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fter Kreugerkraschen år 1932 repade 
sig Sveriges ekonomi snabbt. Resten 
av 1930-talet var i ekonomiska termer 

framgångsrikt med en i ett internationellt per-
spektiv mycket hög tillväxt.2 Arbetslöshetssiff-
rorna sjönk dramatiskt. Men för akademikerna 
var det fortsättningsvis besvärligt. Antalet 
fasta tjänster vid universitet och läroverk stod 
inte helt i samklang med de utbildades antal. 
Många forskare försörjde sig på stipendier eller 
vikarierade som lärare. Lönespridningen var 
stor. En professor vid Kungl. Skogshögskolan 
hade en årsinkomst av 12 000 kronor (cirka 
300 000 kronor i dagens penningvärde). En 

överassistent belönades med 7 000 kronor och 
en assistent med 5 000 kronor.3 Förutom en 
prestigefylld fast tjänst fick den nye förestån-
daren sin lön i det närmaste fördubblad.

Sakkunnigas utlåtanden
 Den gemensamma styrelsen för Statens 
Skogsförsöksanstalt och Kungl. Skogshög-
skolan utsåg fyra sakkunniga: professorerna 
Oscar Hagem, Bergen, P Boysen Jensen, 
Köpenhamn, Göte Turesson, Ultuna samt 
överjägmästare Anders Holmgren, Stockholm. 
Dessa fick ett halvår på sig att läsa igenom och 
bedöma sammanlagt 125 publikationer. 

År 1939 avgick professor Henrik Hesselman med pension från sin 
tjänst vid Statens skogsförsöksanstalt. Den utlysta tjänsten söktes av 
docenterna Lars-Gunnar Romell, Carl Malmström, Olof Langlet och 
Bertil Lindquist. Aldrig har ett sådant merittungt startfält i skogliga 
sammanhang anmält sig till bedömning av sakkunniga, styrelse och 
Kungl. Maj:t. Efter halvtannat år bröts målsnöret med Malmström 
som segrare. Under mellantiden producerade de tävlande långa  
inlagor, i vilka de försökte förbättra sina positioner i kampen om  
det eftertraktade jobbet.1

E

Lars Kardell är professor emeritus, och 
var verksam vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet fram till 2001. Han är en av landets 
mest kända skogsforskare och bland annat 
författare till det skogshistoriska standard-
verket Svenskarna och skogen – plus en 
närmast oändlig rad av andra böcker och 
forskningsrapporter.

Giganternas kamp 
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Statens skogsförsöksanstalt i Frescati hage på norra Djurgården  
där den eftersträvansvärda tjänsten fanns. 

Det viktigaste ämnesområdet att behärska 
för föreståndaren av den naturvetenskapliga 
avdelningen var botanik. Men då man sysslade 
inom ett brett fält utgjorde kunskaper inom 
kemi, ärftlighetslära och geologi inte någon 
nackdel. De sakkunniga hade nu att oberoende 
av varandra ta ställning till den vetenskapliga 
skickligheten hos de sökande. Till styrelsen 
inflöt så småningom 76 sidor text. Samtliga 
sökande förklarades kompetenta. Romell och 
Malmström delade broderligt på de två översta 

förslagsrummen. Var och en fick två första-
platser. På bronsplats återfanns Langlet och 
Lindquist, där dock den förstnämnde hade ett 
visst försteg. Lindquist visade enligt Hagem 
”en sterk tilbøjlighet til at trekke forhastade 
og daarligt underbyggde slutninger”. Professor 
Turesson ansåg att densamme ibland tagit för 
lätt på sina uppgifter. ”Kategoriska påståenden 
och spekulationer få stundom överskyla bris-
terna i bevisföring”. Samtliga sakkunniga ägnar 
jämförelsevis stort utrymme åt att granska 
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Olof Langlet 
(1900–1997) anställdes som assistent i 
skogsbotanik vid Statens Skogsförsöksan-
stalt 1928. Efter att ha läst botanik, kemi 
och zoologi vid Stockholms högskola dis-
puterade han där 1936 på avhandlingen 
”Studier över tallens fysiologiska varia-
bilitet och dess samband med klimatet”. 
Betygen var klart lägre än för de ovan 
nämndas, men räckte till en docentur vid 
Kungl. Skogshögskolan året efter.  I hans 
20 olika arbeten från debutåret 1925 
dominerar frågor kring växtförädling, 
speciellt proveniensfrågan.

