrat institutet ett årsbidrag av 500.000 francs för dess verksam-

hets uppehållande under första tiden, hölls institutets första generalförsamling i slutet av no-

vember 1908. Detta sammanträde, vid vilket svenske ministern i Rom friherre Carl Bildt och jag 

voro Sveriges representanter, egnades huvudsakligen åt utarbetande av reglemente för institutets 

organisation och verksamhet, vartill förslag uppgjorts av en förberedande kommitté under ord-

förandeskap av greve  Faina, vilken ock blev institutets förste president. Efter några dagars för-

handlingar, vilka åtminstone för den med sydligare staters parlamentariska skick ej förtrogne 

föreföllo mycket frasrika och livliga, antogs kommittéförslaget med blott obetydliga jämk-

ningar, och Institutet var nu färdigt att organisera sin tjänstemannastab och börja sin verksam-

het. Till firande av Institutets organisation voro samtlige delegerade inbjudna till middag hos 

konungen i Ovirinal-palatset. 

 Sedermera återkommo sammanträden av institutets generalförsamling i regel vart annat år 

för att åhöra redogörelse för verksamheten under tiden sedan förra sammanträdet, behandla av 
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institutets permanenta kommitté eller från de anslutna staterna (-enligt statuterna å respektive 

regeringars vägnar -) framställda förslag samt fastställa arbetsplan och stat för de kommande två 

åren. 

 Ledningen av och tillsynen över institutets verksamhet enligt generalförsamlingens beslut 

handhades av en permanent kommitté, i  vilken alla de anslutna staterna egde rätt att vara repre-

senterade. 

 På institutets presidentpost efterträddes dess förste innehavare greve Faina av den synner-

ligen sympatiske och vänlige förre utrikesministern markis Raffaële Capelli, vilken under 

verldskrigets tid på grund av sjuklighet avgick och efterträddes av den förre utrikesministern E 

Pantano och denne snart därefter av markis G d Michelis, f.d. minister. 

 Under det att sålunda till presidentbefattningen ständigt utsågs högt ställda italienska 

statsmän, innehades värdigheten som vice president under de 25 år, över vilka mitt representant-

skap vid institutet sträckte sig, av Frankrikes förste delegerade Louis Dop, vilken torde hava 

utövat den närmaste ledningen av den löpande verksamheten. 

 I den permanenta kommittén, institutets förvaltningskommitté, var intill verldskrigets 

utbrott den tyske delegeraden, geheimerådet Müller den jämte vice presidenten mest framträ-

dande och inflytelserike medlemmen. Vid sammanträdena efter verldskriget framträdde kanske 

mest den holländske delegeraden van Rijn, vilken hade tillsyn över institutets finanser, - om han 

i övrigt intog en ledande ställning i kommittén, känner jag ej. 

 Sveriges minister i Rom, friherre Carl Bildt, var även en verksam medlem av kommittén, 

i vilken han kvarstod även efter sin avgång från chefsposten i den svenska legationen, tills slut-

ligen tilltagande ålder och sjuklighet föranledde honom att lemna detta uppdrag åt den dåva-

rande innehavaren av envoyébefattningen A E Sjöborg. 

 Då den permanenta kommittén hade sammanträde varje månad med undantag blott för 

högsommaren, lät flertalet av de anslutna makterna representera sig i kommittén av någon i 

Rom bofast person i förnämlig ställning, vanligen landets sändebud eller annan högre legations-

tjänsteman. Ett undantag från denna regel utgjorde under många år Norge, som till representant 

hade Anders Fjelstad, en praktisk landtman, vilken under åtskilliga år bodde i Rom för att del-

taga i kommitténs arbeten och sedan med detta uppdrag förenade landtbruksattachébefattningen 

i Berlin. För att avhjälpa den "brist på effektivitet", som på senare tid ansågs hava blivit en följd 

av att institutets ledning låg i händerna på en församling, övervägande sammansatt av diploma-

ter, vidtogs år 1929 den ändringen, att den Permanenta kommitténs sammankomster skulle in-

skränkas till ett i kvartalet, för att därigenom möjligheten skulle ökas att till medlemmar i kom-

mittén få till dennas sammanträden särskilt utsände verklige fackmän. På hemställan av den 

svenske envoyén E Sjöborg, att Sveriges regering skulle förverkliga detta önskemål, uppdrog åt 

mig att som svensk delegerad deltaga i kommitténs junisammanträden åren 1929 och 1930, men 

de i dessa sammanträden deltagande voro fortfarande med få undantag diplomater och andra för 

jordbruksangelägenheter främmande personer; - reformen syntes sålunda då ännu ej hava med-

fört avsett resultat. År 1931 avsade sig minister Sjöborg av nyss antydd anledning uppdraget i 

Kommittén, vilket då av regeringen lemnades till Landtbruksakademiens sekreterare Th Björk-

man. 

 Till generalsekreterare, institutets expeditionschef, valdes vid den första tillsättningen 

liksom vid senare ombyten, italienare, och även i övrigt voro tjänstebefattningarna till övervä-

gande antal besatta med personer av denna nationalitet. Till en början förordnades väl åtskilliga 

utländingar till tjänstebefattningar, såväl som avdelningschefer som på underordnade poster, 

men småningom ersattes utländingarne av italienare, och i synnerhet blev så förhållandet vid 

verldskrigets utbrott, då alla medborgare från centralstaterna fingo lemna sina befattningar vid 

institutet. Det lider intet tvivel, att dessa ombyten nedsatt kompetensnivån hos institutets högre 

tjänstemannastab, liksom de ock bidragit till att minska intresset för institutet hos en del av de 

anslutna staterna. 

 Under krigstiden fortgick verksamheten vid Institutet, om än i instkränkt omfattning och 

utan att någon generalförsamling hölls. De krigförande staterna kvarstodo som anslutna till In-

stitutet men den direkta förbindelsen med Centralmakterna var avbruten eller uppehölls genom 
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förmedling av den schweiziske delegeraden, doktor Ernst Laur, en av de mest nitiska och fram-

trädande av medlemmarne i generalförsamlingen och av ivrarne för internationell samverkan 

inom landtbrukets område. 

 I generalförsamlingen var friherre Bildt Sveriges förste delegerade vid sammanträdena 

intill midten av 1920-talet, och envoyén Sjöborg, sedan han blivit chef för den svenska legat-

ionen. Vid Bildts sida var jag såsom Landtbruksakademiens sekreterare delegerad till samman-

trädena 1908-1913 samt, efter mitt avskedstagande, 1920, då min efterträdare som sekreterare,  

Hellström, var hindrad, och slutligen jämte dennes efterträdare,  Björkman, vid institutets 25 års 

fest år 1930. Sedan Institutets permanenta kommitté år 1909 hemställt, att de anslutna staternas 

regeringar måtte till generalförsamlingsmötena sända på fytopatologiens område speciellt sak-

kunnige, förordnades professor Jakob Eriksson vid nämnda års och följande möten t.o.m. 1920 

att jämte friherre Bildt och mig vara delegerad för Sverige. Vid sistnämnda års sammanträde var 

den svenska delegationen ytterligare förstärkt med överdirektör A Wallén som sakkunnig med 

anledning av att vid mötet skulle förekomma fråga om jordbruksmeteorologiska observationers 

bearbetning och tillgodogörande. 

 Baron Bildt lemnade åt oss, övrige delegerade att deltaga i ärendenas förberedande be-

handling i de speciella kommissionerna och var närvarande endast vid en del av generalförsam-

lingens plenarmöten, där han med kraft uppträdde till stöd för professor Erikssons önskemål om 

åtgärder för åstadkommande av internationellt samarbete för växtsjukdomars bekämpande, utan 

att dock yrka bifall till de av Eriksson framställda förslagen. (Se nedan.) Även minister Sjöborg 

deltog endast i plenarförsamlingen vid det möte år 1930, då han var förste delegerad för Sve-

rige. En enda gång uppträdde friherre Bildt med ett inlägg i en av honom själv väckt fråga. Det 

var vid generalförsamlingens möte år 1920, då han till Institutet inlemnade ett uttalande om den 

italienska leucitens företräde som gödselmedel framför sådana beredda vid kemiska fabriker, 

vilka senare författaren ansåg vara mindre hälsosamma för växterna. Han lemnade mig uppsat-

sen till genomläsning men upptog mycket onådigt mitt påpekande, att försök visat, att leucit och 

andra liknande stenarter vore mycket olämpliga till gödselmedel på grund av den ringa löslig-

heten av deras innehåll av växtnärande ämnen (forsforsyra och kali). Friherre Bildt inlemnade 

trots mitt avstyrkande uppsatsen till Institutet, i vars skrifter (3e kommissionens protokoll) den 

intogs. 

 Som föremål för Institutets verksamhet angavs, såsom ovan nämnts, i David Lubins för-

slag till dess inrättande endast insamling, bearbetning och offeltliggörande av snabba, pålitliga 

underrättelser om spannmåls skördemängder, behållningar och handelsomsättning att tjäna som 

grund för prissättningen å verldsmarknaden. 

 Vid konferensen år 1905 framställdes väl från flere håll tanken på verksamhetens ut-

sträckning till snart sagt alla med landtbruket sammanhängande uppgifter, utan att några direkta 

yrkanden i sådant avseende då gjordes, men kampåtgärder mot smittsamma sjukdomar undan-

togos från institutets verksamhetsområde. I de då antagna statuterna för institutet utsträcktes 

dock dess verksamhetsuppgift i någon mån utöver den av Lubin först föreslagna, så att den 

angavs utgöra insamling, studium och snabbt offentliggörande av underrättelser rörande landt-

brukets produktion, handeln med dess produkter, arbetslöner, växtsjukdomars uppträdande och 

bekämpande, samt framställande hos de anslutna staternas regeringar om åtgärder till landtbru-

kets främjande.  

 Inom den sålunda utstakade ramen för Institutets verksamhet ökades arbetsmaterialet 

hastigt och redan 1911 fann sig Permanenta kommittén föranlåten att uttala, att Institutets veten-

skapligt utbildade arbetskrafter svårligen kunde medhinna att genomarbeta detta och sprida 

kännedom om framstegen inom alla områden, som tillhörde Institutets verksamhet, varför Gene-

ralförsamlingen beslöt att hos regeringarna hemställa om anordnande av närmare samarbete 

med de/utgår/ i de särskilda staterna på ifrågavarande områden verksamma myndigheter och 

anstalter. Vid Generalförsamlingen 1913 upprepades, med anledning av förslag om verksamhet-

ens utsträckning till nya uppgifter, uttalandena om otillräckligheten av Institutets arbetskrafter 

och hemställdes särskilt om förbättrad samverkan med de nationella anstalterna på landtbruks-
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statistikens område och denna statistiks reformering till överensstämmelse med vid Institutet 

utarbetade principer. 

 I Sverige förmedlades anskaffningen av önskade uppgifter från början av mig som Landt-

bruksakademiens sekreterare, och genom K. brev den 20 februari 1914 uppdrogs formligen åt 

Akademien att handhava de direkta förbindelserna med Institutet. De infordrade upplysningarna 

fingo i vissa fall formen av mer eller mindre utförliga avhandlingar. Sedan år 1920 hava den 

Statistiska Centralbyrån och Kommerskollegium för bekvämlighets och tidsvinsts skuld lemna 

regelbundna uppgifter direkt till Institutet. 

 Vid Generalförsamlingarna framställdes upprepade gånger förslag om utvidgning av 

verksamheten till nya uppgifter utöver den i statuter angivna ramen, men dylika förslag avvisa-

des, ända tills efter verldskrigets slut klander över bristande effektivitet i institutets verksamhet 

framkallade dennas utsträckning till nya uppgifter och skapandet av anstalter för dessa. 

I detta avseende må erinras om den svenske delegeraden professor Jakob Erikssons vid Gene-

ralförsamlingarna 1909-1920 upprepade framställda förslag om Institutets aktiva deltagande i 

växtsjukdomars bekämpande. År 1909 gick förslaget ut på tillsättandet av en internationell 

växtpatologisk kommission och en ständig kommitté vid Institutet för tillsyn över växtpatolo-

giska stationer, lydande under Institutet, men ledde endast till beslut att enligt statuterna insamla 

och offentliggöra uppgifter om organisationen i olika länder av kampen mot växtsjukdomar 

samt att för regeringarna framhålla vikten av övervakande av dylika sjukdomar i alla länder. Det 

synliga resultatet härav blev en år 1911 av Institutet utgiven redogörelse för växtskyddet i olika 

länder samt en framställning av den Permanenta kommittén till de olika ländernas växtpatolo-

giska anstalter om samarbete med varandra med Institutet som mellanhand, - dock utan resultat. 

 Vid Generalförsamlingen 1911 beslöts att uppdraga åt den Permanenta kommittén att 

utarbeta och underställa regeringarna ett förslag om en internationell växtpatologisk kommiss-

ion, för vilken ett program för internationellt samarbete till växtsjukdomarnes bekämpande 

borde framläggas. 

 Sedan en internationell växtpatologisk kongress i Paris år 1912 anmodat den franska re-

geringen att uppdraga åt en kommission av växtpatologer att uppgöra det av Institutet begärda 

programmet men denna kommissions sammanträde före Institutets generalförsamling 1913 in-

ställts, beslöt denna församling så till vida tillmötesgå Erikssons förnyade yrkande på inter-

nationellt samarbete i kampen mot växtsjukdomar, att hemställan skulle göras hos regeringarna 

om anordnande av organisation av växtskydd och dels före varje Generalförsamlings sam-

manträde sända utsedde specialister till Rom för uppgivande av förslag till gemensamma under-

sökningar och studier samt tillsätta en internationell fytopatologisk kommission, varemot tanken 

på internationella anstalter icke vann någon anslutning. 

 År 1920 återkom Eriksson med förslag om en dylik anstalt, men sedan han ej kommit 

tillstädes vid förslagets förberedande kommissionsbehandling och jag där framhållit, att försla-

get var Erikssons eget men icke framställt på uppdrag av Sveriges regering, beslöt kommissione 

att uttala, att det i förslaget angivna behovet icke var tillräcklligt utredt, varför någon åtgärd för 

dess fyllande icke föreslogs. Generalförsamlingens beslut blev ock avslag, mildrat genom några 

artiga fraser till förslagsställaren. 

 En annan önskan om utvidgning av Institutets uppgift, vilken upprepade gånger avvisa-

des, gällde samarbete med andra sammanslutningar för syften tillhörande landtbrukets område. 

Vid konferensen 1905 beslöts, att Institutet skulle vara en representation för de anslutna stater-

nas regeringar, och ett år 1909 framställt förslag om direkt förbindelse mellan Institutet och 

landtbrukssammanslutningar ledde till noggrannare precisering av den år 1905 i statuterna in-

förda bestämmelsen, i det att Generalförsamlingen beslöt, att Institutet skulle mottaga med-

delanden från sammanslutningar i de anslutna staterna blott i fall de av vederbörande stats rege-

ring bemyndigats att lemna Institutet ifrågavarande meddelande. Tillika beslöts, att Institutet ej 

skulle med egna representanter deltaga i kongresser utan blott, såsom i 1905 års konvention 

angivits, taga kännedom om av dem meddelade önskningar, som syntes böra läggas till grund 

för framställningar till regeringarna om åtgärder beträffande ämnen, som tillhörde Institutets i 

statuterna angivna verksamhetsområde. 
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 Önskan om direkta förbindelser mellan Institutet och nationella föreningar gjordes dock 

fortfarande gällande, särskilt från italienskt håll, men framställda förslag i detta avseende rönte 

ingen framgång, emedan de ansågos skola förrycka Institutets i statuterna angivna karaktär av 

officiell representation för regeringarna.  

 Slutligen kringgicks denna svårighet år 1926 därigenom, att Italiens regering beviljade ett 

anslag till inrättande vid Institutet av en permanent kommission för de anslutna ländernas fria 

landtbruksföreningar, och genom samma års generalförsamlings beslut att godkänna denna 

kommission som en central förbindelselänk mellan Institutet och de nationella landt-

brukssammanslutningar, som av vederbörande regeringar angåvos som representativa för sitt 

lands landtbruk. För Sverige tilldelades denna kompetens åt Sveriges allmänna landtbruks-

sällskap och Svenska landtmännens riksförbund. Samarbetet skulle ske dels genom meddelande 

av upplysningar från föreningarna i förekommande frågor dels genom uttalanden från kommiss-

ionen vid av den permanenta kommittén sammankallade allmänna möten i Rom, varjämte 

kommissionen (Commission internationale permanente des associations agricoles, C.I.P.A.) 

inrättade en byrå vid Institutet under tillsyn av dettas president. 

 År 1927 sammankallades kommissionen till konferens vid Institutet men med resultat, 

som föga uppmuntrade till fortsättning på denna väg. De i förväg uppställda frågorna togo jäm-

förelsevis litet församlingens uppmärksamhet i anspråk, men i stället utspann sig en delvis rätt 

hetsig debatt om andra ämnen, med skarpa anmärkningar mot det sätt, varpå institutet fyllt sin 

uppgift att vara ett centralt organ för landtbrukets intressen. Tillika uttalades en önskan, att In-

stitutet skulle träda i närmre förbindelse med Nationernas förbund, då detta upptagit även landt-

brukets problem till behandling. Det hela slöt med ett beslut att hänvisa de under konferensen 

berörda frågorna till den Permanenta kommittén. (Se Tidskriften Lantmannen, 1927.) Någon 

ytterligare allmän konferens av kommissionen förekom ej under den tid, då jag deltog i Institu-

tets sammankomster, men en församling av inkallade representanter för kommissionen hade 

sammanträden vid Institutet före generalförsamlingarna 1928 och 1930. 

 Ej heller det ovan anförda beslutet att inskränka deltagandet i kongresser och konferenser, 

så att Institutet endast skulle taga kännedom om vid dem uttalade önskningar, vidhölls, utan den 

efter verldskriget framträdande strävan att aktivt deltaga i det internationella samarbetet, för 

vilken bildandet av den nyss nämnda kommissionen (C.I.P.A.) var ett uttryck, visade sig även i 

deltagande i kongresser och konferenser för olika speciella ändamål dels genom egna delegera-

de (så i den allmänna landtbrukskongressen i Bukarest 1929), dels genom utarbetande av förbe-

redande dokumentation för dylika kongresser och konferenser (såsom för skogskongressen 

1926, kongress för kylteknik i Rom 192, 7e kongressen för mjölkhushållning 1926, konferens 

angående tropiskt och subtropiskt landtbruk m. fl), och i vissa fall tog Institutet initiativet till 

dylika sammankomster. 

 Med Nationernas förbund och den Internationella arbetsbyrån i Genève har Institutet med 

stor ihärdighet, om än ej med däremot svarande framgång, strävat att komma i regelbundet sam-

arbete rörande frågor beträffande landtbrukets intressen. Den Permanenta kommittén vann 

också, att Institutet fick med en representant deltaga i 1927 års ekonomiska konferens vid För-

bundet, samt år 1928 överenskommelse om att vara representerat i Förbundets och Arbetsbyråns 

rådgivande kommitté för ekonomiska och landtbruksfrågor. För att tillhandagå dessa kommit-

téer med utredningar tillsatte Institutet en särskild kommitté, som biträdde med utredningar i 

åtskilliga frågor. Emellertid uttalades i Permanenta kommittén upprepade gånger klagomål över 

att Institutets medverkan förbigicks, och hävdades Institutets prioritetsrätt att vara centralogan 

för det internationella arbetet för jordbrukets främjande.  

 Det ökade deltagandet i detta arbete krävde ökade arbetskrafter och föranledde tillsät-

tande av speciella kommittéer och ett stort vetenskapligt råd. (Commission internationale scien-

tifique agricole = C.I.S.A.), som liksom den förut omtalade kommissionen för jordbruksför-

eningar (C.I.P.A.) skulle verka dels genom från enskilde medlemmar begärda utredningar dels 

genom överläggningar vid konferenser. En sådan hölls år 1926 för behandling av frågor rörande 

gödslingsförsök och kontroll över gödselmedelshandeln. I denna deltog professor Hjalmar von 

Feilitzen som representant för Sverige. (Se Landtbruksakademiens Tidskrift 1927.) 
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 Den här antydda, efter verldskrigets slut framträdande strävan att öka Institutets verksam-

hetsområde i samverkan med andra internationella anstalter torde i viss mån ha framkallats eller 

åtminstone sporrats av särskilt från Förenta Staterna och Storbrittanien framfört klander för 

bristande effektivitet av Institutets verksamhet. Men å andra sidan medförde det myckna organi-

sationsarbetet utan påtagliga arbetsresultat ökade anslagsbehov, som voro egnade att minska 

intresset för Institutet. Detta tog sig uttryck ej blott i direkt klander utan även däri, att Förenta 

Staterna år 1928 upphörde att deltaga i sammankomsterna i Permanenta kommittén och Gene-

ralförsamlingarna och att Storbrittaniens representant äår 1930 meddelade, att vissa britiska 

dominiens upphört med sin anslutning till Institutet. 

 Det var sålunda under för framtiden föga gynnsamma auspicier, som Institutet firade sin 

25-åriga tillvaro med en högtidlig sammankomst, den sista i vilken jag deltog vid Institutet. 

Som en av de få kvarlevande av deltagarne i konferensen 1905 hade jag mottagit personlig in-

bjudning. Sådan hade även tillställts den svenske jordbruksministern, B von Stockenström. 

Utom oss deltogo även vår minister i Rom A E Sjöborg och Landtbruksakademiens sekreterare 

Th Björkman som svenske delegerade. 

 

Ledamot av Riksdagens 1:a kammare 

 

I början av februari 1908, då jag var upptagen av en landtbrukskurs vid Kävesta folkhögskola i 

Nerike mottog jag en fullständigt oväntad telegrafisk underrättelse, att Vesterbottens läns lands-

ting valt mig till ledamot av riksdagens 1a kammare efter den kort förut avlidne sekreteraren i 

överståthållareämbetet J Berlin, samt anmodan om telegrafiskt svar till det för detta val samlade 

urtima landstinget. Tvungen att omedelbart svara utan att kunna inhemta råd av någon, på vil-

kens omdöme jag kunde lita, telegraferade jag jakande svar, då jag icke såg något allvarligt 

hinder att mottaga detta förtroendeuppdrag, vilket ju även syntes mig lockande genom de till-

fällen det kunde väntas medföra till deltagande ej blott i riksdagsförhandlingarna utan även i 

andra med riksdagskallet ofta följande uppdrag.  

 Som förklaring på mitt val erfor jag av min sidokamrat i kammaren, häradshövding Rog-

berg, att enighet om kandidat ej kunnat nås mellan å ena sidan lantmännen i tinget och å den 

andra representanter för industri och tjänstemän, och att man därför enats att välja mig, som 

antogs vara neutral i politiska frågor och genom mitt deltagande i landtbrukskurser i länet visat 

mitt intresse för dess näringsliv. Att landstinget valt mig utan kännedom om min uppfattning i 

politiska frågor, därom fick jag kort efter mitt inträde i kammaren bevis genom ett samtal med 

en av tingets inflytelserikaste medlemmar, ledamoten av 2a kammaren, A S Wiklund i Brattfors, 

vilken, då han önskade mig välkommen i riksdagen, sade, att man antagit, att jag hyste frihan-

delsvänlig uppfattning, vartill jag sanningsenligt måste svara, att jag snarast var moderat 

skyddstullvän, särskilt i avseende på jordbruksprodulkter, d.v.s. anhängare av den då i riksdagen 

som i större delen av landet rådande ekonomiska uppfattningen. Denna var visserligen ej för-

härskande i Norrland, men då viktigare tullfrågor ej kunde väntas komma under behandling 

under den närmaste framtiden, borde min uppfattning på detta område ej komma att ställa mig i 

motsats till mina valmän. Uppenbarligen betraktade Wiklund min tullpolitiska ståndpunkt som 

ett minus i mina meriter, men några frågor rörande tullpolitik förekommo ej under min korta 

riksdagsmannatid, varför skiljaktigheten på detta område mellan mig och mina valmän icke 

framträdde. 

 En fråga, som omedelbart uppställde sig för mig, var om jag skulle ansluta mig till någon 

av de partigrupper, på vilka kammarens flertal var uppdelat. Jag beslöt att låta anstå med avgör-

ande härav, tills jag hunnit bliva mer förtrogen med förhållandena. Jag fann emellertid snart, att 

för att kunna sätta mig in i de frågor, som förekommo, var så godt som nödvändigt att deltaga i 

partisammanträdena, där förberedande överläggningar förekommo. Jag valde då att antaga den 

inbjudning jag mottagit att deltaga i den s.k. moderata gruppens sammankomster, vartill ett vik-

tigt skäl var, att vid dessa inga för deltagarne bindande beslut fattades, i olikhet med vad förhål-

landet sades vara i det konservativa partiet. Därtill kom, att mina länskamrater liksom flertalet 

av de norrländska representanterna tillhörde den förra partigruppen. Jag deltog därför regelbun-
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det i dennas vanligen en gång i veckan återkommande sammankomster, vid vilka min förre 

Uppsalakamrat justitierådet Ivar Afzelius förde ordet, och till vars mera bemärkta medlemmar 

hörde överståthållaren friherre Gustaf Tamm, riksbankfullmäktige Olof Jonsson i Hof, auditör 

Fahlin, min sidokamrat på Vesterbottensbänken häradshövding Rogberg och min näre vän se-

dan Uppsalatiden landshövdingen friherre L De Geer. 

 I riksdagsarbetet deltog jag för övrigt under första året blott i plenarsammanträdena, då 

jag såsom vald efter riksdagens början icke kunnat vare sig väcka någon motion eller få plats i 

något utskott. 

 

Motion om skogstorp 

 

Vid följande års, 1909, riksdag väckte jag två motioner. Jag hade under mina resor i övre Norr-

land fått uppmärksamheten fäst på de hårda villkor, som gällde för upplåtelse av s.k. skogstorp å 

kronoparkerna och den ytterst dåliga ekonomiska ställning, dessas innehavare levde i. Enligt då 

gällande bestämmelser hade skogstorparne skyldighet att uppföra nödiga byggnader på torpet 

och fingo virke därtill utsynat å kronans mark. De egde också att få ett byggnadsbidrag av 800 

kronor, men detta utbetalades först efter byggnadernas uppförande, och de hade ej rätt att vid 

frånträdande av torplägenheten få någon ersättning för odlingsarbetet eller för vad bygg-

nadskostnaden kunde hava överstigit byggnadsbidraget. Dessa villkor syntes mig obilliga, var-

för jag föreslog ett uttalande om önskvärdheten av viss förändring av dem. Min motion avslogs 

av riksdagen, men dess syfte vanns i väsentlig mån genom samma riksdags godkännande av K. 

Maj:ts på den s.k. Norrlandskommitténs förslag grundade proposition om skogstorpens ersätt-

ning med s.k. odlingslägenheter, upplåtna på 50 års arrende med 15 års frihet från avgäld och 

750 kr. i odlings- och byggnadshjälp. 

 

Motion om landtbrukshögskoleundervisning 

 

Min andra riksdagsmotion gällde begäran om utredning och förslag rörande inrättande av landt-

brukshögskoleundervisning i Sverige. Enligt min mening, vilken under senare år även av andra 

förfäktats i landtbrukspressen, var undervisningen vid landtbruksinstituten med två olika syften, 

utbildning dels av blivande praktiska jordbrukare, dels av sådana, som ämnade egna sig åt lä-

rare-, konsulent- eller den administrativa tjänstemannabanan, mindre lämplig. Undervisningen i 

de naturvetenskapliga ämnena hade allt mera utsträckts även till sådana delar och detaljer, vilka 

väl den senare gruppen av studerande kunna behöva känna, men som icke hava något närmare 

samband med jordbrukets praktik och vars inhemtande därför var onödigt och en ganska känn-

bar börda för studerande av den förstnämnda gruppen, vilkens utbildning var institutens första 

och huvudsakliga uppgift. Dessa sålunda utvidgade studier voro enligt min och många andras 

mening ej tillfyllesgörande för lärare på det högre stadiet och för sådana, som ämnade egna sig 

åt forsknings- och försöksverksamhet. Att, såsom hittills skett, hänvisa dem, som ville idka 

mera vetenskapliga studier, till utländska högskolor, vore, om än dylika studier understöddes 

med stipendier, varken tillfyllesgörande eller landet värdigt. Min motion i 1a kammaren under-

tecknades även av Th Odelberg och frambars i den andra av Alfred Berg och Oscar Nylander. 

Motionen remitterades till ett tillfälligt utskott, vari jag blev ledamot, och såväl i detta som i 

kamrarne rönte den välvillig behandling samt föranledde en riksdagsskrivelse i motionens syfte, 

vilken i sin ordning föranledde tillsättandet år 1911 av en Kgl. kommitté, av vilken jag blev 

medlem. 

 Det vilande, av 1909 års Riksdag godkända förslaget om ändringar i riksdagsordningen 

och vallagen gjorde ett snart slut på mitt riksdagsmannaskap. Då nämnligen Vesterbottens län 

hörde till den grupp av län, vari enligt den nya vallagen nyval skulle ske till 1910 års riksdag, 

förföll mitt 9-års mandat, och då nu arvode infördes för ledamöterna av 1a kammaren, bortföll 

svårigheten att få lämpliga riksdagsmannakandidater bland i länet bosatta och minskades an-

ledningen att välja utom-läns-bor. Enligt brev från min granne på Vesterbottensbänken, härads-

hövding  Rogberg, hade man i landtstinget, där han var ordförande, före kandidatnomineringen 
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överenskommit att så vidt möjligt välja endast länsbor och jag ersattes i enlighet därmed med en 

sådan, kyrkoherden  Markgren i Burträsk. 

 Jag var visserligen beredd på att under de nya förhållandena ej bliva omvald, men kände 

det dock som en saknad, särskilt som jag eljes kunde haft utsikt att bliva invald i det enligt de 

nya bestämmelserna i riksdagsordningen nu tillkomna jordbruksutskottet och sålunda mera 

verksamt få deltaga i jordbruksfrågors behandling i riksdagen. 

 

Kunglig Kommitté angående statistik över landtarbetares levnadsförhållanden 

 

Mitt ledamotskap i riksdagen föranledde mitt deltagande i åtskilliga kommittéutredningar.  

Sålunda kallades jag till medlem av en kommitté som tillsatts för att biträda kommerskollegium 

med en av 1907 års riksdag begärd utredning angående statistisk undersökning av landtbruksar-

betarnes levnadsförhållanden. Ordförande var dåvarande 1e aktuarien i Kommerskollegii avdel-

ning för arbetsstatistik Henning Elmqvist, från 1a kammaren landtbruksingeniören Emil Berg-

gren och jag samt från den 2a hemmansegaren Daniel Pettersson i Bjälbo och parkföreståndaren 

F W Thorsson. 

 Under detta kommittéarbete lärde jag först känna Elmqvists snart sagt otroliga förmåga 

att utjämna och förlika olika meningar. Under förhandlingarnas början gjorde sig två skarpt 

skilda meningar gällande, å ena sidan ordförandens och Thorssons långt gående iver för den 

sociala arbetarestatistikens utsträckning till alla arbetare och alla deras förhållanden, samt å den 

andra de övrige medlemmarnes mer eller mindre avgjorda obenägenhet för denna statsverksam-

het och farhågor, att den allt mer skulle svälla ut och kanske mera skapa oro och missnöje än 

befordra gagneliga åtgärder, - samt medföra starkt tilltagande kostnader, - en farhåga som ju 

besannats så till vida, som den ledt till en raskt tillväxande, dyrbar socialbyråkrati, en särskild 

Socialstyrelse och ett nytt regeringsdepartement. Vår ordförande gav emellertid ej tappt i sitt 

strävande att få fram ett enhälligt uttalande och lyckades att genom under långt utdragna sam-

manträden outtröttligt fortsatt medlande förena oss i ett sådant, gående ut på förordande av den 

ifrågavarande statistiska undersökningen, om ock mer inskränkt, än socialisterna önskat. 

 Av kamraterna i kommittén var för övrigt Thorsson den mest intressante och respektingi-

vande, genom sin brinnande hänförelse för arbetarnes sak, sådan han såg den, sin förmåga att 

klart framlägga sin mening, här i den trånga kommittékretsen fritt från det folkmötespredikant-

manér, till vilket han ej sällan förföll i sina anföranden i riksdagen, samt sin oegennytta, som 

framträdde, då han gent emot ett framställt yrkande om dagtraktamente för hela den tid, arbetet 

varade, förklarade, att han under riksdagstiden, då han uppbar arvode därför, icke önskade nå-

gon vidare ersättning. Ordföranden medlade även i denna fråga, så att beslutet blev ett lågt ar-

vode för sammanträdesdagarne. 

 

Kunglig Kommitté angående Ekonomiska kartverket 

 

Samma år, 1908, förordnades jag av jordbruksministern till ledamot av en kommitté för utred-

ning angående det ekonomiska kartverket. Denna sakkunnigenämnds ordförande var chefen för 

Rikets allmänna kartverk m. m. överste E Melander och medlemmar chefen för Sveriges geolo-

giska undersökning professor J Gunnar Andersson, häradshövding C Cederström, kommissions-

landtmätaren E K Långström och jag. Anledningen till denna utrednings igångsättande var i 

riksdagen uttalad tvekan, om den betydliga kostnaden för det ekonomiska kartverket medförde 

däremot svarande nytta, samt uttalanden från vissa hushållningssällskap om önskvärdheten av 

sådana ändringar i detta kartverksarbete, att jordbruket kunde hava större gagn därav, samt så att 

det mera motsvarade de bestående egendomsförhållandena. 

 Enligt senaste, år 1894 utfärdade bestämmelser skulle å därför utarbetad eller korrigerad 

stomkarta i 1/20 000 (i Norrland 1/100 000) skala, efter förefintliga landtmäterikartor och i mån 

av behov kompletterande mätningar, införas ekonomiska beteckningar för olika egoslag samt 

gränser för hemman, som voro av ålder enstaka eller undergått skifte, som ej kunde rubbas utan 

alla delegares medgivande, och för byar. De så utarbetade kartorna skulle för utgivning ned-
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transporteras till 1/50 000 skala och förses med kartbeskrivning upptagande förteckning å jor-

degendomarne enligt jordeboken. Utgivningen av dessa kartor skulle sedan vara beroende av 

om vederbörande landsting eller hushållningssällskap lemnade därför nödigt anslag. 

 Under de omkring 50 år, som arbetet fortgått, hade blott ungefär 1/4 av rikets ytvidd un-

deröäkts och de först utgivna kartorna voro nu föråldrade. Därtill kom, att blott några få länskar-

tor utgivits av trycket. Slutligen hade anmärkts, att kartorna till följd av skalans litenhet och att 

gränser inlagts endast mellan de kamerala enheterna men ej för de olika possessioner, vari des-

sas jord vore delad samt ej alla hus funnos angivna, varför de kunde betraktas endast som över-

siktskartor men icke ha synnerlig nytta för jordbruksstatistiken eller jordens brukare. 

 De sakkunnige voro ense om befogenheten av de gjorda anmärkningarna och om önsk-

värdheten, att det hittills tillämpade bearbetningssättet bleve användt endast å redan påbörjade 

kartblad men sedan ersattes med utarbetande av ett verkligt katasterverk, d.v.s. ett ekonomiskt 

kartverk i 1/4 000 skala med beskrivning, båda särskiljande alla faktiskt förefintliga posses-

sioner. 

 Då emellertid ej vore att förvänta, att tillräckliga anslag skulle kunna påräknas för ett 

dylikt katasterverk slutfört inom rimlig tid, uttalade jag i ett särskilt yttrande, att skäl varit att 

undersöka, om ej ekonomiska kartor, tillfredsställande landtbrukets intressen, skulle kunna 

åstadkommas billigare än de hittills utarbetade genom att endast egoslagen men icke egendoms-

gränser inlades, såsom skett i de ekonomisk-topografiska kartorna över Norrbotten. Detta skulle 

knappt vara sämre än den dittills tillämpade metoden, vid vilken de inlagda egogränserna icke 

angåvo de förefintliga egendomarnes gränser. Utredningen utgavs av trycket år 1909. 

 I den sedan utfärdade nya instruktionen för Rikets allmänna kartverk av den 29 oktober 

1912 har beträffande skalan för de ekonomiska kartornas utgivande endast stadgats, att den-

samma skall bestämmas av K. Maj:t på förslag av kartverkschefen. I senare utgivna kartor, ha 

de sakkunniges uttalade önskemål tillgodosetts så till vida, att hemmans-, skiftes- och ar-

rendegränser inlagts.  

 

Sakkunnigenämnd angående tullrestitution för exporterat mjöl 

 

Vid riksdagen 1909 blev jag medlem av en sakkunnigenämnd för utredning om tullrestitution 

vid utförsel av mjöl, beredt av spannmål, för vilken införseltull erlagts. Jag kunde ju föga göra 

anspråk på sakkunskap på detta område, då jag förordnades till ledamot av nämnden, men fick 

sådan i någon mån under förhandlingarna och den demonstration av den modärna kvarntekni-

ken, som anordnades för oss vid Saltsjökvarn, - en vanlig utveckling av medlemmar av politiska 

"sakkunnige"-nämnder. 

 

Kunglig Kommitté angående landtbrukshögskoleundervisning 

 

Med anledning av 1909 års riksdags skrivelse med begäran om utredning och förslag om anord-

nande av landtbrukshögskoleundervisning tillsatte K. Maj:t i februari 1911 en sakkunnigenämnd 

med detta uppdrag. Ordförande i nämnden var landshövdningen friherre Fabian De Geer samt 

medlemmar professor O Widman vid Uppsala universitet, föreståndaren för Alnarps landtbruks-

institut professor M Weibull, landtbruksskoleföreståndaren C Rydberg och jag. Rydberg, som 

förordnades till nämndens sekreterare, medtogs på mitt förslag på grund av att han nyligen stu-

derat organisationen av några landtbrukshögskolor i Tyskland. (Tidskriften Lantmannen 1910.) 

Nämndens arbete fortgick periodvis under hela år 1911 och till eftersommaren 1912. - Dess 

slutresultat, vartill överläggningarna ledde, var ej till min belåtenhet. 

 Min mening, som legat till grund för den min motion, som föranledde riksdagsskrivelsen 

i ämnet, var att högskolan borde förläggas till Stockholm som en självständig läroanstalt men i 

nära förbindelse med veterinär- och skogshögskolorna och med Centralanstalten för jord-

bruksförsök samt i sig upptaga landtmäteriundervisningen. Denna min mening vann ingen an-

slutning hos de representanter för de nämnda båda högskolorna, med vilka jag avhandlade sa-

ken, vilket ju ock var förklarligt, då de vid denna tid redan fått statsanslag för sina ståtliga 



135 
 

byggnader och sin utvidgade omorganisation, men även vid Landtmäteriundervisningen, som 

bedrevs under rätt prekära förhållanden och hade ringa utsikt att få anslag till de byggnader och 

den organisation, som dess målsmän önskade, ansågs av dessa icke skulle hava någon fördel av 

den av mig tänkta omorganisationen. Även Centralanstaltens tjänstemän ställde sig, då vi av-

handlade saken i ett möte i tjänstemannanämnden, föga hågade för samarbete med en till Stock-

holm förlagd landtbrukshögskola, särskilt mot undervisningsplikt vid högskolan men även mot 

att vid försöksarbeten och laboratoriearbeten lemna studerande tillfälle att deltaga. Inom kom-

mittén förfäktade Widman och Rydberg förslag att förena landtbrukshögskolan med universite-

tet i Uppsala, Weibull med universitetet i Lund. Min mening fick ingen anslutning, och då jag 

ansåg det viktigaste vara, att högskoleundervisningen bleve skild från utbildningen av praktiske 

utövare av jordbruk, vilket var landtbruksinstitutens uppgift, och detta önskemål skulle vinnas 

genom högskolans införlivande med ett universitet, ansåg jag mig böra ansluta mig till det för-

slag i denna riktning, som kunde leda till ett enhälligt yttrande, varigenom utsikten till förverk-

ligande av önskemålet om en landtbrukshögskola borde vara den största möjliga. Som jag var 

strängt upptagen av arbetet på Landtbruksakademiens historia, var det mig dessutom omöjligt 

att få tid att framlägga min mening i en utförlig reservation. Ordföranden manade enträget till 

att åstadkomma ett enhälligt utlåtande, och så blev detta för högskolans förening med Uppsala 

universitet. 

 Det enhälliga förslag, som sålunda framlades, väckte dock opposition från snart sagt alla 

håll, ej blott från dem, som önskade få ettdera av landtbruksinstituten upphöjt till högskola, utan 

även från åtskilliga, som ansågo en högskola mindre behövlig eller gagnet av densamma icke 

motsvara de kostnader, den skulle draga. 

 Då sakkunnigeförslaget år 1913 på remiss kom under behandling i Landtbruksakademien, 

föreslog förvaltningskommittén ett utlåtande, vari uttalades, att en påbyggnad av landtbruksin-

stitutet syntes vara den minst och högskolans inrättande i Stockholm den mest lämpliga lös-

ningen, om ej kostnaden för denna senare bleve avsevärdt större än för högskolans förläggande 

till Uppsala universitet. En kompletterande utredning beträffande denna fråga syntes därför 

önskvärd. 

 Vid ärendets behandling i Akademien lyckades rektorn vid Ultuna landtbruksinstitut Sjö-

ström, vilken ivrade för institutets upphöjande till högskola, vinna majoritet för en underdånig 

hemställan om en ny, så fullständig som möjligt, utredning av hela frågan. Häremot avgavs 

reservation dels av Akademiens preses greve Ludvig Douglas, som ansåg landtbrukshögskolans 

inrättande mindre nödigt, dels av 10 ledamöter, vilka ansågo att Akademien bort antaga förvalt-

ningskommitténs förslag till yttrande. 

 Den skiljaktighet i uppfattning, som sålunda framträdt, gjorde jordbruksministern, stats-

rådet Petersson i Påboda obenägen att förelägga riksdagen kgl. proposition i ämnet, trots att han 

var avgjord anhängare av förslaget om högskolans förläggande till Stockholm. Frågan om inrät-

tandet av en landtbrukshögskola fick sålunda vila för att efter omkring ett årtionde åter upptagas 

och därefter lösas på ett efter min och mångas mening mindre lyckligt sätt och till på köpet i 

förening med raserandet av den i synnerligen god verksamhet varande Centralanstalten för jord-

bruksförsök. 

 

Statens Livsmedelskommission 
 

Under den av verldskriget förorsakade kristiden fick jag i rätt stor utsträckning deltaga i arbetet 

med reglering av livsmedelshushållningen, om vars art och omfattning det följande kan giva en 

antydan.  

 Kort efter krigets utbrott förordnade K.Maj:t, den 11 augusti 1914, en Statens Livsme-

delskommission med uppgift att under K. Jordbruksdepartementet utöva ledningen av reglering-

en av tillgången på livsförnödenheter i landet. Kommissionens ordförande blev landshövdingen 

greve Hugo Hamilton och dess ledamöter cheferna för de näringspolitiska centrala verken gene-

raldirektör K A Fryxell i Kommerskollegium, överdirektör Wilhelm Flach i Landtbruksstyrelsen 

och generaldirektör H Elmqvist i Socialstyrelsen. Sedan K. Maj:t den 23 september 1915 vid 
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kommissionens sida ställt ett livsmedelsråd av personer med speciell sakkunskap inom områden 

tillhörande kommissionens verksamhetsområde, plägade dess medlemmar och av desse särskilt 

ledamöterna av riksdagens 1a kammare G Sederholm och Joh Nilsson, av 2a kammaren redak-

tör C E Svensson samt kvarndisponenten G Åkerlindh deltaga i kommissionens sammanträden. 

För handhavande av ärenden tillhörande särskilda grenar av kommissionens verksamhetsområde 

enligt dess beslut och direktiv tillsattes efter vart annat ett antal byråer. 

 För verkställigheten av regleringsåtgärder beträffande förnödenheter inrättades dessutom 

ett snabbt tillväxande antal kommunala livsmedelskommissioner, vilkas antal år 1915 uppgick 

till 268, och i december 1915 anmodade K. Maj:t länsstyrelserna att inrätta en livsmedelsnämnd 

i varje stad och i övriga orter, där så ansågs nödigt. Redan under kristidens början skapades 

sålunda för livsmedelsförsörjningen en omfattande byråkratisk organisation, vilken under peri-

odens senare del betydligt ökades. 

 Livsmedelskommissionens första och viktigaste uppgift var att trygga en mot behovet 

svarande tillgång på brödsäd. Den förefintliga sammanslutningen av de stora kvarnföretagen, 

Kvarnföreningen, förklarade redan på hösten 1914 sig icke kunna svara för den behövliga inför-

seln av spannmål utan statens medverkan, dels på grund av den därmed förenade stora direkta 

risken, dels emedan ett snart upphörande av kriget, som vid denna tid ansågs sannolikt, antogs 

komma att medföra ett starkt fall av de högt uppjagade prisen och därmed följande stor förlust å 

inneliggande till höga pris inköpta förråd. K. Maj:t bemyndigade med anledning härav att från 

början av december 1914 för statens räkning inköpa spannmål att tillhandahållas kvarnarne till 

tid efter annan fastställda pris med förbindelse för dem att vid försäljning av kvarnvarorna hålla 

sig inom samtidigt överenskomna högsta pris. Tillika förordnade regeringen upphävande av 

tullen å vete och råg. För handhavande av importen av brödsäd tillsattes en spannmålsbyrå, li-

kasom följande sommar en fodermedelsbyrå, båda lydande under kommissionen. Den senare 

byrån skulle svara för införsel och fördelning av kraftfoder och konstgödsel m.m. 