Bertil Lindquist 
(1904–1963) började sina studier vid Lunds universitet,  
där ämnena botanik, ärftlighetslära, pedagogik, zoo-
logi, kemi och geologi ingick i grundexamen. Han 
disputerade år 1931 vid Uppsala universitet på av-
handlingen ”Den skandinaviska bokskogens biologi”, 
vilken renderade lika höga vitsord som Romell och 
Malmström erhållit. Parallellt med detta arbete stude-
rade Lindquist vid Skogshögskolan, där han år 1933 
utexaminerades som civiljägmästare med mycket höga 
betyg. Han förordnades vid denna ett par år senare  
till docent i skogsskötsel. Från debuten år 1925 och 
fram till ansökningstillfället hade Bertil Lindquist publi-
cerat 29 olika arbeten. De viktigaste rörde bokskogen 
samt tallens proveniensfråga.

Samtliga herrar var internationellt orienterade och beresta. I detta sammanhang 
står Romell i en särklass. Han publicerade sig på engelska, tyska och franska.

De sökande

Lindquists arbeten. De övriga slapp lindrigare 
undan.

Bertil Lindquist bemöter kritiken
I mars 1940 lämnar Lindquist in en 24 sidor 
lång skrivelse till styrelsen för anstalten och 
högskolan, i vilken han bemöter den omfat-
tande kritik han utsatts för. Han påtalar att två 
av de tre ”framstående forskare”, vilka granskat 
hans arbeten haft liten anknytning till skogliga 
problem. Det hade dock Oscar Hagem, men 
denne stod dock främmande för växtsamhälls-

läran, inom vilken huvuddelen av Lindquists 
arbeten låg. Deras bedömning blir därmed 
”mindre säker och därmed också mindre 
vägledande”. I motsats till de medsökandes har 
mina avhandlingar ”utsatts för en kritik som, 
utan att lämna några mera positiva bidrag till 
de behandlade frågorna, i sin polemiska form 
skjutit betydligt över målet på bekostnad av 
det sakliga. Jag syftar i främsta rummet på 
professor Hesselmans 1934 inledda och nu 
återupptagna kritik av min bokskogskarta och 
av min undersökning av kulturgranskogens 

GIGANTERNAS KAMP
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Lars-Gunnar Romell 
(1891–1981) inkom den 16 februari 1939 med sin ansö-
kan av vilken framgår, att han läkarundersökts samma 
månad ”utan anmärkning”. Han hade efter att ha läst 
botanik, kemi och zoologi vid Stockholms högskola 
disputerat år 1922. Avhandlingen ”Luftväxlingen i 
marken som ekologisk faktor” belönades med höga 
betyg. Sommarhalvåret 1916 hade han studerat för 
den då internationellt ledande växtfysiologen L. Jost i 
Strassburg. Tio år senare forskar han hos den mikrobio-
logiske pionjären S. Winogradskij vid Pasteurinstitutet i 
Paris. År 1928 kallas han till en nyinrättad gästprofessur 
i marklära vid Cornell University i New York, en befatt-
ning han lämnar sex år senare. Mellan varven är han an-
ställd vid Statens Skogförsöksanstalt som assistent. Han 
befordras till överassistent 1938. I slutet av 1930-talet 
var han sekreterare i den statliga Fritidsutredningen. 
Lars-Gunnar Romell lämnade in 46 vetenskapliga publi-
kationer till bedömning. Hans forskning från den första 
uppsatsen år 1912 och fram till ansökningstillfället var 
mycket bred och omfattande.