 Farhågan för brist på brödsäd föranledde utfärdandet av förbud mot användning därav till 

brännvinsbränning utom vid pressjästberedning (i december 1914) och till utfodring (1916 i 

november). Tillika fastställdes (2 mars 1915) som lägsta gräns för utmalning av råg 90 procent 

och i slutet av 1916 för vete 75 procent, under det att samtidigt förordnades, att råg skulle full-

ständigt sammalas. 

 För att hindra en för mindre bemedlade olycksdiger prisstegring å brödsäd och därav be-

redda produkter fastställdes maximipris i november 1915 å råg, korn och havre samt hösten 

1916 även å vete, vilka pris sedan tid efter annan ändrades efter konjunkturernas växlingar. Se-

nare fastställdes maximipris även å åtskilliga andra viktigare livsförnödenheter.  

 Genast vid början av sin verksamhet fick Livsmedelskommissionen förbud utfärdat mot 

utförsel av kreatur, kött och fläsk, vilket förbud dock redan i början av september åter upphäv-

des, emedan den till följd av svag skörd ringa tillgången på foder gjorde ökad nedslaktning nöd-

vändig. Då exporten därefter tog stark omfattning och därmed följde en motsvarande stegring av 

de inländska prisen å kött och fläsk, utfärdades den 8 augusti 1915 exportförbud för levande 

svin och oxar samt den 30 i samma månad för kreatur, kött och diverse köttvaror, men med rätt 

för exportslakterier att med licens exportera dylika varor mot skyldighet att som kompensation 

genom Livsmedeskommissionens Varuförmedlingsbyrå ställa vissa mängder av samma varor 

till den inländska marknadens förfogande. Beträffande fläsk träffades överenskommelse av ena-

handa innehåll med exportslakterierna och de kommunala slakthusen. Kompensationsvarorna 

skulle genom de lokala livsmedelsnämnderna hållas mindre bemedlade till handa för nedsatt 

pris. Denna anordning, vilken i november 1915 utsträcktes till smör, bibehölls under flere år 

med tid efter annan skeende ändringar i avseende på mängderna av kompensationsvaror. Små-

ningom utfärdades exportförbud för så godt som alla slag av livs-, foder- och gödselmedel. 

 Ett tecken till den starkt uppdrivna oron för livsmedelsförsörjningen, som rådde redan 

under de första krigsåren, var ett i augusti 1915 utsändt cirkulär av Livsmedelskommissionen 

om önskvärdheten av anordningar för insamling och försäljning av frukt och bär. Under de föl-

jande åren vidtogos också energiska åtgärder för insamling av skogsbär samt dessas försäljning i 

städerna liksom för torkning av blåbär. 
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 Inom Livsmedelskommissionen framträdde snart skiljaktigheter i uppfattningen om hur 

långt inskränkningarna i den enskildes handlingsfrihet behövde sträckas för tryggande av livs-

medelstillgången och för att förekomma stegring av prisen å dessa varor till en för mindre be-

medlade betungande höjd. Wilhelm Flach var angelägen att största möjliga hänsyn skulle tagas 

till den fria ekonomiska verksamhetens och särskilt landtbrukets intressen, och denna uppfatt-

ning delades av ordföranden greve Hamilton och medlemmarne Sederholm och Fryxell, under 

det att Elmqvist och Svensson voro böjda för längre gående åtgärder för tillgodoseende av de 

mindre bemedlade konsumenternas fördel. 

 

Folkhushållningskommissionen 

 

Antagligen var denna skiljaktighet i uppfattning anledningen till att, då år 1916 den meningen 

började göra sig gällande, att ransonering av livsmedel skulle bliva nödvändig, regeringen i 

september 1916 tillsatte en ny nämnd, Folkhushållningskommission (F.H.K.) för anordnande 

och handhavande av detta skärpta ingripande i den enskilda hushållningen. Ransonering av 

socker påbjöds i oktober och därefter i december en fullständig reglering av brödsädesför-

brukningen, för vars genomförande i januari 1917 förordnades om beslag av alla förråd av bröd-

säd (i Norrland utom Gestrikland däri inräknat korn) och därav beredt mjöl och hårdt bröd. Re-

gleringen utsträcktes småningom till så godt som alla slag av livs- och fodermedel. 

 Tillsättningen av denna kommission, i vilken av Livsmedelskommissionens ordinarie 

ledamöter endast Elmqvist förordnades till medlem, torde hava kommit som en överraskning för 

Livsmedelskommissionens övriga ledamöter. Den nya kommissionens verksamhet blev en 

övergång från den mer försiktiga politik, som Livsmedelskommissionen fört, till en mer radikalt 

ingripande, för vilken Elmqvist och Svensson varit förespråkare. Desse två blevo de ledande 

krafterna i F.H.K., den förre som ordförande, den senare som medlem och tillika föreståndare 

för varuförmedlingsbyrån. Flach, och som jag antager även övrige medlemmar av Livsmedels-

kommissionen, inbjöds att deltaga i F.H.Ks överläggningar men blott sällan var han, och aldrig 

Hamilton eller Fryxell, närvarande vid dessa. Livsmedelskommissionen kvarstod till en början - 

om ock blott till namnet - som en rådgivande församling, men F.H.K. övertog småningom och 

från den 1 juli 1917 fullständigt dess förvaltningsverksamhet, varefter den formellt upplösts 

med slutet av år 1917. 

 Folkhushållningskommissionen utvecklades under år 1917 för fyllande av sin omfattande 

uppgift genom inkallande av nya medlemmar representerande olika verksamhetsområden, över-

flyttande av de förut under Livsmedelskommissionen lydande byråerna samt bildande av ett 

flertal avdelningar med underlydande sektioner och byråer, så att den före årets slut utgjorde en 

väldig organisation av 22 ledamöter av kommissionen, 8 av jordbruksministern utsedde sakkun-

nige riksdagsmedlemmar och ett kvinnoråd, som deltogo som rådgivande i kommissionens ple-

narsammanträden, 26 avdelningar och ett växande antal specialkommittéer och byråer. Vice 

ordförande var under första tiden rådmannen i Malmö, häradshövding K Dahlberg och sedan 

han i mars 1917 utnämnts till jordbruksminister, dåvarande sekreteraren hos Östergötlands hus-

hållningssällskap E Insulander. Kommissionen förfogade för sina sammanträden och byråer 

Stockholms enskilda banks gamla hus vid Lilla Nygatan och hade därjämte andra lokaler för 

vissa byråer. 

 Med kommissionen samarbetade 36 livsmedelsstyrelser i de olika landsdelarne, var och 

en med ett jordbruksråd samt spannmåls-, socker-, foder- och varuförmedlings- m. fl. byråer och 

en livsmedelsnämnd i varje kommun. 

 Redan Livsmedelskommissionen hade tagit min medverkan i anspråk för några särskilda 

uppgifter. Jag hade sålunda kallats att deltaga i överläggningar om vissa, landtbruket berörande 

frågor och i slutet av år 1916 uppdrogs åt mig och Nils Hansson att göra en utredning angående 

produktionskostnaderna för de viktigaste landtbruksprodukterna. I början av år 1917 avgåvo vi 

den begärda utredningen under titel: De nuvarande relativa produktionsprisen å de för folknä-

ringen viktigaste landtmannaalstren samt realistionsprisets inverkan på omfattningen av sagda 

produktion. I tryck omfattade den 45 kvartssidor och utgjordes av en inledning, författad av oss 
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båda i samarbete, en avdelning, Bilaga 1. Produktionskostnadsberäkningar, av mig, och en, Bi-

laga 2. Översigt av den svenska produktionen av födoämnen och fodermedel, av Nils Hansson. 

I förra delen av år 1917 anmodades jag att jämte doktor Otto Smith deltaga i en av Statens Livs-

medelskommission igångsatt utredning angående vidtagande av statsåtgärder för uppmuntran 

till ökad odling och förbättrat tillvaratagande av potatis, till mötande av den hotande livsme-

delsbristen. I sakkunnigenämndens utredning, vilken jag i huvudsak författade, lemnades en 

utförlig framställning om de åtgärder i nämnda syfte, som ansågos kunna förekomma, och före-

slogs: dels, i syfte att trygga producenten lönande pris, fastställande av vissa lägsta pris å potatis 

behövlig för det allmänna, å stärkelse, torrpotatis samt å potatis, som efter meddelade licenser 

användes för industriell förarbetning, dels nedsatta järnvägsfrakter för potatis, dels tillsättande 

av en central myndighet för att leda potatisskördarnes fördelning till människoföda, kreatursfo-

der och industriell förarbetning samt dels slutligen statsanslag för understöd till anläggning av 

potatistorkerier med garanterat visst lägsta pris för deras produkter under 2 år. Tillika föreslogs, 

att en eller flere sakkunnige omedelbart skulle utsändas till Tyskland för att studera potatistork-

ningsindustrien, vilken där vunnit stor omfattning och medfört en betydlig förbättring i potatis-

skördarnes tillvaratagande. 

 Denna utredning och därpå grundade förslag, vilka tillstyrktes av Livsmedelskommiss-

ionen, framlades i proposition till 1917 års riksdag, vilken beslöt, att staten skulle garantera ett 

pris av minst 7 kronor per hektoliter, fritt vid station, för potatis, som inköptes för statens räk-

ning, samt så högt minimipris för stärkelse, glykos och torkad potatis, så att odlarne kunde 

påräkna 7 kronor per hektoliter. Dessutom beviljades ett anslag av 700 000 kronor till understöd 

för anläggning av potatistorkerier, för vilkas produkter minimipris borde garanteras för 2 år från 

understödets utbetalning. 

 Genomförandet av detta Riksdagens beslut tillföll F.H.K., varom mera här nedan. 

I juni 1917 tillfrågades jag av Folkhushållningskommissionens ordförande, om jag ville bliva 

medlem av kommissionen med särskild uppgift att handhava ledningen av ärenden, som när-

mast berörde landtbruket. Härtill gav jag jakande svar men framhöll därvid önskvärdheten, att 

Nils Hansson också måtte bliva medlem av kommissionen, för vilken hans auktoritet i frågor 

rörande husdjurens utfodring och hans popularitet bland landtbrukets idkare borde bliva ett godt 

stöd vid genomförande av regleringsåtgärder rörande husdjursskötseln. Om Elmqvist, som vid 

denna tid var i färd med att för kommissionens verksamhet vinna ökat antal personer med anse-

ende och inflytande, redan varit betänkt på att i detta syfte vända sig till Hansson, är mig obe-

kant. Han sade sig emellertid gärna vilja tillmötesgå min önskan, och vi förodnades båda samti-

digt till ledamöter av kommissionen, jag som ordförande och Hansson som ledamot av jord-

bruksavdelningen, i vars fodersektion Hansson blev ordförande. Jag blev tillika ordförande dels 

i en sektion för frågor rörande potatis' industriella förädling, dels i en prissättningskommitté. 

Dessutom blev jag av kommissionen eller av regeringen kallad till medlem av några speciella 

kommittéer och fick i uppdrag att författa en del propagandaskrifter, varom mera längre fram. I 

jordbruksavdelningen fick jag till biträde som "sekreterare och föreståndare" sekreteraren hos 

Jönköpings läns hushållningssällskap friherre Fabian Lilliecreutz. 

 I Folkhushållningskommissionens arbetsutskott, vilket hade att bringa kommissionens 

beslut till verkställighet, hade jag egentligen att deltaga i förhandlingarna, blott då dessa gällde 

ärenden, som tillhörde den avdelning och de kommittéer, vars ordförande jag var, men små-

ningom blev jag regelbunden bisittare i denna nämnd. 

 I jordbruksavdelningen, där jag var ordförande, bestod arbetet huvudsakligen i utredning-

ar med anledning av väckta förslag och för beslutade åtgärders genomförande, varvid ofta före-

kommo underhandlingar med representanter för industriella eller andra företag, som berördes av 

i fråga varande åtgärder. Samarbetet inom avdelningen var i regel mycket endräktigt och fritt 

från slitningar, då alla ledamöterna voro förtrogna med landtbrukets förhållanden och angelägna 

att så mycket som möjligt inskränka förekommande åtgärder till det för landtbruket minst be-

tungande eller ogynnsamma. 

 Även i prissättningskommittén var arbetet, som huvudsakligen bestod i uppgörande av 

förslag till prisbestämningar å jordbruksprodukter, också i regel fritt från friktioner. Två av 
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medlemmarne, F W Thorsson och C E Svensson hade visserligen på grund av sin ställning som 

medlemmar av det socialistiska partiet, anledning att bevaka arbetarnes-konsumenternas intres-

sen, som ofta stredo mot jordbrukarnes-producenternas, men de i regel av Hansson och mig 

uppgjorda förslagen och deras motivering lemnade de så godt som utan undantag utan anmärk-

ning. Det var vanligt, att de begärde att få medtaga det framlagda förslaget för granskning och 

efter en dag, antagligen efter överläggning med sina partivänner, förklarade sig lita på riktighet-

en av motiveringen och godkänna förslaget. 

 I kommissionens plenarsammanträden gingo däremot ofta meningarna långt i sär. Delta-

garne, kommissionens ledamöter och för viss frågas behandling tillkallade sakkunnige rådsmed-

lemmar, företrädde ju vidt skilda uppfattningar och intressen, men ordförandens, Elmqvists, out-

tröttliga strävan att genom långa, lågmälta inlägg dämpa motsatserna lyckades vanligen att leda 

till enhälliga beslut. Jordbruksministern, statsrådet A Petersson i Påboda deltog ofta i samman-

trädena, särdeles då fråga var om åtgärder, som måste påbjudas genom kungliga förordningar 

och för den skull måste underställas regeringen. Det var självfallet, att intet förslag då godkän-

des, mot vilket statsrådet gjorde bestämda invändningar, men litet då och då förekom, att fram-

ställningar, vid vars förberedande behandling han icke opponerat sig, sedan vid behandlingen i 

statsrådsberedningen avstyrktes av honom och avslogos. Ett dylikt förfarande kunde visserligen 

förklaras av en naturlig motvilja att genomdriva regleringsåtgärder, som voro egnade att ytterli-

gare stegra missnöjet hos allmänheten över regleringsåtgärderna, samt därav att han efter frå-

gans behandling i kommissionen fått uppfattningen, att ifrågasatta besvärliga åtgärder skulle 

kunna undvikas eller uppskjutas. Om än hans desavouering av kommissionens förslag i många, 

kanske de flesta, fall var klok, så väckte dock dylika bakslag för kommissionen misstämning 

inom denna, då de syntes lemna stöd för den allmänna uppfattningen om kommissionens benä-

genhet för reglerings- och förbudsåtgärder. 

 Anledning till missnöje över dylika åtgärder ökades ytterligare genom det sätt, varpå de 

genomfördes enligt bestämmelser av kommissionens arbetsutskott och - kanske än mer - av de 

särskilda byråerna och lokala livsmedelsstyrelserna. Som exempel härpå må särskilt nämnas de 

besvärliga hinder och omvägar vid mjölkens distribution till hushållen, som för kontrollens skull 

påbjöds av kommissionens mejeriavdelning och de lokala livsmedelsstyrelserna, samt vissa 

lokala livsmedelsstyrelsers överdrivna nit att anskaffa potatis, varav sedan på åtskilliga håll 

följde tvång för hushållen att köpa den anskaffade varan och förstöring av vad som ej åtgick. 

Av de påbjudna regleringsåtgärderna var ransoneringen av livsmedel föga betungande för jord-

bruksbefolkningen, då sockerransonen, slutligen 1 kilo socker för 4 veckor jämte 1 kilo extra för 

december för varje person samt därutöver extra tilldelning åt sockerbetsodlare och skogs-

arbetare, var större än den förut vanliga förbrukningen, och jordbrukarne egde rätt att bilda s.k. 

självhushåll, vars ransoner av brödsäd och andra vid landtbruket alstrade livsmedel voro större 

än den övriga befolkningens och godt motsvarade den vanliga medelförbrukningen. Även 

kroppsarbetare utanför jordbruket voro gynnade i avseende på brödransoneringen, i det att "på-

brödskort" över den vanliga ransonen tilldelades dem i förhållande till arbetets stränghet. 

 För den övriga befolkningen var livsmedelsransoneringen särdeles av bröd och smör - 

(under senare delen av kristiden högst 200 gram mjöl eller motsvarande mängd bröd per dag 

och 25 gram smör per vecka samt år 1918 ½ kilo potatis för dag och person) - och på vissa orter 

även av mjölk så knapp, att dessa viktiga livsmedel blevo snart sagt lyxvaror i hushållen.  

 Mycket besvärlig var år 1918 bristen på potatis och därav föranledd ransonering, vilken 

under den hungerstid, som faktiskt rådde hos den icke jordbrukande befolkningen, visade sig 

vara otillräcklig och tvang att som ersättning i stor utsträckning använda kålrötter, vilka som 

daglig föda föga uppskattades. Särskilt industriarbetarne klagade över dessa förhållanden och i 

åtskilliga fall förekom, att arbetareexpeditioner sökte med våld tilltvinga sig del av jordbrukar-

nes förråd, och att den nysatta potatisen bortrövades från fälten.  

 Ransonering av fodersäd och stråfoder samt beslagtagningen av överskotten av dessa 

varor voro naturligtvis egnade att framkalla mycket missnöje och även stora svårigheter för 

landtmännen, särdeles i de trakter, där jorden övervägande användes för sädesodling och man 

lojalt fogat sig efter påbuden om deklaration och leverans av överskottet av fodersäd över den 



140 
 

bestämda ransonen men icke erhöll den tilldelning av hö, varpå man ansatt sig kunna räkna. Så 

var särskilt förhållandet i Skåne, den enda landsdel, där man i någon avsevärd omfattning be-

gagnade sig av den av F.H.K. beredda tillgången på fodercellulosa och andra nödfodermedel, 

huvudsakligen ljung. 

 Den reglering av prisen, som redan i början av kristiden påbörjades genom fastställande 

av maximipris å spannmål för att förekomma en för mindre bemedlade alltför betungande pris-

stegring, var naturligtvis illa sedd av jordbrukarne, då den till fördel för övriga folkklasser hind-

rade dem att draga full nytta av den för jordbruket gynnsamma konjunkturen. Då maxmimipri-

sen å spannmål hösten 1916 sänktes något litet, framkallade detta från deras sida starkt klander, 

men sedan riksdagen år 1917 garanterat odlarne minimipris å vete, råg och korn, avsevärdt 

överstigande föregående årsfastställda maximipris, tystnade klagomålen, och på det hela var ju 

kristiden ur ekonomisk synpunkt fördelaktig för jordbruket, även om de ej fingo draga full nytta 

av den gynnsamma konjunkturen. Mer än de nu antydda åtgärderna för att trygga och i den mån 

det var möjligt jämnt fördela tillgången på livsmedel och fodermedel, voro åtskilliga påbud 

avsedda att trygga dylika åtgärders fulla genomförande egnade att framkalla missnöje och klan-

der samt försök att undandraga sig lojalt uppfyllande av utfärdade bestämmelser. Så var förhål-

landet med påbudet om deklarativen av skördemängden, vilken i vissa delar av lnadet avsiktligt 

angavs för låg, varför från 1918 deklarationsplikten ändrades så, att leveransplikten beräknades 

på grund av den av myndigheterna uppskattade skördemängden, varefter odlaren fick fritt för-

foga över återstoden. - Ett annat påbud, som kanske mer än något annat irriterade allmänheten, 

var förbudet att försända livsmedel på järnväg, ångfartyg eller med post utan tillstånd av livs-

medelsnämnd beviljat genom transportlicens. 

 På uppdrag av F.H.K. företog jag under 1917 och 1918, då livsmedelsförsörjningen var 

mest kritisk, ett flertal resor för att sprida kännedom om påbjudna regleringsåtgärders innebörd, 

varvid jag fick starkt intryck om stor skillnad i den samvetsgrannhet, varmed bestämmelser 

rörande deklaraton, ransonering m.m. iakttogos, - avgjort störst i Skåne och minst i Norrland. 

En resa av stort intresse, som jag fick företaga på eftersommaren 1918, var föranledd av begäran 

av Hallands, Bohus och Älfsborgs södra hushållningssällskap om sakkunnig besiktning av grö-

dorna för att kontrollera noggrannheten av skördedeklarationerna. Genom besök i alla länens 

socknar kunde jag konstatera, att grödornas allmänna tillstånd vittnade om samvetsgrannheten i 

de lemnade uppgifterna. 

 

Potatistorkning 

 

Utöver den snart sagt dagliga tjänstgöringen hos Folkhushållningskommissionen gav mig kristi-

den åtskilliga uppdrag mer eller mindre nära förbundna med kommissionens verksamhet. 

Det första av dessa var utförandet av den av Statens Livsmedelskommission föreslagna resan till 

Tyskland för studium av dess potatistorkningsindustri i och för utredning rörande lämpligheten 

av denna industris införande i Sverige. Detta uppdrag lemnades på våren 1917 av Folkhushåll-

ningskommissionen åt mig och en av Kristianstads läns hushållningssällskap föreslagen maski-

ningeniör K G Mårtensson. 

 Efter besök hos myndigheter, som handhade livsmedelsransoneringen, samt hos några 

fabrikanter och försäljare av potatistorkningsmaskiner reste vi till några av de bäst rekommen-

derade potatistorkerierna för att studera fabrikationstekniken. Efter återkomsten till hemlandet 

avgåvo vi en redogörelse för våra iaktagelser och inhemtade underrättelser, vilken offentlig-

gjordes av F.H.K. i en broshyr: Potatistorkning. Reseberättelse av H. Juhlin Dannfelt och K.G. 

Mårtensson. 

 Under hösten 1917 inköptes därefter ett trettiotal potatistorkningsmaskiner och utlemna-

des till rekvirenter, huvudsakligen stärkelsefabriker, tll halva inköpspriset, så att de första fabri-

kerna kunde börja sin verksamhet med potatis av 1917 års skörd. 

 Det hela blev emellertid en stor missräkning, i det att flertalet torkerier knappt hunnit 

komma i gång och få ut sina varor i handeln, förr än livsmedelsbristen började lättas och till-

gången på brödmjöl, som potatisflingorna vore beräknade att delvis ersätta, blev tillräcklig för 
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behovet, varmed följde att flingorna icke vidare funno avnämare. Då det förråd av flingor, som 

staten övertagit från torkerierna, ej kunde avyttras inom landet, såldes hela partiet till Tyskland 

till lågt pris i tyskt mynt, och då detta snart därefter blev så godt som värdelöst, blev försälj-

ningen en ren gåva till Tyskland. 

 Efter i allmänhet blott en kampanj nedlades torkerierna, och för att bliva fri från förbin-

delsen att övertaga deras produktion till pris som motsvarade 7 kronor per hektoliter? potatis, 

efterskänkte staten återbetalningen av lånen till torkningsmaskinernas anskaffning. Liksom jag 

deltagit i denna affärs tillkomst, fick jag även medverka vid dess avveckling genom överens-

kommelse, som träffades med låntagarne i september 1919, varvid förre statssekreteraren L 

Rabenius, jag och landstingsman N Andersson i Slagtofta voro ombud för Folkhus-

hållningskommissionen. 

 

Nödfoder 
 

Med anledning av den svåra foderbrist, som blev en följd av missväxt år 1917, tillsatte K.Maj:t i 

juli nämnda år en "fodermedelskommitté" med uppdrag att verkställa utredning och avgiva för-

slag om beredning av nya slag av fodermedel. Kommittén, i vilken professor P Klason var ord-

förande och jag en av medlemmarne, egnade sin uppmärksamhet huvudsakligen åt i Tyskland 

utarbetade och i stor omfattning tillämpade metoder att genom på kemisk väg utförd upplösning 

av halmens inkrusterande ämnen göra dess cellulosa smältbar och sålunda förädla halmen till en 

jämförelsevis lättsmält "krafthalm". En av kommitténs medlemmar, professor C Kullgren utsän-

des till Tyskland för att studera denna foderberedning men nådde icke någon bestämd uppfatt-

ning om metodens värde, emedan det tillvägagångssätt, som ansågs fördelaktigast, av sin upp-

finnare, doktor Oexmann, patenterats och i vissa detaljer hemlighölls. Emellertid underhandlade 

kommittén med en till Stockholm sänd representant för patentinnehavaren om licens för meto-

dens användning, utan att dock någon uppgörelse kom till stånd, emedan ej klarhet vanns om 

metodens värde och våra kemister i kommittén ansågo möjlighet finnas att utan användning av 

det patenterade förfaringssättet göra cellulosa ej blott i halm utan även i ved smältbar. Försök 

med beredning av träcellulosa till foder hade också både i Sverige och i utlandet lemnat goda 

resultat och dylikt cellulosafoder hade visat sig med fördel användbart för hästar och idisslare. 

Sedan några svenska cellulosafabriker börjat att bereda dylikt cellulosafoder, inköpte F.H.K. 

betydliga mängder därav, vilka huvudsakligen kommo till användning i Skåne, där tillgången på 

hö var ringa. Då foderskörden följande år var fullt tillräcklig för behovet, upphörde användning-

en av detta nödfoder. Kommitténs Betänkande offentliggjordes år 1919. 

 Ett nödfodermedel, som i vissa trakter i södra Sverige av gammalt plägat användas vid 

foderbrist och som nu i rätt stor omfattning skördades till foder, var ljung. Härvid medverkade 

F.H.K. endast genom att i ett flygblad erinra om ljungs fodervärde och anvisa lämpligaste sätt 

för skörden och för beredning av ljungmjöl av växtens finare delar. Insamlingen av ljung under-

stöddes år 1917 med 250 000 kronor.  

 Även renlav kom i åtanke som foder för nötkreatur, men för att få detta förr allmänt bru-

kade nödfoder användt såg sig F.H.K. tvunget att ej blott genom flygblad sprida kännedom om 

lavens fodervärde utan även aktivt ingripa för dess insamlande. Detta igångsattes i flere orter 

och år 1917 beviljades därför 53 000 kronor, men det fick något större användning blott i 

Vesternorrlands län, där den duktiga länsmejerskan Anna Krohn tog ledningen av denna sak. På 

andra håll, såsom å Kolmorden, där jag inspekterade de hopsamlade förråden, för vilka be-

talning krävdes, blevo högarne till största delen kvarliggande i skogen. Men det var ej blott till 

kreatursfoder man sökte att tillgodogöra den vilda växtligheten utan även till föda och njut-

ningsmedel för folk. 

 

Surrogat för folk-födoämnen 

 

Redan år 1915 hade oron för brist på födoämnen föranledt Livsmedelskommissionen att i ett 

cirkulär erinra om önskvärdheten av åtgärder för insamling och försäljning av frukt och bär. 
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Under de följande åren vidtogos också energiska åtgärder för insamling och försäljning av 

skogsbär samt torkning av blåbär vid därför inrättade torkerier, av vilka åtskilliga funnos kvar 

från den tidigare bedrivna propagandan för denna sak. 

 Den snart sagt till hysteri uppdrivna farhågan för livsmedelsbrist föranledde Folkhushåll-

ningskommissionens arbetsutskott att bifalla även mycket kostsamma förslag om insamling och 

förarbetning av ej blott skogsbär utan även av allehanda vilda växtdelar av tvivelaktigt värde 

som livsmedel. Stora summor offrades på beredning av marmelad och på vilda bärs tillgodo-

görande. Sålunda beviljades år 1917 en million kronor till bekostande av skörd och torkning av 

blåbär. 1 350 personer utsändes som bärplockningskaravaner till norrländska obygder med re-

sultat att 28 835 kilo torkade blåbär erhöllos. Förslag om insamling av kvickrotstågor och rötter 

av vass till malning av mjöl avslogs visserligen, men den nitiske ivraren för tillvaratagandet av 

dessa stärkelserika växtdelar för beredande av ersättning för brödmjöl, belönades med en grati-

fikation av 3 000 kronor. Kvinnorådet ivrade för användning av islandslav för samma ändamål, 

och då jag i kommissionens ärende varit frånvarande från ett arbetsutskottssammanträde, erfor 

jag, att ett betydligt belopp beviljats till ett inköp av lav från Schweiz för att göra försök med 

dess förarbetning till gelé. En senare framställning om ett än större anslag för insamling och 

beredning av svensk lav blev avslaget, sedan jag framlagt en redogörelse, som visade lavgelés 

ringa värde som mjölsurrogat, men senare fick F.H.K. betala en dryg räkning (10 000 kronor) 

för av Kvinnorådet beställda maskiner för lavberedning. 

 Även för njutningsmedel såsom kaffe och té bereddes surrogat i stor skala, för kaffe av 

ekollon och torkade rotfrukter och för té av lindblommor och lingonris. Fabriksmessig bered-

ning av dylika ersättningsmedel uppmuntrades av livsmedelsmyndigheterna, men beredningen 

av vissa dylika surrogat tog sådan omfattning, att förbud år 1918 ansågs behöva utfärdas mot 

beredning av dylika kaffesurrogat utan tillstånd av F.H.K., liksom också mot insamling av 

lingonris, emedan fara ansågs hota för lingonväxten å vissa orter! 

 

Potatisförvaring 

 

Den svåra bristen på potatis under eftervintern och våren 1918 och klagomålen över att brist-

fällig vinterförvaring bidragit därtill, föranledde F.H.K. att enligt bemyndigande av K.Maj:t den 

16 juli 1918 tillsätta en sakkunnigenämnd med uppdrag att verkställa utredning och avgiva för-

slag om åtgärder för en ändamålsenlig förvaring av potatis. 

 Kommittén, i vilken jag var ordförande och medlemmar professor L Forsberg, den 

skånske potatisodlaren i stort A Ganslandt, direktör R Wedin hos Stockholms Livsmedelsnämnd 

och landtbruksskoleföreståndaren G E Westerlund från Vesterbotten, framhöll i sitt yttrande 

vikten av att såväl vid potatisens upptagande som vid dess vinterförvaring alla åtgärder vidto-

ges, som kunde trygga de lagrade förråden mot skador. Försök borde vidtagas i olika delar av 

landet med förvaring i stuka och större lagrade partier borde underkastas sakkunnig inspektion. 

De föreslagna försöken med förvaring i stukor med olika anordningar verkställdes under de två 

följande vintrarne, och på uppdrag av F.H.K. företog jag inspektion av potatis bland annat hos 

ingeniör Kleen på Valinge, vilken gått så långt i omsorg om sin potatisskörd, att den före maga-

sineringen utbredts över golvet i en lada för att torka, samt vid Ultuna och i Stockholms stads 

Livsmedelsnämnds förråd, på vilka båda ställen potatisen förvarades i grunda, på varandra stap-

lade spjällådor. Dylika lådor anskaffades i stora mängder av F.H.K. för att tillhandahålla livs-

medelsnämnder och enskilde. Berättelse om sakkunnigenämndens verksamhet återfinnes i tid-

skriften Landtmannen 1920, sidan 681. 

 

Textilämnen: lin, nässlor 

 

Även på textilämnen inträdde stor brist till följd av den under kriget avspärrade tillförseln från 

utlandet av sin, bomull och andra dylika materialier. Sedan riksdagen med anledning därav hos 

K.Maj:t anhållit om utredning angående åtgärder från det allmänna för främjande av odling och 

förädling av lin, och Regeringen anmodat Kommerskollegium att i samråd med Landtbrukssty-
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relsen utföra den begärda utredningen, tillkallade Kollegiet en sakkunnigenämnd bestående av 

godsegaren friherre R Hermelin, textilindustrimannen A Leman, H Hennig och J Johansson som 

medlemmar och mig som ordförande. I nämndens yttrande var huvudsaken förslag om inrät-

tande av en lånefond för mindre linberedningsanstalter, vilket förslag upptogs av Regeringen 

och framlades i en proposition till 1919 års riksdag, som för ändamålet beviljade intill 150 000 

kronor årligen. Nämndens betändande utgavs av Kommerskollegium. 

 Ännu en annan sakkunigenämnd tillsattes av Kommerskollegium på Kungl. bemyndi-

gande för studium av möjligheten av industriell användning av brännässlor som textilämne, 

vilken i rätt stor skala tillgripits i Danmark, Tyskland och Österrike för lättande av den svåra 

bristen på lin, hampa och bomull. Jag förordnades till ordförande i nämnden, vars övriga leda-

möter blevo direktör J W Svenander i Axelfors och ingeniör Henning Hagberg i Norrköping, 

med en amanuens i Kommerskollegium som sekreterare. För att studera denna saks utveckling i 

Danmnark bemyndigades jag att företaga en resa dit, vilken jag gjorde i mars 1919, och sedan 

insamlade jag själv och några vidtalade medhjälpare under sommaren nässlor i olika delar av 

landet dels för att få reda på denna växts förekomst i så stora mängder, att dess insamling kunde 

löna sig, dels för försök med förarbetning av proven vid svenska linberedningsanstalter. Försök 

med odling av brännässlor anställdes också på Experimentalfältet. 

 Under det att man i utlandet lyckats bereda fullgodt spånadsmaterial av nässlor, lemnade 

försöken vid svenska linberedningsanstalter inga upplysande resultat, vilket väl delvis berodde 

på det ringa intresset vid dessa anstalter för förarbetningen av de små proven. För övrigt visade 

sig såväl odling som insamling av nässlorna så besvärlig och kostsam, att tanken på dem som 

ersättning för lin syntes omöjlig, och sedan med verldskrigets slut tillgången på de vanliga spå-

nadsmaterialen åter ökats, bortföll anledningen att vidare egna någon uppmärksamhet åt näss-

lors användning för, åtminstone industriell, förarbetning. 

 I Landtbruksakademiens Tidskrift lemnade jag år 1918 en redogörelse för "Linodlingen, 

dess utveckling och förfall samt medlen till dettas avhjälpande" och vid Hemslöjdföreningarnas 

Riksförbunds årsmöte 1919 höll jag ett föredrag om brännässlors användning till spånadsma-

terial. - Detta mitt deltagande i den offentliga behandlingen av frågor rörande spånadsämnen 

torde hava varit anledning till att jag valdes till medlem av Sveriges allmänna linodlings-

förening, bildad år 1920 , och till ledamot av föreningens styrelse. Denna förenings verksamhet 

bestod under de följande åren huvudsaklingen i ett ivrigt upplysnings- och propagandaarbete av 

sekreteraren agronom Emil Adalberth, men då detta arbete blev ganska ändamålslöst och hopp-

löst, sedan normala förhållanden inträdt i handeln med spånadsvaror och jag icke trodde mig 

kunna göra något för denna saks framgång, utträdde jag år 1924 ur föreningen. 

 Ett exempel på, huru det under kristiden uppflammade intresset för linhandteringen lika 

hastigt avdomnade, då krigskonjunkturen upphörde, lemnade den stora linberedningsanstalten, 

som det år 1916 bildade Svenska Linberedningssällskapet anlagt i Hessleholm. Anstalten var 

avsedda att mottaga linskörden från 750 hektar, var försedd med den bästa maskinella utrust-

ning, som stod att få, och anordnad för såväl kall - som varm-vattenrötning för att kunna hållas i 

gång hela året igenom. Den ansågs för en mönsteranläggning och var i full gång år 1919, då jag 

besökte densamma, men sedan efter fredens inträde tillförsel av lin och därav beredda varor åter 

börjat, avtog den under krigstiden starkt ökade linodlingen inom anstaltens tillförselområde 

hastigt, och inom kort måste anstalten nedläggas av brist på råvara.  

 Om än sålunda den direkta framgången av agitationen för ökad och förbättrad odling och 

förarbetning av lin var blott tillfällig, så ledde det stegrade intresset för linhandteringen till att 

Sveriges Utsädesförening på sitt arbetsprogram upptog frambringandet av linsorter med större 

konstans och av bättre beskaffenhet hos halmen än de sorter, som bilda den importerade, blan-

dade utsädesvaran. Det urvalsarbete, som med stöd av en donation av direktör N P Mathiasson 

igångsattes under ledning av doktor N Sylvén på Svalöv, lemnade snart godt resultat, men i 

vilken mån de komma att vinna spridning och föra den svenska linodlingen framåt, står ännu, då 

detta skrives, i vida fältet. 

 Avvecklingen av Folkhushållningskommissionen började, så snart fredssluten efter 

verldskriget givit hopp om att införseln av spannmål och andra förnödenheter snart åter skulle 



144 
 

komma i gång. Den 5 juni 1919 förordnade K.Maj:t, att en mindre kommission, benämnd Folk-

hushållningskommissionen av juni 1919, skulle övertaga och slutföra den stora kommissionens 

verksamhet.  Elmqvist blev fortfarande ordförande, men ledamöternas antal minskades till 7, till 

vilka jag hörde. Avvecklingen genom upphävande av alla ransonerings- och andra regle-

ringsförordningar, upplösning av byråerna och avskedande av personalen, - av vilka så godt som 

alla, som haft maktpåliggande befattnignar, fingo plats i statens eller anstalters tjänst, - var i 

huvudsak fullbordad vid utgången av år 1919, och ett år senare kunde den mindre kom-

missionens verksamhet formellt avslutas. 

 

Förhållandena i Landtbruksakademien under min tjänstetid 

 

Av vad ovan anförts bör vara tydligt, att min önskan om ökat deltagande i åtgärder från det all-

männas sida för landtbrukets främjande, som varit det för mig mest vägande skälet för min 

övergång från landtbrukslärarebanan till sekreteraretjänsten hos Landtbruksakademeien, i rikt 

mått gått i uppfyllelse. Min verksamhet efter tillträdet till denna tjänst hade emellertid endast till 

mindre del tillhört mina tjänsteåligganden. Min och åtskilliga meningsfränders önskan, att Aka-

demien skulle så mycket som möjligt återknyta den nära förbindelse med landtbrukets idkare 

och deras sammanslutningar, som gick förlorad vid de administrativa ärendenas överflyttning 

till ett centralt ämbetsverk, Landtbruksstyrelsen, hade med undantag för inrättandet av den med 

Akademien nära förbundna Centralanstalten för jordbruksförsök, i det stora hela förblivit oupp-

fylld. Ej nog med att mina förhoppningar i detta avseende slagit fel, utan min strävan mot detta 

mål hade framkallat och till en tid vidmakthållit en stark misstämning mot mig bland en del av 

Akademiens ledamöter. Att jag sålunda fann ganska liten användning för min arbetsförmåga 

inom området för Akademiens verksamhet bidrog till att jag med stor beredvillighet tillmötes-

gick framställda önskemål om min medverkan i olika slag av verksamhet utanför min tjänst. 

En kort översigt över förhållandenas utveckling inom Akademien under min tjänstetid skall vara 

belysande i detta avseende. 

 

Uppdrag vid sidan om sekreteraretjänsten 

 

Som ovan nämnts, kände jag mig mött av stor välvilja under första tiden av min tjänstgöring 

som sekreterare hos Akademien, men redan vid det första sammanträde med Förvaltningskom-

mittén, vari jag deltog, framkom en antydan om att jag icke kunde påräkna allmän anslutning till 

min önskan om en mera omfattande verksamhet än handläggande av de göromål, som direkt 

tillhörde sekreteraretjänsten. Vid nämnda sammanträde följdes Direktörens välkomsthelsning av 

en av ledamoten R F Hennings uttalad önskan, att jag helt skulle egna mig åt tjänsten och ej 

mottaga några för densamma främmande uppdrag. Jag fäste då ej någon synnerlig uppmärk-

samhet vid detta yttrande, vilket jag besvarade med en förklaring, att jag hittills ej varit och väl 

ej heller framdeles komme att vara intresserad i några enskilda företag, och i alla händelser ej 

skulle åtaga mig någon tjänst utanför Akademien utan att först underställa Förvaltningskommit-

tén saken. 

 

Landtmäteriundervisning 

 

I enlighet med denna min förklaring anmälde jag år 1906, att Chefen för Landtmäteristyrelsen H 

Rhodin anmodat mig att övertaga den undervisning i jordbrukslära, vilken ingick i landtmätares 

utbildning och som förut meddelats av Akademiens sekreterare J Arrhenius och efter honom av 

professor C E Bergstrand, ett uppdrag som tilltalade mig därför, att det skulle bringa mig i nära 

beröring med det för jordbruket så viktiga landtmäteriet. Hennings förklarade emellertid, att han 

ansåg olämpligt, att jag åtog mig denna bisyssla vid sidan av min tjänst. Jag avböjde på grund 

härav det erbjudna uppdraget, som i stället lemnades åt Hennings måg agronomen Karl-Fredrik 

Adelsköld, vilken var föreståndare för statens provningsanstalter för landtbruksredskap. Då 

överdirektör H Rhodin sedan anmodade mig att tjänstgöra som censor vid den examen i 
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landtmätarnes kulturtekniska kurs, som hölls i jordbrukslära, ansåg jag mig kunna mottaga detta 

uppdrag, som tog blott en timme årligen i anspråk, utan att underställa saken Förvaltningskom-

mitténs prövning, och tjänstgjorde sedan som censor vid denna examen, så länge Rhodin kvar-

stod som chef för landtmäteriet. 

 

Föredrag 

 

Ej heller anmälde jag för Förvaltningskommittén de under de första åren av min tjänstetid som 

sekreterare mycket talrika framställningarna om biträde med landtbruksföredrag, även om de 

gällde kurser, som fortgingo under flere dagar, såsom de norrländska landtmannaveckorna, 

utom i ett enda fall, nämnligen då av anledning, som ovan nämnts, Vesterbottens läns Hushåll-

ningssällskap hos Akademien anhållit, att jag skulle få göra en resa för deltagande i en "landt-

mannavecka" såsom tjänsteförrättning. Då detta ärende förekom till behandling i Akademien, 

uttalades skarpt klander över, att jag för dylika uppdrag, som ej tillhörde min tjänst, var från-

varande från tjänsterummet i Stockholm, ett klander, som kraftigt bemöttes, varefter Akademien 

biföll den gjorda framställningen. 

 

Misstämning: Förslag till stadgeändring 

 

Den misstämmning, som sålunda kom till utbrott mot mig, var emellertid av äldre datum och 

hade sin grund i min delaktighet i ett förslag till ändring av Akademiens stadgar, vilket upp-

tagits snart sagt med förbittring av en del av Akademiens ledamöter, huvudsakligen i Stockholm 

boende ämbets- och vetenskapsmän. 

 Den missbelåtenhet med Akademiens ställning och minskade förbindelse med det prak-

tiska landtbruket, som varit anledning till det stadgeförslag, vari jag hade del, var vid denna tid 

ganska utbredd bland Akademiens ledamöter. Den auktoritet och välvilliga stämning, som Aka-

demien åtnjutit under Nathhorsts och Arrhenius' sekreteraretid, hade under den senares efterträ-

dare i ämbetet, professor Chr Lovén, starkt avtagit. Orsaken härtill var väl delvis, att Lovén, 

som förvärvat sig stort vetenskapligt anseende som professor i medicinsk fysiologi, vid sitt till-

träde till sekreterarebefattningen hos Akademien, var rätt främmande för den näring, för vilken 

han i sin nya befattning hade att verka, liksom för denna närings idkare. Därtill kom den mot-

sättning, som under tullstriderna på 1880-talet framträdde mellan Lovén, som var doktrinär fri-

handlare och med skärpa förfäktade denna ekonomiskt politiska uppfattning, under det att 

landtbrukarnes övervägande flertal var bestämda anhängare av en protektionistisk politik.  

 Denna misstämning mot Akademien fick också uttryck i yrkandena på jordbruksad-

ministrativa ärendens överflyttning från Akademien till ett särskilt ämbetsverk, även om ären-

denas starka ökning i alla fall blivit anledning till en dylik omorganisation. Sedan Riksdagen 

beslutat denna och Landtbruksstyrelsen inrättats, visade sig misstämningen mot Akademien i 

den totala frånvaron av samverkan mellan denna myndighet och Akademien likasom till att 

Landtbruksstyrelsen under 1890-talet ställde Akademien utanför alla de då framkomna försla-

gen om anstalter för landtbrukets främjande, även sådana av vetenskaplig art. 

 I och med att de administrativa ärendena överförts till Landtbruksstyrelsen, hade den 

förbindelse med hushållningssällskapen, som Akademien enligt sina stadgar borde vidmakthålla 

"till inbördes utbyte av upplysningar", så godt som fullständigt upphört och därmed Akademi-

ens beröring med landtbrukets ledning i landets olika delar i hög grad minskats. 

 I syfte att åter uppliva Akademiens verksamhet hade vid tiden för mitt tillträde till sekre-

teraretjänsten hos Akademien två förslag till ändring i Akademiens stadgar väckts. Det ena un-

dertecknat av 11 Stockholmsledamöter, gick i huvudsak ut på, att ej, som förut, blott ett visst, 

mindre antal av Akademiens ledamöter skulle vara fördelade på Akademiens 6 avdelningar 

utan, liksom i Vetenskapsakademien, samtlige arbetande ledamöter skulle uppdelas på dessa 

avdelningar, i förslaget kallade klasser. Därmed trodde man sig skola vinna en bestämd konti-

nuitet i Akademiens sammansättning med hänsyn till olika fackinsikters representation samt 

livligare deltagande i arbetet inom Akademien. 
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 Det andra förslaget, framställt av den i Akademiens överläggningar mycket verksamme 

föredraganden på den ekonomiska avdelningen, överdirektören Elis Sidenbladh, innehöll inga 

formulerade ändringar i stadgarne utan blott utförligt motiverade önskningar, att Förvalt-

ningskommittén skulle överväga, om och i vilken grad ändringar i stadgarne borde göras för att 

framkalla en livligare och på speciell sakkunskap grundad verksamhet. Såsom medel härtill 

ifrågasattes att öka antalet medlemmar på avdelningarna och möjligen att bilda nya sådana samt 

rätt för hushållningssällskapens förvaltningsutskott att till Akademien avgiva förslag till val av 

visst antal ledamöter, för att därigenom större utsikt skulle vinnas, att framstående repre-

sentanter för landtbruket i rikets skilda delar skulle inväljas i Akademien. 