Carl Malmström 
Carl Malmström(1891–1971) hade 
studerat geografi, geologi och bota-
nik vid Uppsala universitet, där han år 
1924 försvarade sin doktorsavhandling 
”Degerö stormyr” med höga vitsord. 
Han anställdes år 1921 som assistent vid 
Statens Skogsförsöksanstalt, där han 1935 
blev överassistent. Merparten av hans 
forskning kom att cirkulera kring landets 
torvmarker och dessas möjligheter till 
skogsbörd genom olika åtgärder. Han 
var inom dessa områden banbrytande. 
Mycket omtalade blev de studier, i vilka 
han kunde visa, att försumpningen av 
landet inte ökade. Till detta skall läggas 
hans monografier över ett par försökspar-
ker samt inte minst det stora historiska 
arbetet om Hallands skogar under 300 år.  
Han lät sin ansökan åtföljas av 29 arbeten, 
där det första publicerats år 1920.

föryngring, vidare min medsökande dr Lang-
lets skrift i anledning av mina tallpollenmät-
ningar samt min medsökande doc. Romells 
kritik av mina studier över tillväxtämnen hos 
marksvampar”. Lindquist bemöter därefter 
i detalj den kritik han utsatts för. Dessutom 
avslutar han med två översikter av de sökan-
des meriter. Man får veta att inom tjänsten 
huvudområden har Malmström publicerat 26 
arbeten omfattande 1 213 sidor. Lindquists 
egna 23 titlar upptar 1 427 sidor och Romells 
42 avhandlingar 1 073 sidor. Langlet är i detta 

fall sparven i tranedansen med sina 11 arbeten 
om 752 sidor.

Professor Einar Du Rietz utlåtande
Samtidigt med att Bertil Lindquist lämnar in 
sin ovanstående inlaga har han bett professorn 
i växtbiologi vid Uppsala universitet, Einar Du 
Rietz, om ett utlåtande. Detta gäller uteslu-
tande Lindquists vetenskapliga produktion. 
Du Rietz vidimerar att Lindquists produktion 
visade ”stor mångsidighet kombinerad med 
vidsynthet och djupa kunskaper inom delvis 
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vitt skilda arbetesområden”. De vittna-
de om ”originalitet, uppslagsrikedom, 
sunt förnuft och kritiskt omdöme icke 
minst i metodologiska frågor, ävensom 
om målmedvetenhet, uthållighet och 
sällsynt arbetsförmåga”.

Styrelsens utslag i juni 1940
Mellan Bertil Lindquists skrivelse i 
mars och styrelsesammanträdet i juni 
var alla parter sysselsatta med att kri-
tiskt granska Lindquists och Du Rietz´ 
inlagor. Bemötanden inflöt från de sak-
kunniga samt från de medsökande ge-
mensamt. När styrelsen sedan samman-
trädde fick samtliga sex ledamöter avge 
sina motiverade omdömen. Slutresul-
tatet blev att Romell tilldelades första, 
Lindquist andra och Malmström tredje 
rummet. Ledamöterna var långtifrån 
eniga. De från praktiskt skogsbruk höll 
på Lindquist och de från försöksanstal-
ten och högskolan på Romell. Detta 
beslut ledde sedan till en sällan skådad 
aktivitet hos de sökande.

Bokskogskartan
Ett ”pikant” ärende dök upp under 
tillsättningsprocessen. Den initiativrike 
Lindquist insåg redan år 1927, vilka 
möjligheter det efter första världskri-
gets slut expanderade flyget hade för 
översiktlig kartering. Han fick i maj 
detta år medfölja flygvapnets skol-
flygningar från Ljungbyhed för att se 
i vilken utsträckning bokskogarnas 
utbredning kunde kartläggas från luf-
ten. Under flygningar åren 1927–1930 
lyckades han få fram ett underlag till 
en bokskogskarta. Denna ingick i hans 
doktorsavhandling år 1931.

GENOM EN ARTIKEL I Geografiska Annaler 
år 1939 förnyade professor Hesselman 
sin redan år 1934 framförda kritik mot 
denna karta. Den dåliga överensstäm-
melsen mellan Lindquists uppgifter om 