 Såsom ovan omtalats, meddelade jag Akademiens direktör, då han frågade mig om jag 

ville mottaga befattningen som Akademiens sekreterare, att jag jämte några andra ledamöter 

vore betänkta på att föreslå sådana ändringar i Akademiens stadgar, som kunde verka till åter-

ställande av en nära förbindelse mellan Akademien och landtbrukets idkare och särskilt med 

hushållningssällskapen såsom deras representationer. De meningsvänner, jag härmed åsyftade, 

var godsegaren Ivar Lindström och byråchefen Wilhelm Flach. 

 Den förre av desse utarbetade i samråd med Flach och mig ett stadgeförslag med moti-

vering. För närmare granskning och justering av detta förslag sammankallade vi 8 ledamöter, 

vilka vi antogo hysa önskningar i samma riktning som vi, bland dem landshövding Filip Bost-

röm, vilken förde ordet vid vårt sammanträde, och överdirektör Elis Sidenbladh, vilken i sitt 

redan ingivna förslag uttalat sig för medverkan av hushållningssällskapens förvaltningsutskott 

vid uppgörande av förslag till ledamöter av Akademien. 

 De i detta sammanträde deltagande ledamöterna tycktes i allt väsentligt gilla förslaget, 

vilket därefter utsändes till Akademiens alla ledamöter jämte en skrivelse undertecknad av F 

Boström, Lindström och mig, med inbjudan att underteckna förslaget. Detta återkom under-

tecknat av 48 ledamöter, så att vid inlemnandet år 1903, 51 ledamöter stodo som motionärer. 

Bland dessa saknades Elis Sidenbladh, vilken i en särskild skrivelse till Akademien framlade 

sina skäl för att ej ansluta sig till förslaget. 

 Förslagets huvudpunkter voro följande: 

Utgående från det allmänt erkända förhållandet, att Akademien ej längre stod i den nära och 

jämna växelverkan med det praktiska landtbruket, vilken är en förutsättning för att Akademien 

skall kunna verksamt deltaga i landtbrukets främjande, samt därifrån att Akademiens styrelse 

utövades av en Förvaltningskommitté, av vars ledamöter flertalet kunde vara mer eller mindre 

främmande för landtbruket, föreslogs: dels att varje hushållningssällskap skulle ega att vara 

representerat i Akademien genom 2 medlemmar, valda av Akademien inom förslag upprättat av 

vederbörande hushållningssällskap; dels att Akademiens styrelse skulle utgöras av "delegerade", 

sammansatt av 46 akademiledamöter, varav preses, vice preses, sekreterare och kamrerare 

skulle vara självskrivna, 1 representant för varje hushållningssällskap, vald bland Akademiens 

ledamöter inom förslag upprättat av vederbörande hushållningssällskap, samt de övrige 16 valda 

fritt bland Akademiens ledamöter. 

 Då detta förslag år 1903 ingavs till Akademien, hade förslagsställarne förlorat det stöd för 

detsamma, varpå jag räknat på grund av det uttalande om sin villighet att medverka till omorga-

nisationen av Akademien, som Akademiens dåvarande Direktör E G Boström gjort år 1901 vid 

vårt samtal om min kandidatur till sekreterarebefattningen. Vid sitt mottagande av statsmi-

nisterämbetet hade nämnligen excellensen Boström avsagt sig befattningen som Akademiens 

Direktör. Hans efterträdare, universitetskansleren greve Fredrik Wachtmeister, vilken vid min 

enskilda underhandling om hans uppställande som kandidat till direktörsposten blott motvilligt 

givit efter för den av mig framförda allmänna önskan att se honom i spetsen för Akademien, 

som skäl varför han anförde, att han redan var så strängt upptagen av sina många befattningar 

och uppdrag, att han icke trodde sig hinna egna önksvärd tid åt Akademiens ärenden, ställde sig 

i denna - liksom de flesta andra tvistiga frågor - alldeles neutral, vartill väl även hans motvilja 

mot att framträda i skarpa meningsstrider bidrog. 

 Denna karaktär antog behandlingen av vårt stadgeändringsförslag från början i Förvalt-

ningskommittén. Hos en del av dennas ledamöter väckte det en häftig förbittring, framför allt 



147 
 

därför, att kommitténs sakkunskap och auktoritet i frågor rörande landtbruket i förslagets moti-

vering underkänts, - i låt vara kanske onödigt skarpa ordalag. Oviljan riktades särskilt mot mig, 

därför att jag, ehuru tjänsteman under kommittén, underskrivit ett dylikt omdöme om min över-

ordnade myndighet. Denna ovilja mot mig fick ett uttryck däri att, med avvikande från gammal 

praxis, enligt vilken sekreteraren alltid brukade deltaga i alla beredningar av ärenden, jag icke 

valdes till ledamot av den kommitté, som utsågs för förberedande behandling av de tre stadge-

ändringsförslagen. I kommittén insattes endast landshövding Boström som representant för de 

51 motionärernas förslag, men mellan kommitténs sammanträden samlades Lindström, Flach 

och jag hos Boström för att få del av vad som förekommit i kommittén och överlägga om vad 

vid den följande behandlingen kunde vara att anföra. 

 Stadgekommitterade hade i sitt förslag upptagit ur de 11 motionärernas bestämmelsen, att 

alla Akademiens medlemmar skulle fördelas på de 6 avdelningarna, åt vilka förbehölls rätten till 

förslag av ledamot i stället för sådan som avgått inom avdelningen, och ur de 51s förslag, att 

högsta ledningen av Akademiens ärenden skulle utövas av en preses med en vice preses som 

ersättare, samt att hushållningssällskapen skulle hava förslagsrätt till ledamöter, dock blott 1 för 

varje sällskap. 

 Då förslagen till stadgeändringar, efter att hava vilat, tills frågan om Centralanstalten 

slutbehandlats, emedan den skulle nödvändiggöra ändringar i stadgarne, slutligen förekom till 

avgörande i Akademien, hade blott ett fåtal av undertecknarne av vårt förslag tillstädeskommit, 

vilket väl huvudsakligen berodde därpå, att de med få undantag bodde utom Stockholm, och 

kommitterades förslag antogs med stor majoritet, dock med undantag av bestämmelsen om hus-

hållningssällskapens rätt att föreslå ledamöter. 

 Den huvudsakliga förändring, som sålunda beslöts, nämnligen uppdelning av samtlige 

ledamöter på de 6 avdelningarna och dessas ensamrätt till förslag om sin rekrytering, innebar, 

såsom ock vid ärendets behandling i Akademien med skärpa framhölls, ingen säkerhet för livli-

gare verksamhet och närmare förbindelse med landtbrukets idkare och hushållningssällskapen. 

Däremot var att vänta, att härmed skulle följa fara för kotteriväsen, särskilt inom de mindre 

avdelningarna, samt svårighet för landtbrukare att bliva invalde annat än på jordbruks-

avdelningen, i det att i de övriga avdelningarne icke jordbrukande ämbets- och vetenskapsmän 

skulle komma att få företräde, trots att framstående insikter och intresse beträffande t.ex. skogs-, 

fiskeri- och ekonomiska frågor finnas hos många landtbrukare. 

 Erfarenheten har ock senare visat, att dessa farhågor voro väl grundade, i det att ledamot-

skap å skogs- och trädgårdsavdelningen tycktes vara förbehållet åt tjänstemän i Domänstyrelsen 

och trädgårdsmästare i Stockholm. 

 

Förslag till arbetsskema för ekonomiska avdelningen 

 

Då den avsedda verkan av ledamöternas fördelning på avdelningarna, en livligare verksamhet 

inom dem och genom dem i Akademien, icke syntes vilja inträda som en följd av denna be-

stämmelse, uppgjorde herr Egerström, vilken varit en av de ivrigaste förespråkarne för den be-

slutade stadgeändringen och mycket hågad för stadgeskrivning, ett vidlyftigt skema över de till 

den ekonomiska avdelningen, vilken han tillhörde, hörande ämnesgrupperna: "landtbrukets nat-

ionalekonomi, landtbruksstatistik och landtbrukslagstiftning". Skemat, vilket upptog flere 

hundra rubriker och underrubriker, var avsett att tjäna till ledning för avdelningens verksamhet, 

vilken enligt detta hans föslag borde omfatta bland annat anordnande av en "landtbruksenquête" 

efter det framlagda skemat och regelbundet återkommande sammanträden för "fullföljande av 

avdelningen åliggande arbeten". Detta förslag bordlades i den ekonomiska avdelningen och 

återtogs av förslagsställaren utan att hava vidare behandlats. Lika liten anslutning fick ett år 

1909 av herrar Egerström, Hennings och Jakob Eriksson väckt förslag om avdelningarnas upp-

delning på sektioner för att befordra arbetet inom Akademien. Ej heller visade någon av avdel-

ningarne någon benägenhet att igångsätta några arbeten för att enligt Egerströms förslag "full-

följa densamma åliggande arbeten", utan medlemmarnes samarbete å avdelningarna förblev 

inskränkt till att vid de regelbundet återkommande sammanträdena upprätta förslag till val och 
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överläggningsämnen samt arbetsplan för följande halvår, numera i regel angiven genom orden 

"avgiva yttranden över till avdelningen hänskjutna eller i densamma väckta frågor". 

 Det var ju helt naturligt, att det ej skulle lyckas att till gemensamt arbete i avdelningarna 

samla ledamöterna, av vilka de i arbetskraftig ålder varande i allmänhet voro upptagna av tjäns-

teplikter och enskild verksamhet. Det måste även vara mindre lämpligt att förlägga föredrag och 

överläggningar över viktiga och intressanta ämnen till avdelningarnas sammanträden, från vilka 

de ledamöter, som icke tillhörde avdelningen i fråga, voro utestängda. 

 Akademiens sekreterare, vilken hittills varit självskriven att utföra eller leda ifrågakom-

mande utredningar, sökte Egerström utestänga från dessa och hänvisa honom till sekreteraregö-

romålen i egentlig mening. Sålunda avböjde Egerström mitt erbjudande att enligt min plikt som 

sekreterare handhava en undersökning rörande arbetets intensitet och arbetseffekten vid det 

svenska jordbruket, vilken undersökning den ekonomiska avdelningen i april 1912 på Eger-

ströms förslag beslutit, och då ingen av avdelningens ledamöter fanns villig att åtaga sig detta 

arbete, överlemnade han det åt en utanför Akademien stående person, Landtarbetsgivare-

föreningens ombudsman Ivar Wallenius, att utföra den förberedande utredningen mot ett arvode 

av 300 kronor, varefter utredningen skulle slutföras av ett arbetsutskott inom avdelningen. Wal-

lenius anmälde två år senare, att arbetet var färdigt, och utan att den beslutade sakkunniga slut-

bearbetningen längre ifrågasattes, framlade Wallenius sin utredning i ett föredrag vid Akademi-

ens marssammanträde 1915. 

 

Landtbruksakademiens diskussionsklubb 

 

Då tanken att göra avdelningarna till plats för ett livligare samarbete än det, som förekom vid 

Akademiens plenarsammankomster, icke vunnit önskad anslutning, inbjödo herrar Hennings 

och Egerström år 1907 några liktänkande till ett enskilt sammanträde i Landtbruksstyrelsens 

lokal för att "dryfta frågan om åtgärder för utvecklande av den genom stadgarne för Akademien 

bestämda organisationen samt om bildande av ett organ för tillvaratagande av denna organisa-

tions intressen". Detta första möte, i vilket 7 Akademiens ledamöter deltogo, följdes av ett se-

nare, till vilket herrar Hennings, Egerström och Aurivillius inbjudit "intresserade ledamöter av 

Akademien", och som hölls i Svenska Läkaresällskapets lokal. Vid detta sammanträde, i vilket 

24 ledamöter av Akademien deltogo, beslöts att bilda Landtbruksakademiens diskussionsklubb 

med inbjudarne som styrelse. 

 Akademien underrättades om klubbens bildande, att dess sammankomster skulle hållas 

före varje Akademiens sammanträde, och att Akademiens alla ledamöter egde deltaga i sam-

mankomsterna. Förvaltningskommittén medgav klubben rätt att hålla sina möten i Akademiens 

sessionssal, och i det första allmänna sammanträdet deltog samma antal ledamöter som i det 

konstituerande mötet; sedan översteg deltagarnes antal aldrig 15. Av Förvaltningskommitténs 

ledamöter deltogo endast Hennings och Aurivillius, av vilka den förre var klubbens ordförande, 

liksom Egerström dess sekreterare under hela densammas tillvaro. Såväl Akademiens preses, 

Odelberg, som dess vice preses, Fredrik Wachtmeister, och även jag, Akademiens sekreterare, 

ställde oss utanför hela företaget, emedan vi ansågo det vara olämpligt att förlägga överlägg-

ningar om angelägenheter, som rörde Akademien eller voro föremål för hennes verksamhet, till 

en enskild klubb, till vilkens möten Akademiens ledamöter och särdeles de på landet boende ej 

kunde väntas infinna sig ens så allmänt som vid Akademiens plenarsammankomster, dess mer 

som ledamöternas deltagande i klubbens möten kort före Akademiens sammankomster antagli-

gen komme att minska deltagandet i dessa senare. 

 Av de förslag, som enligt klubbens protokoll avhandlades vid dess sammanträden, var det 

blott följande, som ledde till något beslut eller resultat.  

 

Förslag till arbetsordning 

 

Ett av Egerström framställt förslag till en detaljerad arbetsordning för Akademien uppsköts 

gång på gång och blev icke slutbehandlat av klubben, men sedan Egerström blivit ordförande i 
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Akademiens ekonomiska avdelning, framlade han det i denna, vilken i huvudsak tillstyrkte för-

slaget, varefter det antogs av Akademien vid septembersammankomsten 1914. Vid dess behand-

ling i Akademien talade jag för avslag på den grund, att Akademiens stadgar syntes mig giva 

fullt tillräcklig ledning för ärendenas behandling och arbetsordningens ytterligare bestämmelser 

vore egnade att medföra en obekväm inskränkning i Akademiens frihet i avseende på det sätt för 

ärendenas behandling, som i varje fall vore lämpligt, - en uppfattning, som senare i viss mån 

bekräftats genom beslut av Akademien att upphäva vissa hinderliga bestämmelser i arbetsord-

ningen. 

 

Referenter 

 

En bestämmelse i denna, som borde kunnat bliva till gagn, var, att varje avdelning inom sig 

skulle utse en eller flere referenter med uppgift att vid Akademiens sammankomster och i hen-

nes tidskrift meddela referat ur landtbrukslitteraturen. Under ett tidigare, av livligt deltagande i 

Akademiens sammankomster utmärkt skede hade varit vanligt, att vid dessa jämte föredrag och 

diskussioner förekommit kortare meddelanden och referat ur den utländska landtbrukslitteratu-

ren, lemnade framför allt av föredraganden på landtbrksavdelningen och av sekreteraren, och 

dylika meddelanden föranledde ofta ytterligare tankeutbyte. Jag hade allt ifrån mitt tillträde till 

sekreteraretjänsten sökt att åter uppliva denna ordning, men föredragandena (senare ordförande) 

å avdelningarna voro föga benägna för detta dem ej direkt åliggande arbete, och min uppma-

ningar till andra i det verksamma livet eller i vetenskapliga arbetet deltagande ledamöter hade 

rätt liten påföljd. Även de valde referenterna voro föga nitiska i fullgörandet av detta uppdrag, 

och min anhållan hos dem om referat besvarades i åtminstone ett fall med förklaringen, att där-

för fordrades honorar, - men därtill funnos ej medel anvisade i Akademiens stat. Jag var därför 

så godt som ensam referent och plägade hålla referat i förlag i Akademiens sammanträden, va-

rom jag också plägade underrätta direktören - preses, men i regel blevo referaten ej föredragna, 

då ledamöterna ansågos hava fått nog av det oftast långa föredraget över det för aftonen upp-

ställda överläggningsämnet och därefter följande diskussion, vilken dock allt för ofta uteblev. 

 

Förslag angående Akademiens tidskrift 

 

I klubben framförde herr Lönnberg ett skarpt klander mot Akademiens tidskrift, vilken "varken 

till sitt yttre eller sitt innehåll kunde anses motsvara den läsande allmänhetens anspråk". Aka-

demien borde enligt hans mening utgiva dels en serie "handlingar", innehållande vetenskapliga 

avhandlingar, årsberättelser m.m. i tvångsfria häften, dels en "tidskrift" i visst antal häften om 

året, innehållande populära uppsatser, referat o. dyl. Klubben beslöt att till Akademien avlåta en 

skrivelse, vari framhölls tidskriftens torftiga yttre och föga omväxlande innehåll, och föreslog 

den nyss anförda uppdelningen av Akademiens publikationer. 

 Med anledning av denna skrivelse upptogs frågan om tidskriften i Förvaltningskommit-

tén, där herrr Hennings direkt riktade klandret mot mitt sätt att sköta mitt åliggande som tid-

skriftsredaktör. Häremot erinrade jag därom, att tidskriftens omfång av Förvaltningskommittén 

var bestämt till 24 tryckark, att min begäran om ökning därav av ekonomiska skäl avslagits av 

kommittén, att enligt gammal hävd de i Akademien hållna föredragen intagits i densamma, samt 

att jag i den mån utrymmet medgav, plägade införa av mig författade referat och uppsatser. För 

att visa, att klander för försumlighet i avseende på tidskriftens redaktion icke var berättigat, 

redogjorde jag för mitt författareskap i densamma, vilket bildade en avgjord motsats till förhål-

landena under min företrädare, professor Lovén, vilkens bidrag till tidskriftens innehåll i regel 

utgjordes endast av den vid Akademiens högtidsdag upplästa årsberättelsen. Efter ett skarpt 

replikskifte mellan Hennings och mig tillsattes en kommitté för uppgörande av förslag till såd-

ana ändringar i avseende på tidskriften, som ansåges önskvärda. Denna kommittés utlåtande 

slutade emellertid med att inga ändringar i tidskriftens utgivande borde göras, vilket ock blev 

Förvaltningskommitténs yrkande. Mot detsamma anmälde Hennings och Aurivillius reservat-

ion. 



150 
 

 Då ärendet sedan förekom vid Akademiens sammankomst den 17 maj 1909, föreslog herr 

Egerström, innan ännu Förvaltningskommitténs yttrande hunnit föredragas, att en kommitté 

skulle väljas för frågans förnyade behandling, vilket förslag ock fick majoritet vid företagen 

omröstning. Detta hänsynslösa tillvägagångssätt blev preses, landshövding Odelberg för starkt, 

och omedelbart efter beslutets fattande sade han mig, att han ej ämnade finna sig i en sådan 

behandling av ett utlåtande, i vars avgivande han tagit del. Han ingav också kort därefter till K. 

Maj:t ansökan om befrielse från presesbefattningen, vilken liksom Wachtmeisters ansökan, att 

icke, sådan Akademiens stadgar föreskriva, behöva övergå från vice till ordinarie presesbe-

fattning, bifölls i följande november månad. 

 I avseende på tidskriftsfrågan nåddes ej enighet inom den av Akademien tillsatta kommit-

tén, och sedan Förvaltningskommittén å nyo avstyrkt förslaget om tidskriftens ersättande med 2 

olika serier av publikationer, blev detta också avslaget av Akademien, som inskränkte sig till att 

besluta att öka tidskriftens omfång till 32 tryckark, varav 8 borde innehålla mera lättlästa upp-

satser. 

 Sedan denna fråga sålunda avförts från dagordningen, avmattades klubbens livaktighet. 

En till Akademiens ledamöter utsänd anmodan att till klubben insända förslag i frågor rörande 

Akademien hade ingen påföljd, varför sammanträdena upptogos huvudsakligen av föredrag, 

som höllos även av utom Akademien stående personer, vilka därom anmodades. Klubbens 

sammanträden upphörde med 1910 års utgång, och protokollen, som överlemnats till Akademi-

ens arkiv, avslötos med följande anteckning av sekreteraren, herr Egerström: 

"Några vidare sammanträden höllos ej. Den hade fyllt sin uppgift genom att bidraga till större 

livaktighet i Akademien och dess avdelningar." 

 Man torde komma sanningen närmast, om man karaktäriserar klubbens verksamhet så, att 

den lyckats åstadkomma hetsiga strider om Akademiens tidskrift och intet annat. Till dess upp-

hörande bidrog nog det dämpande inflytande, som den nye preses Chr Lundeberg utövade ge-

nom sitt lugna och bestämda sätt att handhava ledningen inom Akademien. 

Ännu ett försök att åstadkomma en livligare förbindelse med landtbrukets utövare gjordes år 

1913 genom ett av herrar Wilhelm Flach, greve Ax Mörner och N Kleen samt mig väckt för-

slag, att i Akademiens stadgar skulle intagas en bestämmelse om skyldighet för Akademien att 

besvara inkommande frågor och framställningar om upplysningar. Förslaget vann emellertid ej 

Akademiens bifall. 

 Som av det föregående framgår, deltog landshövding Odelberg såsom Akademiens direk-

tör och preses mycket nitiskt i behandlingen av förekommande ärenden, med vilka han genom 

sin föregående verksamhet i regel var nära förtrogen. I de stridigheter, vilka, såsom nyss 

nämnts, förekommo inom Förvaltningskommittén och Akademien, var han mig ett kraftigt stöd 

och genom att alltid i förväg genomgå ärendena, förr än de förekommo till behandling, kände vi 

väl varandras uppfattning om den riktning, vari besluten borde gå. 

 

Preses-skifte 

 

Då Odelberg på grund av det sätt, varpå ett av Förvaltningskommittén avgivet yttrande be-

handlades, avgick från presesbefattningen och vice preses Wachtmeister hos K. Maj:t anhållit 

om befrielse från skyldigheten att intaga hans plats, voro vi eniga om önskvärdheten att till pre-

ses erhålla en person, som skulle vidmakthålla den gamla traditionen att i spetsen för Aka-

demien hava en högt uppsatt man och som tillika genom sin personliga auktoritet gåve trygghet 

för att de under senaste åren rådande slitningarna skkulle upphöra. Dessa kvalifikationer syntes 

oss i hög grad finnas hos 1a kammarens talman, bruksegaren Chr Lundeberg, vilken också, då 

frågan, om han vore villig att mottaga befattningen, per telefon framställdes till honom, be-

svarade den jakande. Förslaget vann också allmänt gillande och antogs enhälligt av Akademien, 

varefter kungligt förordnande följde före årets utgång. 

 Detta val visade sig också synnerligen lyckligt. Lundeberg hade visserligen förut föga 

deltagit i Akademiens verksamhet, men var såsom egare av en större bruks- och jordbruksegen-

dom samt till följd av mångårigt ledamotskap i sitt läns hushållningssällskaps förvaltningsut-
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skott grundligt förtrogen med landtbruksförhållandena och tog alltid i förväg kännedom om de 

ärenden, som skulle förekomma, genom att tillsammans med mig genomgå dem. Detta i före-

ning med hans personliga pondus gjorde, att han utan att utöva något tryck på övrige med-

lemmars mening, fick ett dominerande inflytande på ärendenas behandling i Förvaltningskom-

mittén, där aldrig några av de förr så vanliga irriterande angreppen och replikerna under hans 

ordförandetid förekommo. Då vid ett par tillfällen diskussionen vid Akademiens sammankoms-

ter överskred det sakligas gräns, ingrep Lundeberg genom att avbryta densamma. Hans verk-

samhet som preses karakteriserades ej blott av hans auktoritet och myndighet utan även genom 

stor välvilja och vänlighet mot dem han som preses och ordförande i styrelsen för Centralanstal-

ten för jordbruksförsök kom i beröring med, och tack vare dessa hans egenskaper var samarbetet 

i Förvaltningskommittén liksom i Styrelsen för Centralanstalten städse präglat av godt samför-

stånd. Hans död den 10 november 1911 efter en kort sjukdom kändes därför som en svår förlust 

för såväl Akademien som Centralanstalten, ej minst för mig personligen, vilken som från honom 

städse rönt stort förtroende och välvilja. 

 

Preses-skifte 

 

Frågan om förslag till Lundebergs efterträdare som preses blev naturligtvis föremål för över-

läggning mellan vice preses Fredrik Wachtmeister och mig genast efter Lundebergs bortgång, 

och Wachtmeister förklarade sig ej heller nu vilja rycka upp på presesbefattningen och icke ens 

kvarstå som vice preses, annat än om till preses utsåges en person med vilken han var förenad i 

nära vänskap. Någon viss person som kandidat blev ej då tal om, men efter några få dagar omta-

lade Wachtmeister, att chefen för Landtbruksstyrelsen Melcher von Feilitzen för en del akade-

miledamöter förordat greve Ludvig Douglas, som nyligen utnämnts till riksmarskalk och därför 

flyttat till Stockholm, genom sin föregående verksamhet som ordförande i Östergötlands hus-

hållningssällskap synnerligen lämplig kandidat till den lediga förtroendeposten. Under sådana 

förhållanden blev ej fråga om annan kandidat. Wachtmeister var nu fullt bestämd att begära sitt 

entledigande från vice preses- befattningen och sedan vi tillsammans genomgått ledamotsför-

teckningen för att finna lämplig person till hans efterträdare, framkastade Wachtmeister tanken 

att bruksegaren C Joachim Beck-Friis genom sin ställning som ordförande för Stockholms läns 

hushållningssällskap vore väl meriterad för befattningen. Liksom vid det förra tillfället, då le-

dighet i presidiet uppstått, beslöt Wachtmeister att omedelbart tillfråga den påtänkte kandidaten 

och sökte Beck-Friis, som befann sig i hushållningssällskapets lokal i nedre våningen av Aka-

demiens hus. Efter en kort stund återkom Wachtmeister och meddelade att Beck-Friis omedel-

bart förklarat sig villig. Sedan underrättelse härom spridts bland Akademiens ledamöter, upp-

ställdes greve Douglas och friherre Beck-Friis enhälligt av Akademien på första plats å förslaget 

till preses och vice preses och utnämndes av K. Maj:t.  

 Med greve Douglas' tillträde till presesbefattningen inträdde en stor förändring i hand-

läggningen av Akademiens och Centralanstaltens ärenden, i det att, såsom ovan nämnts, han, 

strängt upptagen av sina övriga mer maktpåliggande värv, icke ansåg sig hava tid att taga kän-

nedom om förekommande ärenden, förr än de skulle föredragas samt hade svårt att med jämn-

mod finna sig i att besluten stundom gingo i annan riktning, än han önskat. Emellertid före-

kommo under hans presidietid i Akademien blott få ärenden, som föranledde större me-

ningsskiljaktigheter och samarbetet i Akademien var därför i allmänhet fritt från slitningar. I ett 

enda ärende av någon avsevärd betydelse bidrog greve Douglas bestämda yrkande till ett beslut, 

som var motsatt det åtskilliga ledamöter, och bland dem jag, ansågo önskvärdt. Detta gällde ett 

avstyrkande av det remitterade förslaget om inrättande av en landtbrukshögskola som avdelning 

av Uppsala universitet. 
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Preses-skifte 

 

Då preses-stolen år 1916 blev ledig genom greve Douglas' frånfälle, intogs den enligt stadgarnes 

bestämmelse av förutvarande vice preses friherre Beck-Friis, och efter honom föll valet enhäl-

ligt på chefen för Landtbruksstyrelsen överdirektör Wilhelm Flach. 

 För Förvaltningskommittén och Centralanstaltens styrelse samt särskilt för mig som Aka-

demiens sekreterare innebar denna personförändring i presidiet den stora fördelen, att det åter 

blev regel, att jag före varje sammanträde fick gå genom de ärenden, som skulle förekomma, 

med preses och därvid förtroligt rådgöra om alla ärenden av någon avsevärd betydelse. Med 

både Beck-Friis och Flach, vilken senare under den förres långvariga sjukdom 1917 tjänstgjorde 

som preses, var jag förenad genom gammal vänskap och med den senare hade jag sedan långt 

tillbaka samarbetat i åtskilliga olika landtbruksangelägenheter, bl. a. i strävandet att genomföra 

ändringar i Akademiens organisation, samt hade varit flitig medarbetare och tidvis medredaktör 

i den av honom utgivna tidskrfiten Landtmannen. Båda voro också väl förtrogna med såväl 

landtbrukspraktik som med dess administrativa ärenden, vilket även bidrog till att samarbetet i 

Akademiens Förvaltningskommitté och Centralanstaltens Styrelse försiggick lugnt och sakligt. 

 

Personalförändringar i Förvaltningskommittén 

 

Även i Förvaltningskommitténs sammansättning skedde under min sekreteraretid flere person-

förändringar. På skogs- och trädgårdsavdelningen efterträddes år 1912 min gamle lärare och vän 

professor Th Fries av generaldirektör Fredenberg, på mekaniska avdelningen major Busch 1913 

av ingeniör Nycander och på den ekonomiska avdelningen överdirektör Sidenblad 1914 av by-

råchefen Egerström. Dessa personförändringar medförde icke några avsevärda verkningar på 

samarbetet i Förvaltningskommittén eller i Akademiens verksamhet, annat än så till vida, att vid 

rekryteringen av medlemmar i skogs- och trädgårdsavdelningen och den ekonomiska avdel-

ningen idkare av praktiskt landtbruk ej vidare komme i fråga utan å den förra avdelningen blott 

fackmän och av skogsmän företrädesvis tjänstemän i Domänstyrelsen samt å den ekonomiska 

avdelningen ämbetsmän i Stockholm. Egerströms tidigare starkt framträdande iver för stadge-

skrivning och reglementering gav visserligen anledning att befara nya förslag av denna art, men 

denna farhåga visade sig ogrundad; med hans inträde i Akademiens styrelse följde en avgjord 

benägenhet att låta verksamheten fortgå efter redan gällande bestämmelser. 

 

Personalförändringar i sekreterareexpeditionen 

 

En för Akademien och särskilt för mig som dess sekreterare kännbar förlust var notarien C 

Bendix' frånfälle sommaren 1916. Han hade genomgått elevkursen vid Ultuna landtbruksinstitut 

i avsigt att egna sig åt landtbruksingeniörsbanan, men då professor J Arrhenius, vilken som sek-

reterare i Landtbruksakademien hade bestämmanderätten över inskrivningen som aspirant på 

denna bana, förklarat för honom, att han som jude icke hade några utsikter på densamma, in-

skrev han sig som extra amanuens i Civildepartementet och extra ordinarie notarie i Landt-

brukskademien. Då ordinarie notarien i Akademien Ch Jacobsson år 1890 blev landtbruksin-

spektör i den nyinrättade Landtbruksstyrelsen blev Bendix hans efterträdare i Akademien. - 

Under sin mångåriga tjänstgöring i Akademien hade han fått noggrann förtrogenhet med alla där 

förekommande ärenden, och då han därjämte hade stor smidighet och förmåga att vinna insteg 

hos de personer, med vilka han kom i beröring, var han synnerligen habil i sin tjänst. Vårt sam-

arbete i Akademien hade alltid varit synnerligen förtroendefullt och vänskapligt, och han sökte i 

den mån det var möjligt att undanrödja anledningar till friktion och misstämning. Han hade 

visserligen som notarie ingen befogenhet att inverka på ärendenas behandling, men tack vare 

sina förbindelser och sin förmåga att verka i det fördolda, var han nog ej utan inflytande på den 

utgång en del ärenden, särdeles valen till ledamöter av Akademien, fingo. Som notarie och från 

Centralanstaltens inrättande som räkenskaps- och protokollsförare i denna var han mycket svagt 

avlönad, men skrivgöromålen voro då ej så många som nu, särdeles som jag själv författade alla 
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skrivelser och utredningar, och ehuru vi ej hade något skrivbiträde eller ens en skrivmaskin, 

kunde hans tjänstgöring i Akademien inskränkas till 2-3 timmar om dagen, vilket gjorde det 

möjligt för honom att sköta diverse andra uppdrag hos enskilda firmor och av allmän art. Bland 

sådana uppdrag äro främst hans förordnanden vid anordnandet av allmänna landtbruksmöten 

och andra utställningar, inom vilket område han visade en sådan duglighet, att han där var utan 

medtävlare. Han var kommissarie (sekreterare) vid de allmänna landtbruksmötena 1901, 1906 

och 1911 samt vid konst- och industriutställningarna i Stockholm 1897 och 1909 samt vid Bal-

tiska utställningen i Malmö 1914. 

 Då åtgärder för regleringen av livsmedels-anskaffningen och -fördelningen igångsattes, 

fick Bendix i uppdrag att förestå Livsmedelskommissionens varuförmedling, men denna verk-

samhet avbröts genom hans efter blott några dagars sjukdom inträffade död 18 augusti 1916. 

Efter hans bortgång följde under återstoden av min tid som ordinarie sekreterare upprepade täta 

ombyten å befattningarne som notarie hos Akademien och vid Centralanstalten. Denna växling 

berodde främst därpå, att de med dessa tjänster förenade avlöningsförmånerna voro så låga, att 

befattningen ej söktes annat än som bisyssla vid sidan av annan tjänst. 

 

Akademiens 100-årsfest 

 

Av tilldragelser inom Akademien under tiden efter det frågorna om stadgeändring och för-

söksväsendets organisation bragts till avgörande, intager Akademiens hundraårsfest främsta 

platsen i minnet. 

 

Akademiens historia 

 

Akademien hade år 1911 beslutat, att festen skulle firas den 28 jan. 1913, 100 år efter Akade-

miens första högtidssammanträde, och Förvaltningskommittén hade uppdragit åt mig att skildra 

Akademiens verksamhet under denna tid i en utförlig historik. Arbetet härmed var rätt tids-

ödande, emedan materialet till större delen måste hemtas ur Akademiens arkiv, vilket låg i stor 

oordning och nu av mig ordnades i tidsföljd. I rätt tid före festen förelåg arbetet emellertid fär-

digt och tryckt i 2 delar, bundna i ett band, under titeln Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912 

samt svenska landthushållningen under 19de århundradet. Arbetet fick sålunda något större 

omfattning än blott Akademiens historia men det syntes mig lämpligt att begagna det material, 

jag genomgick för den uppgift, som förelagts mig, även till de delar, som ej berörde Akademien, 

emedan redogörelser för landtbruket under denna period förelågo i tryck blott i spridda delar. 

För att begränsa Akademiens utgifter för minneskriften till det minsta möjliga, träffades över-

enskommelse med C.E. Fritzes bokförlag om övertagandet av utgivningen av densamma i en 

upplaga av 1 000 exemplar, varav Akademien subskriberade på 300 till ett pris av [?] kronor per 

exemplar för utdelning till sina ledamöter och gäster vid minnesfesten. Sedermera har Akade-

mien övertagit den osålda resten av upplagan. 

 

Akademiens guldmedalj 

 

Vidare beslöts att hugfästa minnet av framstående förtjänster om landtbruket och dess binä-

ringar genom utdelning av Akademiens stora guldmedalj åt ett antal ledamöter. Vid enskild 

överläggning härom av ledamöter av Förvaltningskommittén föreslog preses greve Ludvig 

Douglas främst den dåvarande chefen för landtbruksstyrelsen Melcher von Feilitzen, vilket för-

slag väl närmast förklaras av den nära vänskap, som förenade dem men vann allmänt gillande. 

Därefter nämndes ytterligare åtskilliga personer, som förtjänta att ifrågakomma till utmärkelsen. 

Främst bland dessa nämndes Th Odelberg såsom förste innehavare av befattningarna som chef 

för Landtbruksstyrelsen och för Jordbruksdepartementet samt som organisatör av nötboskaps-

premiering, premiering av mindre jordbruk, egnahemslånerörelsen och Centralanstalten för 

jordbruksförsök; vidare doktor Albert Atterberg för sina banbrytande arbeten inom jordartforsk-

ningen och landtmannaskoleföreståndaren J F Broman för sina förtjänster om fjällrasens erkän-
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nande och utveckling som särskild ras. Sedan dessa förslag godkänts och fråga blev om utmär-

kelse åt några representanter för det praktiska landtbruket, nämndes främst landtbruksskoleföre-

ståndaren Ivar Insulander och därefter direktör R Hennings, beträffande vilken jag framhöll, att 

han intagit ungefär samma ledande ställning som Insulander vid landtbrukets och husdjurs-

skötselns utveckling men därjämte under nära 20 år varit en av de verksammaste medlemmarne 

av Akademiens Förvaltningskommitté. Då ytterligare ett antal personer nämndes som förtjänta 

av den ifrågavarande utmärkelsen, framhölls önskvärdheten av att tilldelandet av densamma 

borde begränsas till ett mindre antal, helst ej mer än 5. Detta blev ock de närvarandes beslut, 

vilket ledde till att av de två sist nämnde såsom representanter för det praktiska landtbruket 

Hennings vid omröstning fick de flesta rösterna, så att Insulander sålunda ej kom med på försla-

get. 

 Denna utgång av det förberedande förslaget berörde mig illa, i det att det kunde se ut, 

som om jag med mitt förord för Hennings velat föredraga honom framför Insulander, vilket alls 

ej var min mening, i det att jag snarare, liksom den allmänna opinionen bland landtbrukets id-

kare, ställde den senare främst bland de två. - Jag har här meddelat denna episod vid förslagets 

upprättande av den anledningen, att efter vad senare berättades, Insulander fått kännedom om att 

han föreslagits men fallit igenom och lagt detta på sinnet. Det var mig, som högt skattade ho-

nom som föregångsman inom landtbruket en stor tillfredsställelse, då den ifrågavarande heders-

betygelsen tilldelades honom år 1919. 

 Hundraårsfesten firades med en högtidssammankomst å Stora börssalen och därefter föl-

jande middag å Grand Hôtel. Till högtidssammankomsten hade konungen och samtliga hemma-

varande ledamöter av kungahuset mottagit inbjudning, vilken även utgått till statsrådets samt-

liga medlemmar, riksdagens talmän och vice talmän och dess jordbruksutskott, överståthållaren 

och landshövdingarna, cheferna för de centrala ämbetsverken samt i stor utsträckning repre-

sentanter för akademier, universitet och högskolor, landtbruksläroanstalter och hushållnings-

sällskap m.fl. Även åtskilliga representanter för utländska landtbrukssammanslutningar hade 

tillstädeskommit, nämligen de ryske vetenskapsmänne Prianischnikow i Moskva och Lagermark 

i Charkow, professor Westermann för Danska landhusholdningsselskabet, godsegare Kai Möller 

för Selskabet for Norges Vel och professor Rindell för Finska hushållningssällskapet. 

 Högtidligheten öppnades med ett tal av preses greve Ludvig Douglas, vilken efter en 

hyllning till Akademiens stiftare kronprinsen Carl Johan i stora drag skildrade Akademiens 

öden och slöt med en önskan att även under nu ingående 100-års period, statens och landtbru-

kets intressen må vara fast sammanslutna till rikets väl. Härefter föredrog Akademiens ledamot 

kanslirådet Hugo Tigerschiöld ett av honom författat högstämt skaldestycke "Jordens söner" 

med medryckande patos och mottaget av spontant frambrytande bifallsrop. Sedan därefter en 

stråkorkester av musikälskare, anförd av direktör E Åkerberg, utfört ett gammalt svenskt ton-

verk av Johan Agrell, frambars helsningar och välgångsönskningar från svenska akademier, 

lärda samfund, högskolor och landtbruksvetenskapliga föreningar av professor Söderbaum, från 

hushållningssällskapen av landshövding Th Odelberg samt från utländska institutioner av pro-

fessorerna Prianischnikow, Westermann och Rindell samt godsegare Kai Möller och över-

lemnades konstnärligt utförda addresser. (De anförda talen finnas in extenso intagna i Akade-

miens Handlingar och Tidskrift för 1913.) 

 Efter ytterligare ett musikstycke höll jag ett föredrag om Akademiens verksamhet under 

den gångna tiden, avslutat med ett uttalande, att sedan Akademiens verksamhet starkt inskränkts 

genom överförande av en stor del av föremålen för densamma till Landtbruksstyrelsen, vore den 

enda säkra vägen till att åter göra hennes verksamhet fruktbringande för landtbruket att åter-

ställa den nära förbindelsen med den näring, till vars gagn Akademien var instiftad, - "Akade-

mien borde liksom den grekiske sagohjälten Antoos hemta nya krafter genom beröring med sin 

moder jorden." 

 Sedan därefter konungen utdelat de av Akademien beslutade guldmedaljerna avslöts hög-

tidligheten med avsjungandet av sången Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. 

Då jag följde de kungliga gästerna ut ur salen, tackade konungen mig och överlemnade Vasa-

ordens kraschan. 
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 I festbanketten på Grand Hôtel deltogo konungen, kronprinsen, prinsarne Carl, Eugène 

och Wilhelm, statsministern Carl Staaff, jordbruks- och finansministern, samtliga in- och ut-

ländske inbjudne gäster m.fl. Bland de officiella talen: av preses för konungen, som svarade 

med en välgångsskål för Akademien, av preses för gästerna, besvarad av statsminister Staaff, 

vilken talade för det mindre landtbrukets framgång och av vice preses för hushållningssällska-

pen, tilltalade mig särskilt svaret på den sistnämnda skålen, genom talarens, greve Hugo Hamil-

tons, däri uttalade förhoppning, att den önskan om livligt samarbete med hushållnings-

sällskapen, med vilken jag avslutat min överblick över Akademiens verksamhet, - måtte för-

verkligas, en förhoppning, som emellertid hittills i mycket ringa grad uppfyllts. 

 Det syntes mig önskvärdt, att tillfälle bereddes de utländske gästerna att i en trängre krets 

träffa de ledande männen inom Akademien, och då preses, greve Douglas, förklarat sig hindrad 

att göra något däråt eller deltaga i en fest för dem, anordnade jag en middag med efterföljande 

samkväm i mitt hem, där trots utrymmets trånghet en, som det tycktes, angenäm samvaro be-

reddes utländingarna med Förvaltningskommitténs ledamöter och ett antal andra av Akademi-

ens ledamöter. 

 

Sekreterarens lön höjd 

 

Vid början av sitt andra århundrade mottog Akademien ett bevis på statsmakternas välvilja ge-

nom 1913 års riksdags bifall till en kunglig proposition om höjning av sekreterarens, i förhål-

lande till andra tjänstemäns låga, lönevillkor. Från 4 000 kronor lön, 1 000 kronor bostadsersätt-

ning samt två ålderstillägg à 400 och 600 kronor höjdes de till 5 000 kronor lön, 2 500 kronor 

tjänstgöringspenningar, 600 kronor dyrortstillägg och ett åldertillägg av 600 kronor, varav 

tjänstgöringspenningarna skulle utgå av Akademiens medel, det övriga av statsmedel. 

 

Författareskap 

 

Min författareverksamhet under min tjänstetid som sekreterare i Landtbruksakademien egnades 

under de första åren huvudsakligen åt Akademiens tidskrift, där jag offentliggjorde åtskilliga 

artiklar och referat ur den utländska litteraturen. Därjämte författade jag år 1910 en Aperçu sur 

les institutions agricoles de la Suède, avsedd att lemna utländska myndigheter, institutioner och 

enskilda personer upplysningar om anstalter i Sverige för landtbrukets främjande, varom för-

frågningar ofta framställdes direkt till Akademien eller genom Jordbruksdepartementet, från 

vilket senare också anslag lemnades till bekostande av dess tryckning. År 1925 utarbetade jag 

på uppdrag av Akademien en ny upplaga av denna Aperçu. 

 Vid sidan av min tjänst egnade jag dessutom allt större del av min lediga tid åt författar-

skap rörande landtbruket. Såsom redan nämnts, föll sålunda redigerandet av den handbok i jord-

bruksekonomi som ingick i handbokserien Landtbrukets bok på mina första år som sekreterare. 

År 1903 åtog jag mig att granska bidrag, inlemnade till det Lantmannablad, som Aftonbladets 

redaktion nämnda år började utgiva, och att själv lemna bidrag till detsamma. Detta uppdrag 

vållade föga besvär, då dessa för de mindre bildade jordbrukarnes klass avsedda artikklar borde 

hållas i synnerligen enkel och populär stil. Jag fortsatte härmed ända till år 1932, då tidningen 

övergick till andra egare, som uppsade det med mig träffade avtalet. 

 Ett större arbete, i vilket jag medverkade, var det på Moritz Frænckels initiativ och be-

kostnad utgivna Sveriges jordbruk vid 1900-talets början. Frænckel, som var generalagent för 

det tyska kalisyndikatet, visade tidt och ofta sitt intresse för Sveriges jordbruk genom att ställa 

medel till förfogande till understöd för önskvärda åtgärder i dettas tjänst. Sålunda lemnade han 

betydliga understöd åt den kemiskt-växtbiologiska anstalten i Luleå (t.ex. för undersökning 

rörande olika sädessorters motståndskraft mot frost), samt åt Svenska Mosskulturföreningen och 

åt de lokala gödslingsförsöken (kostnadsfria konstgödselmedel). Efter överläggning med dåva-

rande byråchefen Wilhelm Flach om lämpligt sätt att hugfästa minnet av sekelskiftet för landt-

brukets del uppdrog han åt Flach att ombesörja utarbetandet av en statistisk redogörelse för 

jordbruket vid denna tid. Flach vidtalade sedan aktuarien Gustaf Sundbärg och mig till medar-
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betare. Vi uppgjorde tillsammans planen för arbetet, varefter Sundbärg ledde det statistiska ar-

betet och författade texten till avdelningen rörande befolkningsförhållandena, under det att jag 

skrev texten till avdelningen om landthushållnignen, samt de geologiska förhållandena skildra-

des av geologerna A Gavelin, H Hedström och H Munthe, de meteorologiska av H E Hamberg 

och landtmäteriets verksamhet av J Hamrin. Arbetet, vars utförande tog flere år i anspråk, blev 

färdigt först år 1909 och utdelades till ledande personer på landtbrukets område i in- och utlan-

det och såldes i bokhandeln till ettt pris av 100 kronor. Återstoden av upplagan överlemnades 

till Landtbruksakademien i syfte att de genom försäljning av arbetet redan influtna medlen jämte 

vad genom avyttring av de till Akademien överlemnade exemplaren och därå uppkommen rän-

tevinst skulle möjliggöra utgivande av ett likartat arbete efter 50 eller 100 år. 

 Min medverkan togs även under min sekreteraretid i anspråk för åtskilliga andra publikat-

ioner rörande ämnen tillhörande landtbrukets område. Sålunda biträdde jag redaktionen av Nor-

disk Familjebok med författande av artiklarne rörande jordbruk och jordbruksekonomi, J Guinc-

hard med avdelningen jordbruk i 2a upplagan av Sveriges Land och Folk (1913), författade 

häftena rörande Jordens grundförbättringar och bearbetning (1915) och Föreningsväsendet 

bland de mindre jordbrukarne (1918) i Den mindre jordbrukarens handbok utgiven av Svenska 

Andelsförlaget, samt Landtbruket i Uppland i den av K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i 

Uppsala utgivna Uppland, Skildringar af Land och Folk (1908). De föreläsningar jag år 1914 

höll på anmodan av Stockholms Folkskolestyrelse utkommo på Fritzes förlag under titeln Sve-

riges Landtbruk. SLutligen må nämnas, att jag på uppdrag av Livsmedels- och Folkhushåll-

ningskommissionen författade ett antal flygblad och smärre upplysningsskrifter. 

 

Porträtt till Ultuna elevkår 

 

Då jag den 2 februari 1917 skulle fylla 65 år, överraskades jag av en anhållan av forna elever 

vid Ultuna att få låta måla mitt porträtt att överlemnas till Elevkåren. Denna anhållan, som fram-

fördes av konsulenten August Östergren, gladde mig naturligtvis mycket som ett uttryck för den 

uppskattning min verksamhet vid Ultuna vunnit hos mina forna elever. Porträttet, som målades 

av konstnären Emerik Stenberg, blev mycket lyckt och avtäcktes vid en högtidlighet å Ultuna på 

min födelsedag den 2 februari. 

 

Avsked från Sekreteraretjänsten 

 

Även för min verksamhet i Landtbruksakademien fick jag vid dess avslutande bevis på välvilligt 

erkännande. Då tiden för mitt inträde i pensionsåldern, fyllde 67 år, nalkades, anmälde jag för 

Akademiens Förvaltningskommitté min avsigt att begära avsked från min tjänst från nämnda 

tid. Kommittén visade mig då vänligheten att erbjuda sig att föreslå Akademien att hos K. Maj:t 

anhålla om rätt för mig att tills vidare kvarstå i tjänsten. Jag avböjde emellertid detta under anfö-

rande som skäl, att jag av princip ansåg, att tjänsteman, om ej särskilda skäl föranleda undantag, 

bör lemna sin tjänst vid pensionsålderns uppnående för att lemna rum för yngre arbetskraftigare 

person, och jag hade så mycket mindre skäl att handla mot denna grundsats, som till min efter-

trädare synnerligen lämplig person fanns i föreståndaren för den kemiskt-växtbiologiska anstal-

ten i Luleå, doktrr P Hellström vilken kunde anses hava bragt sitt livsverk i Norrbotten så långt, 

att dess fullföljande utan fara kunde lemnas i andra händer. Därtill kom, att Hellström nått den 

ålder, att han om några år kanske skulle anses väl gammal att övertaga sekreteraretjänsten. Jag 

hade också förvissat mig om, att Hellström var benägen att mottaga denna. 

 Det förslag, jag härmed framställde, vann allmänt gillande i Förvaltningskommittén, och 

sedan jag ingivit ansökan om avsked med pension och denna beviljats, uppsatte Akademien 

enhälligt Hellström på det underdåniga förslaget till sekreterare i Akademien och han förordna-

des därtill av K. Maj:t. 

 Vid Landtbruksakademiens årshögtid den 28 januari 1919, då jag för sista gången tjänst-

gjorde som ordinarie sekreterare vid sammankomst i Akademien, överlemnades till mig Aka-

demiens guldmedalj som ett erkännande för min författarverksamhet på jordbruket område, och 
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samma utmärkelse tilldelades P Hellström för hans nyss utkomna arbete Norrlands jordbruk 

samt åt Ivar Insulander för stora förtjänster om landtbruket. Denna sistnämnda utmärkelse glad-

de mig särdeles på grund av ovan anförda förhållande. 

 Vid novembersammankomsten samma år valdes jag till hedersledamot av Akademien. 

Dessa uttryck av erkännande från Akademien och Förvaltningsutskottet gladde mig särskilt 

därför, att jag ansåg mig däri kunna se bevis därpå, att den misstämning mot mig, som tidigare 

fått uttryck i Akademien och kommittén, nu var glömd eller hedersbevisningarne kanske t.o.m. 

kunde tolkas som en reaktion i motsatt riktning. 

 

 

Verksamhet efter avskedstagandet 

 

Folkhushållningskommissionen. Ledamot av Styrelsen för Sveriges Utsädesförening 

 

Av de uppdrag, som jag under min sekreteraretid haft, fortsatte arbetet i Folkhushållningens 

tjänst t.o.m. år 1920, om än det torde rätt liten tid, sedan kommissionens avveckling börjat. Som 

jag ansåg mitt medlemskap i Styrelsen för Sveriges Utsädesförening hava sin anledning i min 

ställning som Akademiens sekretare, anmälde jag hos jordbruksministern 1921, att jag fann det 

befogat, att jag vid utgången av mitt förordnande, bleve ersatt av annan person, men han förkla-

rade, att då den nye sekreteraren i Akademien redan var ledamot av föreningens styrelse, fann 

han ej anledning att utse annan i mitt ställe, vilket dock hans efterträdare i statsrådet gjorde år 

1925. Jag hade då varit ledamot av den större styrelsen i 11 år och i den mindre 15 år. Som ett 

erkännande av det intresse jag ådagalagt för föreningen valdes jag vid följande årsmöte till he-

dersledamot av föreningen. 

 

Utredning rörande landtarbetarnes arbetsförhållanden 

 

Av nya uppdrag, som jag efter mitt avskedstagande erhöll må nämnas deltagande år 1921 i en 

av Regeringen efter förslag av Socialstyrelsen anordnad utredning och redogörelse för de 

svenska landtarbetarnes levnadsförhållande och arbetsvillkor avsedd för den tredje internatio-

nella arbetskonferensen i Genève samma år. I nämnden, vars ordförande var chefen i Social-

styrelsen generaldirektör Huss, voro de i socialpolitiskt avseende motsatta uppfattningarna före-

trädda, och förhandlingarna hade för mig sitt största intresse genom brytningarna i dis-

kussionerna mellan dessa uppfattningars representanter. För egen del bidrog jag till det avgivna 

yttrandet genom författandet av redogörelsen för jordbrukets grundläggande naturliga och eko-

nomiska förutsättningar. Yttrandet utgavs som broskyr under titel The swedish agricultural la-

bourer. Stockholm 1921. 

 

Redogörelse för jordbrukets föreningsväsen. Redogörelse för kooperation och yrkesun-

dervisningsväsen i landtbruket 

 

Under de följande åren togs min medverkan i anspråk för ytterligare två redogörelser för so-

cialpolitiska förhållanden på landtbrukets område, nämligen år 1923 genom författande åt Sta-

tens Socialiseringsnämnd av en sammanfattning rörande jordbrukets föreningsväsen, byggd på 

frågoark utsända till alla kända svenska föreningar med ekonomiskt syfte inom landtbruket, 

samt år 1924 en på uppdrag av Socialdepartementet enligt av den Internationella Arbetsbyrån i 

Genève utsändt frågoformulär utarbetad redogörelse för kooperationen och yrkesundervisningen 

inom landtbruket. Ingendera av dessa båda redogörelser har, såvidt jag vet, offentliggjorts i 

tryck. 
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Angående norska spannmålsmonopolet 

 

Sedan handeln efter krigstidens slut åter blivit fri, blev en mycket avhandlad fråga, huru spann-

målsprisen skulle kunna uppehållas på en för landtmännen lönande höjd. Härvid hade ifrågasatts 

att tillämpa någon anordning liknande det i Norge sedan krigstiden använda systemet med licen-

ser för införsel av spannmål, förbunden med skyldighet att i viss proportion till införselmängden 

köpa inhemsk spannmål till pris ej understigande av regeringen fastställda belopp. Sveriges 

allmänna Landtbrukssällskap hade hos Regeringen anhållit, att densamma skulle låta inhemta 

närmare kännedom om de i Norge i detta avseende vidtagna åtgärderna och deras verkningar. I 

anledning därav erhöll jag år 1923 uppdrag av Kgl. Maj:t att i Norge inhemta underrättelser om 

spannmålshandeln, bestämmelser rörande förmalning och mjölhandeln. Under en veckas vis-

telse i Christiania skaffade jag mig under besök hos det "kornkontor", som handhade importen 

och ledningen av spannmålsuppköp samt förmalning och försäljning av förmalningsprodukter-

na, kännedom om härför gällande bestämmelser och dessa regleringsåtgärders resultat. För att få 

uppfattning om den inom intresserade kretsar rådande meningen om detta regleringssystems 

fördelar och olägenheter satte jag mig även i förbindelse med representanter för landtbruket i 

Stortinget och för handeln med spannmål och kvarnprodukter. I en skriftlig redogörelse till K. 

Maj:t meddelade jag en detaljerad framställning av vad jag inhemtat och min uppfattning, att 

om än det norska "kornmonopolet" och därmed i samband stående anordningar ansågs fungera 

rätt tillfredsställande i Norge, det till följd av de vidt skilda förhållandena i Sverige icke kunde 

anses lämpligt att införa en liknande anordning i vårt land. 

 

Granskning av plan för utvidgning av Norges landtbrukshögskola 

 

Ett uppdrag, som för mig var av stort intresse därigenom, att det gav mig tillfälle att närmare 

lära känna organisationen av den högsta landtbruksundervisningen i Norge och lärarna vid 

Landtbrukshögskolan på Aas, lemnades mig av den norska regeringen genom en anmodan år 

1920 att deltaga i en granskning av en plan till utvidgning av högskolan. 

 Läroanstalten på Aas, - kallad högre landtbruksskola -, hade varit organiserad i huvudsak-

lig överensstämmelse med de svenska landtbruksinstituten, det vill säga med en lägre avdelning, 

vid vilken, liksom vid de lägre landtbruksskolorna, lemnades grundläggande undervisning och 

praktisk övning i landtbruksarbeten, samt en högre så godt som uteslutande teoretisk avdelning. 

År 1897 hade Stortinget, efter förslag utarbetat av en "parlamentarisk landtbrukskommission", 

beslutat landtbruksläroanstaltens omorganisation till en landtbrukshögskola, varvid de huvud-

sakliga förändringarna voro upphörande av den lägre avdelningen, landtbruksundervisningens 

grundande på förut genomgången kurs vid lägre landtbruksskola samt inrättande av särskilda 

avdelningar för mejeri-, trädgårds- och skogsbruk samt landtmäteri. Tillika hade det ökade be-

hovet av lärolokaler tillgodosetts genom en ny läroverksbyggnad. Den starkt ökade tillström-

ningen av studerande gjorde behovet av större och flera undervisnings- och bostadslokaler 

trängande, och då därtill statens inkomster under verldskriget flödade rikligt, uppgjordes år 

1919 ett storslaget förslag ej blott om ståtliga nybyggnader utan även om ökning av lärarnes 

antal. Detta förslag hade i princip godkänts av sagda års Storting, men för att utreda, om ej utan 

skada för högskolans utveckling några inskränkningar i några föreslagna anstalter eller kost-

nadsberäkningarne skulle kunna göras, hade regeringen föranstaltat en granskning av förslaget. 

Dennas utförande hade anförtrotts åt en nämnd bestående av professor Brögger vid Christiania 

universitet, rektorn vid Landbohöiskolen i Köpenhamn professor Ellinger och mig. För de båda 

utländska ledamöterna var det ju en grannlaga sak att kritisera det av högskolans lärareråd och 

styrelse uppgjorda förslaget, och då vi icke funno anledning till några väsentliga anmärkningar, 

under förutsättning att medel funnos till förslagets förverkligande, inskränkte vi oss till att blott 

påpeka några enskildheter, som syntes oss kunna utan större olägenhet utelemnas eller göras 

billigare, men tillstyrkte i huvudsak förslaget såsom egnat att giva högskolan en fördelaktig och 

för landets förhållanden storartad utveckling. 
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 Till följd av konjunkturernas nedgång fann regeringen sig tvungen att än mera, än vi före-

slagit, inskränka förslaget i avseende på nybyggnader, men det kom dock till utförande med för 

de nordiska ländernas förhållanden högst betydliga kostnader. Under åren 1922-23 uppfördes 

sålunda en stor ny läroverksbyggnad, som efter det yttre att döma synes hava fördubblat de för-

utvarande undervisningslokalerna. 

 

Revision av stadgar för hushållningssällskapen 

 

Den starka ökning, som hushållningssällskapens verksamhet fått genom att de allt mer tagits i 

anspråk för utredningar och för beslutade åtgärders verkställighet i rikets särskilda delar, hade 

gjort behovet av ändringar i sällskapens stadgar allt mera allmänt insett. Särskilt ansågos be-

stämmelser behövliga för att hindra beslut som fölle utanför sällskapens egentliga verksam-

hetsområde eller vore överilade eller fattades av en majoritet av medlemmar på den ort, där 

sammanträdet hölles. Flere av hushållningssällskapen hade under tiden omkring sekelskiftet i 

sina stadgar infört dylika bestämmelser och på initiativ av 1908 års möte med hushållnings-

sällskapens ombud hade förslag till nya grundstadgar för sällskapen utarbetats, varefter K. Maj:t 

år 1910 fastställt detta förslag. Härigenom begränsades hushållningssällskapens uppgift samt 

stadgades fordran om kvalificerad majoritet för beslut om utgift, som icke tillstyrkts av förvalt-

ningsutskottet, samt besvärsrätt för medlem över beslut av sällskapet. 

 Härmed ansågs emellertid de ovan antydda önskemålen ej fullt tillgodosedda, utan under 

de följande åren framställdes i riksdagens 2a kammare upprepade motioner om utredning rö-

rande ytterligare ändringar i stadgarne utan att vinna bifall av den 1a kammaren. År 1918 ena-

des båda kamrarne om en skrivelse till K. Maj:t med begäran om dylik utredning, vilken upp-

drogs åt 5 tillkallade sakkunnige. I det betänkande, dessa avgåvo år 1921, biträdde jag vid red-

aktionen av inledningskapitlet rörande hushållningssällskapens utveckling och författade en 

bilaga innehållande redogörelse för sällskapen motsvarande allmänna föreningar i övriga nor-

diska länderna. I det av de sakkunnige avgivna betänkandet (tryckt i Stockholm 1921), avgavs 

förslag till förordning angående ändrade allmänna grunder för hushållningssällskapens organi-

sation m.m., vilket utfärdades att gälla för med statsmedel understödda hushållningssällskap. 

Däri hade bestämmelser rörande rösträtt vid sällskapens sammnkomster fått det innehåll jag år 

1901 föreslagit i Uppsala läns hushållningssällskap. 

 

Förundersökningar rörande vattenregleringsföretag vid Siljan, vid Venern, i Dalälven vid 

Avesta 

 

Under år 1919 lemnades mig ett par uppdrag i samband med förundersökningar rörande skada å 

jordbruksjord föranledd av planerade vattenregleringsföretag. 

 Ett dylikt uppdrag gällde en av Dalälvarnes Flottningsförening begärd reglering av vat-

tenståndet i Siljan, över vilken anhållan strandegare vid denna sjö och angränsande delar av 

Öster-Dalälven ingivit klagomål, grundade på farhågan, att höjningen av vattenståndet skulle 

förorsaka ökad frostländighet. 

 Tillsammmans med statsmeteorologen Ångström företog jag på anmodan av Flottnings-

föreningen en besiktningsresa till de ställen, där låga strandområden finnas inom detta område. 

På grund av på ort och ställe gjorda iakttagelser, förklarade vi i avgivet utlåtande, att den genom 

vattenståndets höjning ökade fuktigheten hos några få lågt liggande strandmarker icke kunde 

komma att föranleda ökad frostfara, med undantag blott för en obetydlig odlad areal vid Östmor 

i Mora. Sedan regleringen utförts ha icke några klagomål över ökad frostländighet i de av vat-

tenståndsregleringen berörda områdena avhörts. 

 Det andra av nyss antydda uppdrag var av större omfattning och kom att sträcka sig flere 

år framåt. K. Vattenfallsstyrelsen anmodade mig att som jordbrukssakkunnig biträda vid under-

sökning rörande den ersättning, som skulle lemnas jordegare på grund av den skada å deras 

egor, som komme att förorsakas av den planerade regleringen av Venerns vattenstånd för ett 

fullständigare uttagande av vattenkraften. För att närmare sätta mig in i förhållandena tog jag 
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först hos landtmätaren Thorén, som ledde uppmätningen och avvägningen av strandmarkerna, 

kännedom om planen för regleringen och gjorde därefter ett orienterande besök vid de lågt lig-

gande markerna öster om Göta älv strax norr om Trollhättan. Följande sommar, 1920, följde jag 

under några veckor den av landtbruksingeniör Grönwall och två gode män sammansatta nämn-

den för värdering av den mark, som kunde komma att lida skada av vattenståndets av Venerns-

regleringen åstadkomna höjning. Denna sommars besiktning gällde vestra sidan av Värmlands-

näs upp till Seffle. 

 Jordbruket var i allmänhet mycket illa skött, med litet kreatursantal och därför svagt 

gödslat, samt med ytterst bristfällig avdikning. Till jordbrukets dåliga tillstånd bidrog, att man 

till åker uppodlat så godt som all intill sjön liggande mark, som vid lågt vattenstånd kan brukas 

till sädesodling, även sådan, som vid Venerns starkt växlande vattenstånd är starkt utsatt för 

översvämning. Detta är förklaringen till de från denna landsdel ofta förekommande klagomålen 

över vattenskada och framställningarna om hjälp från det allmänna. Vid sina anspråk på ersätt-

ning för vattenskador å jordbruksjord, förorsakade av en blivande höjning av Venerns normala 

vattenstånd, utgingo jordegarne i regel från värdet av goda skördar å dessa marker vid lågt vat-

tenstånd. I stort sett torde dock regleringen komma att medföra nytta för strandegarne därige-

nom, att vattenhöjden blir mindre växlande och en hel del mark, som under nuvarande förhål-

landen är utsatt för översvämning, ej längre kommer i fråga att brukas som åker utan blott som 

ständiga vallar, som äro mindre känsliga för skada av högt vattenstånd. Härtill togo väl värde-

ringsmännen någon hänsyn vid markens värdering, men tillämpade enligt min mening vid denna 

en mycket hög värdeskala i jämförelse med eljes vid denna tid i Vener-landskapen gällande 

jordvärden. 

 Följande år, 1921, fick den kännedom jag på detta sätt vunnit om hithörande förhållanden 

användning, i det att jag fick i uppdrag att tillsammans med professor Hjalmar von Feilitzen, 

överstelöjtnant Fr Enblom och direktören i meteorologisk-hydrografiska byrån Gust Svensson 

(Slettenmark) verkställa utredning angående grundvattenståndets inverkan på skördeavkastning 

och markvärde samt utarbeta normer för värdering av skada förorsakad av genom Venerns re-

glering föranledd ändring av vattenståndet. Den utredning vi utarbetade och överlemnade till 

Vattenfallsstyrelsen (tryckt i LandtbruksAkademiens Handlingar och Tidskrift 1921) inleddes 

med en redogörelse för inverkan på skördemängden av förändringar i grundvattenståndet, be-

räknad på grund på tidigare undersökningar och försök särskilt för denna utredning utförda dels 

å ett försöksfält anordnat vid Vargön norr om Trollhätan, dels å en av Vattenfallsstyrelsen be-

kostad lysimeteranläggning å Landtbruksakademiens Experimentalfält. På grund härav visades, 

att det gynnsammaste grundvattenståndet är olika i olika jordarter, djupare ju större jordens 

kapillära ledningsförmåga är, satt att den nedsättning av skördemängden, som en avvikelse från 

det gynnsammaste grundvattenståndet medför, blir större beräknad på höjdenhet, ju större denna 

avvikelse är. En kurva, åskådliggörande denna ändring i skördemängd, blir därför ej rätlinig, 

såsom hittills plägat beräknas, utan bildar en båglinie, olika högt liggande för olika jordmåner. 

Tillika uppgjordes en tabell över skördemängderna, uttryckta i procent av skörd vid gynnsamm-

aste grundvattenstånd, för de olika jordarterna, för åker och för äng. Dessa slutsatser på grund 

av föreliggande praktiska erfarenheter och anställda försök, godtogos av en församling av sta-

tens landtbruksingeniörer 1922 (Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift 1925) och 

torde numera allmänt följas vid ifrågakommande beräkningar av denna art. - Därjämte framhölls 

skiljaktigheten i skada förorsakad av högt vattenstånd under olika delar av växtperioden (vid 

vårbruket och skördetid) samt gjordes en beräkning av jordens nettoavkastning och värde vid 

olika skördemängder på grund av skördeprodukternas penningevärde och brukningskost-

naderna. Denna utredning författades av Svensson (Slettenmark) och de som bilagor bifogade 

kostnadsberäkningarna av von Feilitzen, under det att Enblom och jag endast deltogo i gransk-

ningen av den vid våra sammanträden föredragna texten och beräkningarna. 

 De i vår, "de markskadesakkunniges", utredning gjorda beräkningarna över jordens netto-

avkastning och värde var naturligtvis svag, på grund av de mycket växlande omständigheter, 

som inverka på dessa värden och blev, sedan vi slutfört vårt uppdrag, år 1925 föremål för en 
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ganska sträng kritik av en av Vattenfallsstyrelsen senare tillsatt granskningsnämnd, vilkens utlå-

tande sades vara författat av L Nanneson. 

 Ännu ett sakkunnigeuppdrag rörande vattenståndsreglering lemnades mig år 1922 av 

Avesta Järnverk och övrige delegare i vattenkraften vid Avesta, vilka vid Folkare häradsrätt 

sökt tillstånd till höjning av lågvattenståndet i Dalälven ovanför Avesta. Strandegare vid sjön 

Hovran, vilken utgör en naturlig behållare för Dalälvens vatten ovanför Avestaforsarne, hade 

vid häradsrätten låtit framföra farhågan, att den begärda höjningen av lågvattenståndet skulle 

skada årsväxten å markerna kring Hovran, och bolagen hade anmodat mig att avgiva yttrande 

däröver. 

 Efter besiktning av stränderna vid Hovran och nedanför denna sjö avgav jag ett utlåtande, 

vari uttalades, att ingen odlad jord intill vattendraget låg så lågt, att den vare sig vid sånings- 

eller skördetid kunde lida någon vattenskada ens vid så högt vattenstånd som det vid besikt-

ningstillfället rådande, vilket var 56 cm högre än den begärda högsta dämningshöjden. Snarare 

borde en uppdämning till denna höjd vara fördelaktig för de växande grödorna på jord med så 

ringa kapillär stighöjd, som var förherskande vid jorden i sjöns omgivningar, och regleringen 

skulle även i det avseendet innebära en fördel, att den skulle minska lockelsen att vid lågt vat-

tenstånd till åker odla mark, som bleve utsatt för skada, då vattenståndet bleve högt. För den 

gräsbärande marken skulle ett högt vattenstånd och t.o.m. en kortvarig översvämning på vår 

eller höst vara fördelaktig, emedan därigenom skulle tillföras jorden slam och vattnet skydda 

gräsväxten mot frost. Även under växttiden vore ett övergående högt vattenstånd nyttigt. Jag 

förklarade mig sålunda anse, att någon skadlig följd av regleringen ej vore att befara för kring-

liggande mark. Några ersättningsanspråk framställdes ej sedan av markegare, och rätten bevil-

jade bolagen det begärda tillståndet till regleringens företagande. 

 

Besiktning rörande påstådd vanhävd 

 

På hösten 1922 gjorde jag på uppdrag av Mo och Domsjö bolags verkställande direktör, doktor 

Fr Kempe en besiktningsresa, som var av intresse dels på grund av att den gällde trakter i Lapp-

lands obygder, som jag ej förr besökt, dels emedan den gav mig en inblick i det rådande mot-

satsförhållandet mellan jordbrukets offentliga myndigheter i övre Norrland och de stora skogs-

bolagen. - Enligt gällande uppsigts- eller vanhävdslag av 1900, får jordegare, som brukar egen-

dom, varå självständigt jordbruk kan bedrivas, huvudsakligen för skogsavkastningens skuld, och 

ej är mantalsskriven å orten, icke nedlägga jordbruket eller vanhävda åker, äng eller byggnader, 

så att jordbrukets vidmakthållande äventyras. De jordbrukskommissioner, som hade att över-

vaka denna lags efterlevnad, sökte, särdeles under inverkan av den iver för restriktioner, som 

gjorde sig gällande under tiden för verldskriget och efterföljande kristid, att så strängt som möj-

ligt efterhålla skogsbolagen, för vilka de små jordbruken på deras områden i allmänhet äro en 

börda, att icke undandraga sig skyldigheten att hålla dem vid makt. 

 Jordbrukskommissionen i Vesterbotten hade nu ålagt Mo och Domsjö bolag att återupp-

föra jordbruksbyggnader på en liten lägenhet vid Öreälvens övre lopp, där åkerbruket nedlagts 

och byggnader saknats redan flere år före uppsiktslagens tillkomst. Tillsammans med landt-

bruksskoleföreståndaren Bosin hade jag anmodats av bolaget att besiktiga lägenheten och av-

giva yttrande, huruvida egorna vore av den ytvidd och beskaffenhet, att ett självständigt jord-

bruk kunde å dem bedrivas. Den ifrågavarande lägenheten, Norrliden, tillhörande byn Öravan, 

låg på 1 1/4 mils avtånd från körväg, och dess egor utgjordes av en liten, sedan länge obrukad 

och med ungskog delvis övervuxen åkerlapp samt ute på skogen spridda slåttermyrar. Efter 

milslånga vandringar i oländig mark för att besiktiga dessa myrar, vilka jordbrukskommissionen 

på grund av hörsägen förklarat vara odlingsvärda men ej själv besiktigat, funno vi oss kunna 

avgiva det uttalandet, att de till större delen icke vore odlingsvärda, och att foderbergning från 

dem svårligen kunde löna sig, samt att lägenheten sålunda icke kunde brukas som självständigt 

jordbruk. På grund av vårt yttrande blev jordbrukskommissionens beslut undanröjt. 
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Vikariat för Landtbruksakademiens sekreterare 

 

År 1926 fick jag en förfrågan från Akademiens preses friherre Carl Joahim Beck-Friis, om jag 

ville åtaga mig vikariatet såsom sekreterare i Akademien för min efterträdare i tjänsten profes-

sor P Hellström, vilken blivit jordbruksminister. Detta anbud gladde mig mycket både därför, att 

jag däri såg ett bevis på att min föregående förvaltning av denna tjänst bevarades i välvillig håg-

komst, och emedan det skulle giva mig en regelbunden sysselsättning, som jag mycket saknade, 

helst jag nu vid snart 75 års ålder och stående utanför allt aktivt deltagande i landtbrukets led-

ning icke mera kunde vänta några författareuppdrag. 

 Jag svarade därför utan tvekan och med tacksamhet ja till det gjorda anbudet och erhöll 

genom kungligt brev den 27 augusti förordnande att uppehålla sekreterarebefattning under Hell-

ströms statsrådstid. Genom min tjänstgöring kom jag åter i samarbete med gamla vänner i För-

valtningskommittén och vid Centralanstalten, ett samarbete, som under hela den tid det varade 

var präglat av bästa samförstånd. 

 

Yttrande rörande förslag om landtbrukshögskola 

 

Beträffande vid Akademien förekommande ärenden var det endast ett, nämligen avgivande av 

underdånigt utlåtande över det av nya sakkunnige utarbetade betänkandet om inrättande av 

landtbrukshögskoleundervisning, vilket kunde antagas skola föranleda större meningsskiljak-

tigheter. 

 Då denna fråga år 1913 förekom i Akademien, hade det då föreliggande förslaget om 

landtbrukshög-skoleundervisningens förläggande till Uppsala universitet mötts av motstånd dels 

av dem, vilka ansågo en landtbrukshögskola mindre behövlig, dels av anhängarne av Ultuna 

landtbruksinstituts utveckling till en landtbrukshögskola, och den sålunda framträdande me-

ningsskiljaktigheten bidrog till att hela frågan då fick vila. Då det av en ny sakkunnigenämnd 

avgivna betänkandet om en landtbrukshögskolas inrättande år 1928 förekom i Akademien för 

yttrandes avgivande, fanns uppenbarligen ingen utsikt att få skolans förläggande till Stockholm 

förordad, varför jag icke gjorde något yrkande till förmån för denna enligt min mening bästa 

lösningen, utan biträdde ett tillstyrkande av sakkunnigenämndens förslag om Ultuna som plats 

för högskolan. Däremot hade jag tillfredsställelsen att få i Akademiens utlåtande rätt starkt be-

tona de tvänne enligt min mening viktigaste önskemålen. Det ena av dessa var, att högsko-

leundervisning och utbildning av praktiske landtmän borde förläggas till olika anstalter, så att ej 

samma lärare skulle undervisa på olika plan och undervisningen i avseende på innehåll och om-

fattning inriktas på blott ett mål. Det andra av de antydda önskemålen var, att någon utbrytning 

av någon avdelning av Centralanstalten för att förenas med till annan plats förlagd landtbruks-

högskola icke skulle komma i fråga, emedan den småningom uppnådda, för forskningsarbetet 

högst fördelaktiga samverkan mellan Centralanstaltens olika avdelningar därigenom skulle 

äventyras. Detta senare önskemål vann emellertid icke beaktande vid förverkligandet av det så 

länge omdiskuterade förslaget om landtbrukshögskoleundervisning. 

 Genom denna utvidgning av planen för landtbrukshögskolans organisation ej blott ökades 

de därmed förenade svårigheterna och kostnaderna, utan därmed följde ock en desorganisation 

av det under ett par årtionden med  avgjord framgång organiserade försöksväsendet. 

 

Försöksgårdar till Centralanstalten 

 

För detta var däremot inrättandet av två försöksgårdar en avgjord framgång, och det var mig en 

stor tillfredsställelse att under min tjänstgöring som tillförordnad sekreterare i Akademien få 

deltaga i förarbetena för detta önskemåls förverkligande. 
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Presesskifte 

 

Akademiens preses friherre Carl Joachim Beck-Friis hade i början av år 1927 på grund av tillta-

gande sjuklighet varit betänkt på att avsäga sig sin befattning i Akademien, men varmt intresse-

rad som han var av den därmed förenade verksamheten, hade han på tillstyrkan av Akademiens 

ordinarie sekreterare, dåvarande jordbruksministern P Hellström, beslutat att tills vidare upp-

skjuta denna åtgärd, men i april samma år avled han efter några dagars sjukdom. - Därmed för-

lorade Akademien en synnerligen nitisk men på samma gång noggrann och besinningsfull le-

dare. För Akademiens sekreterare mildrades förlusten, därigenom att hans efterträdare som pre-

ses, friherre Fabian De Geer, vilken enligt Akademiens stadgar automatiskt från vice preses-

befattningen ryckte upp till preses, var hans like i dessa egenskaper. 

 Vid tiden för friherre Beck-Friis' död, var friherre De Geer borta på en utländsk resa och 

kunde därför ej deltaga i de tankeutbyten, som omedelbart efter den förres bortgång egde rum 

rörande lämplig kandidat till vice preses. Vid dessa rådde stor enighet om att förutvarande 

statsministern landshövding Hjalmar Hammarskjöld skulle vara synnerligen önskvärd i spetsen 

för Akademien, men man var tveksam, om man skulle kunna erbjuda en man, som innehaft så 

höga befattningar kandidaturen till vice preses-befattningen. Då jag vid Beck-Friis' begravning 

kom i förtroligt samspråk med landshövding Hammarskjöld rörande Akademiens angelägenhet-

er, omtalade jag öppet för honom den önskan och tvekan, som gjort sig gällande i kretsen av 

Akademi-ledamöter rörande förslag till vice preses, och framhöll, att stadgandet om vice preses' 

succession till presesbefattningen hade till naturlig följd, att man tänkte på valet av vice preses 

som efterträdare till den dåvarande preses, vilket ombyte enligt naturens vanliga ordning ej 

kunde antagas vara avlägset, då De Geer redan var fyllda 77 år. Härtill svarade landshövdingen, 

att han gärna skulle mottaga den ifrågavarande befattningen, särskilt av det skälet, att han inom 

ett par år efter avsked från landshövdingetjänsten komme att flytta till Stockholm och då kunde 

egna sig åt ledningen av Akademiens verksamhet. 

 Då jag sedan meddelade preses friherre De Geer och ledamöter av Akademien detta sam-

tal och det svar Hammarskjöld lemnat på min tvekande fråga, väckte det senare allmän tillfreds-

ställelse och landshövding Hammarskjöld uppsattes vid Akademiens nästföljande samman-

komst enhälligt på första rummet på förslag till vice preses, vartill han i oktober 1927 förordna-

des av K. Maj:t. Tanken på honom som ordinarie preses blev emellertid aldrig förverkligad, i 

det att han, då friherre De Geer år 1931 undanbad sig förslag till fortsatt förordnande till preses, 

förklarade sig hindrad att mottaga denna befattning, emedan han under den närmaste framtiden 

komme att vistas utom landet i offentligt uppdrag. 

 

Sekreterareskifte 

 

Då Akademiens ordinarie sekreterare, statsrådet P Hellström, den 3 juli 1927 oväntat avled efter 

några få dagars akut sjukdom, förordnades jag att fortfarande uppehålla sekreterarebefattningen, 

tills den bleve i laga ordning besatt med ny ordinarie innehavare. Detta mitt förlängda förord-

nande blev emellertid långvarigare än beräknat på grund av svårigheter att finna efterträdare. 

Tre ledamöter av Akademien och en framstående jordbruksforskare, som följande år valdes till 

ledamot, förklarade, då de, den ene efter den andre, tillfrågades, om de ville mottaga sekretera-

rebefattningen, sig icke vilja lemna sin dåvarande verksamhet. Sedan därefter sekreteraren hos 

Örebro läns hushållningssällskap Th Björkman efter enahanda förfrågan efter någon tids tvekan 

givit jakande svar, men endast under villkor att ej behöva inträda i tjänst förr än efter det landt-

bruksmöte nämnda hushållningssällskap skulle hålla i juni 1928, samt han därefter ensam upp-

förts å förslag och av K. Maj:t förordnats till sekreterare hos Akademien, erhöll han begärd 

tjänstledighet till den 1 juli, intill vilken tid jag uppehöll befattningen. 
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Författareverksamhet 

 

Monografier över jordbruk: Landtbruket i Dalarne 

 

Under denna min tjänstgöring hos Akademien erhöll jag ett uppdrag, vilket tog i anspråk större 

delen av min tid intill årets slut. Professor Hellström hade, för att skaffa sig närmare kännedom 

om landtbruket i landets olika delar, begärt och erhållit i uppdrag av Akademien att under resor 

insamla material till monografier över enskilda landtbruk och hade under dylika resor samlat 

dylikt material från flere av mellersta och södra Sveriges län. Då jag tillträdt vikariatet för ho-

nom tillfrågade jag honom, om han önskade, att jag skulle fortsätta detta arbete. Dock avböjde 

han mitt erbjudande, emedan han själv ville fullfölja arbetet därmed. Sedan han avlidit, under-

ställde Akademiens landtbruksavdelning frågan, om arbetet borde fullföljas, och föreslog, om så 

ansågs önskvärdt, att jag skulle utarbeta en redogörelse för landtbruket i Dalarne, vilken provins 

Hellström ej undersökt men jag kände så väl, att jag för ifrågavarande redogörelses utarbetande 

behövde göra endast några kortare rundresor i vissa delar av länet. Detta mitt förslag vann av-

delningens gillande, och jag hade arbetet avslutat till årets slut, varefter det följande år utgavs av 

trycket med bidrag av Kopparbergs läns hushållningssällskap och Stora Kopparbergs Aktiebo-

lag till kostnadernas bestridande. Därjämte ordnade jag det av Hellström insamlade uppgifts-

materialet. 

 

Landtmannens uppslagsbok 

 

Under de efter mitt avskedstagande följande åren och även under de två år mitt vikariat i Aka-

demien varade, var min tid rätt väl upptagen av författarearbete. 

 Ett dylikt arbete, som tog rätt mycket tid, var Landtmannens uppslagsbok, en samman-

trängd landtbruksencyklopedi i lexikeform, vilken år 1919 beställdes av Svenska Andelsförla-

get. Jag träffade avtal med ett antal framstående fackmän, att de skulle bidraga med artiklar 

rörande speciella ämnen, vilka jag ej ansåg mig tillräckligt beherska, under det att jag själv för-

fattade alla egentliga landtbruksartiklar. Vid slutet av 1920 var planen för det hela med fullstän-

dig ordlista färdig och de första arken uppsatta till tryckning. Då förklarade emellertid Andels-

förlagets verställande direktör sig icke våga fortsätta tryckningen under de rådande tryckta eko-

nomiska förhållandena utan ämna avvakta bättre tider för sättningens fortsättande. Då jag ej 

ville nöja mig med, att arbetet skulle ligga otryckt i oberäknelig tid, begärde jag att få kontraktet 

hävt, så att jag kunde överlåta utgivningen åt annat förlag. Då emellertid kontraktet icke inne-

höll någon bestämmelse om den tid, inom vilken utgivningen skulle vara slutförd, vägrade An-

delsförlaget att bifalla min begärna om kontraktets hävande men lemnade efter någon tid med-

delande om att Norstedt & Söner vore villigt att övertaga förlaget. Då jag satte mig i förbindelse 

med chefen för denna högt ansedda firma, bekräftade han också den lemnade uppgiften, men 

med förklaringen, att han ville träffa överenskommelse med mig personligen men ej med An-

delsförlaget. Norstedtska firman var villig att betala samma honorar, som kontraktet med An-

delsförlaget stipulerade (författarehonorar 15 öre perrad å spalt = omkring 300 kronor per 

tryckark och redaktionsarvode av 80 kronor per ark), och då Andelsförlaget fordrade 1 000 kro-

nor som ersättning för "förarbeten" för företaget, erbjöd sig Norstedts att betala även denna 

summa. Denna synnerligen generösa överenskommelse antog jag naturligtvis med tacksamhet, 

och arbetet kom sålunda åter i gång och bedrevs med sådan fart, att det förelåg färdigtryckt i 

början av år 1923. 

 

Landtbrukets historia 

 

Då detta arbete var anslutat, beslöt jag att tillgodogöra de rätt omfattande anteckningar, jag un-

der årens lopp gjort rörande landtbrukets historiska utveckling, för utarbetande av en översigt av 

landtbrukets historia. Till en början avsåg jag härvid blott Sveriges landtbruk, men då härvid 

fordrades hänvisningar till och översikter över landtbrukets utveckling även i andra länder, från 
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vilka impulser till framsteg i vårt land hemtats, beslöt jag att utsträcka mitt arbete till en översikt 

över landtbrukets historia i hela den civiliserade verlden. Till detta mitt beslut medverkade det 

förhållandet, att en allmän landtbrukets historia icke fanns vare sig på svenskt språk eller, så 

vidt jag kunde finna, i något annat lands landtbrukslitteratur. 

 Det arbete, jag sålunda företog mig, var förenat med stora svårigheter. Först och främst 

gällde dessa anskaffandet av pålitligt material till vissa avdelningar. För forntiden och den 

gamla historiska tiden gick detta jämförelsevis lätt med hjälp av den klassiska grekiska och la-

tinska litteraturen och den rikhaltiga moderna litteraturen om den närmare orientens kulturhisto-

ria. För medeltiden fann jag också goda källskrifter i de gamla germanska och skandinaviska 

lagarne och rätt rik historisk litteratur. Även för den nyare tiden fann jag rik tillgång på upp-

lysningar beträffande de germanska och romanska (- undantagandes de spanska och portugi-

siska) folkens landtbruk, men däremot ytterst litet för mig användbart rörande landtbruket hos 

de slaviska, finska och ostasiatiska folken, vilkas språk jag ej förstår. Detta senare gäller även i 

viss mån Finlands nutida genomgripande agrariska lagstiftning, beträffande vilka de finsk-

språkiga arbeten, till vilka man hänvisade mig, till blott ringa del kunde tolkas av mig. 

 Även offentliggörande av mitt landtbrukshistoriska arbete mötte svårigheter. Fritzes för-

lagsfirma, vilken förlagt de flesta av mina föregående arbeten, förklarade sig icke våga åtaga sig 

utgivandet, även om jag icke fordrade något författarehonorar, och chefen för Norstedt och Sö-

ner, för vilken utgivandet av min "Uppslagsbok" blivit en rätt kostsam affär, förklarade sig vilja 

övertaga förlaget av Landtbrukets historia endast under förutsättning att ett avsevärdt understöd 

av allmäna medel beviljades. Jag blev därför starkt betänkt på, att deponera mitt färdigskrivna 

arbete i Landtbruksakademiens bibliotek i förväntan på bättre tider, varigenom dessutom till-

fälle skulle beredas mig att vidtaga rättelser och kompletteringar i de delar, som jag kände vara i 

behov därav. 

 Emellertid erbjöd sig generaldirektör Insulander, då han fått kännedom om denna min 

avsigt, att i betraktande av önskvärdheten, att ett dylikt arbete funnes tillgängligt i tryck, söka 

skaffa förläggare och, om så funnes behövligt, statsbidrag till dess utgivande. Detta lyckades 

också, och utan ansökan erhöll jag ett statsbidrag av 3 000 kronor för arbetets utgivande, vilket 

belopp J Beckmans förlagsbolag fordrat för att övertaga förlaget. Något honorar till författaren 

ifrågkom ej, utom 20 exemplar av boken. 

 

Landtbruket i Norden 1875-1925 

 

Var arbetet på Landtbrukets historia svårt och besvärligt, så hade det dock gjort ett följande 

landtbrukshistoriskt arbete, som jag därefter åtog mig, så mycket lättare. - Firman Moritz 

Frænckel skulle år 1926 fira minnet av en femtiårig verksamhet som försäljare av konstgödsel i 

de nordiska länderna och önskade med anledning därav utgiva en översigt över landtbrukets 

utveckling i vartdera av dessa länder under samma tid. Då fiman Frænckel frikostigt understödt 

de allmänna anstalter, som verkat för landtbruksvetenskapen och för spridningen av kännedo-

men om och tillämpningen av dess resultat, låg nära till hands att antaga, att firmans avsigt med 

det ifrågasatta historiska arbetet var, att få denna sin verksamhet offentligt erkänd och bevittnad 

på historiens blad. Då all reklam är mig motbjudande, svarade jag på förfrågan, om jag ville 

skriva avdelningen om Sveriges landtbruk, att jag gärna åtoge mig detta arbete, men blott under 

förutsättning, att däri intet behövde nämnas om firmans verksamhet. Detta godkändes, och 

samma regel följdes även av författarne till avdelningarna rörande de övriga ländernas landt-

bruk, professorerna E Lindhard för Danmark, S Hasund för Norge och A Rindell för Finland. 

Av detta arbete, vilket under titeln Lantbruket i Norden 1875-1925 utkom följande år, författade 

jag ett inledande kapitel och avdelningen om Sverige landtbruk. 

 

Uppfinningarnas bok 

 

Även för ett annat arbete rörande landthushållningen var förarbetet undangjort genom utarbe-

tandet av Landtbrukets historia, nämnligen författandet av avdelningen Landthushållning i en ny 
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upplaga av Uppfinningarnas bok. Jag hade i verkets första upplaga skrivit det huvudsakliga om 

landtbruket, men då enligt önskan av huvudredaktören i nära anslutning till framställningen i 

den tyska upplagan. Nu behandlade jag ämnet fullt självständigt. Denna del av verket utkom av 

trycket först år 1929. 

 

Sverige i våra dagar. Sweden of today 

 

I ännu ett annat arbete, det av förlagsfirman Hasse Tullberg utgivna praktverket Sverige i våra 

dagar författade jag på anmodan kapitlet om "Lanthushållningen", och därefter år 1929 ett kort 

sammandrag av denna populära redogörelse i den av samma firma utgivna, för utländingar av-

sedda boken Sweden of today. 

 

I Landtmäteriets historia: Skifte och delning av jord 

 

Avslutningen på mitt landtbrukshistoriska författarskap blev den historik rörande Skifte och 

delning av jord, varmed jag bidrog till minnesskrift, varmed landtmäteristyrelsens 300-åriga 

tillvaro högtidlighölls år 1928. Detta arbete fordrade rätt omfattande källstudier i hittills för mig 

främmande litteratur men dessa studier voro också därför av stort intresse. 

 Uppdraget att deltaga i utarbetandet av landtmäteriets historia till högtidlighållande av 

dess 300-åriga verksamhet beredde mig stor tillfredsställelse i det avseendet, att det syntes mig 

innebära ett bevis på erkännandet av värdet av mitt författarearbete på landtbrukshistoriens om-

råde. Detta erkännande syntes mig desto värdefullare, som det gällde avslutningen på ett nära 

50-årigt arbete "i landtbrukets tjänst". 
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