bokskogens areal och riksskogstax-
eringens påtalades. Misstankar fanns 
att Lindquist inte haft möjlighet att 
från luften kartera bokens utbredning 
utan nödgats stötta sig på den drygt 
halvsekelgamla topografiska kartans 
lövskogstecken. Spörsmålet togs upp 
i tre sakkunnigutlåtanden. Experter 
på kartografi, flygfotogrammetri 
och flygning inkallades och gav sina 
utlåtanden. Den i sammanhanget inte 
helt ojävige Romell avsände den 11 
november 1940 en skrivelse till chefen 
för Statens skogsförsöksanstalt. I den-
na sägs, att det till ”full evidens” synes 
vara klarlagt, ”att docent Lindquist 
vid sin bokskogskartering använt den 
topografiska kartan på ett helt annat 
sätt än som antydes av de uppgifter 
han lämnat om hur denna kartering 
tillgick”. Lindquist beskylls för att 
ha kommit med uppenbart vilsele-
dande uppgifter såväl i sin avhandling 
som i sitt försvar av kritiken. För en 
sentida läsare är det omöjligt att veta 
i vilken grad Lindquist stöttat sig på 
den topografiska kartan. Uppenbart 
är dock att han blev svaret skyldig. 
Frågan tillmättes inte någon väsentlig 
betydelse vid styrelsesammanträdet 
i november 1940. Det framkom nu, 
att även Hesselman kunde beslås med 
felaktigheter i sin kritik.

De sökande går till kungs
Efter styrelsebeslutet i juni 1940 
utbröt en omfattande aktivitet hos de 
sökande. Alla utom Langlet besvärar 
sig hos Kungl. Maj:t. Först ut på plan 
är Lindquist. Han hävdar att inte ha 
blivit rättvist behandlad av de sakkun-
niga. I jämförelse med konkurrenterna 
var han den ende som hade ”styrkt 
behörighet inom befattningens hela 
ämnesområde”. Dessutom hade han 
till skillnad från sina medsökande 
”praktisk skoglig utbildning och erfa-

’’Efter  
styrelse-
beslutet i 
juni 1940 
utbröt en 
omfattande 
aktivitet  
hos de 
sökande. 
Alla utom 
Langlet 
besvärar  
sig hos 
Kungl. 
Maj:t.
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renhet”. Efter genomgång av formalia 
hemställer Lindquist att ”Kungl. Maj:t 
måtte utnämna mig till föreståndare 
för den naturvetenskapliga avdelningen 
vid skogsförsöksanstalten”.

DÄREFTER INKOMMER MALMSTRÖM med 
en 13 sidor lång, tryckt inlaga. Han 
kan inte godta att Lindquist placerats 
före honom i förslagsrum. Han påtalar 
att denne av professor Hagem endast 
blivit kompetensförklarad på ”en för-
hoppning”, att han med tiden skall ”ut-
vikle sig til en helt habil forsker”. Det 
krävs enligt Malmström att en chef för 
en forskningsavdelning har förmåga 
eller ”åtminstone sinne för vederhäftig 
forskning”. Ett par styrelseledamöter 
hade förbisett ”de sakkunnigas grava 
anmärkningar emot halten av docent 
Lindquists vetenskapliga produk-
tion”. Han erkänner att den senare 
visat mångsidighet och varit inne på 
många forskningsområden, men enligt 
de sakkunniga ”helt ytligt och med 
föga framgång”. Mot detta skall ställas 
Malmströms egen forskning som lett 
till ”praktiska resultat av stor räckvidd”. 
Lindquists insatser kunde ”på intet 
sätt mäta sig med dem som nåtts genom 
mitt forskningsarbete i försumpnings-, 
skogsdiknings- och skogstypsfrågor. Hans 
placering i andra förslagsrum kunde 
inte vara byggd ”på något annat verk-
lighetsunderlag än det förhållandet, 
att docent Lindquist i motsats till sina 
medsökande har genomgått skogshög-
skolan och varit skoglig konsulent på 
några privata egendomar i Skåne”.

ROMELL SPARADE INTE PÅ KRUTET utan i 
en tryckt besvärsskrivelse om hela 29 
sidor går han till storms mot Lind-
quist, som ”på grund av bristfällig 
vetenskaplig skicklighet och vederhäf-
tighet har otillräckliga förutsättningar 
att väl fylla den lediga befattningen”. 
Med hänsyn till vad som sagts, torde 

det stå klart, att ”en utnämning av doc. 
L. till föreståndare för skogsförsöksanstal-
tens naturvetenskapliga avdelning vore 
en verklig olycka för denna avdelning och 
dess arbete”. Skrivelsen avslutas med en 
dräpande genomgång av Lindquists 
arbeten i fyra bilagor.

Styrelsens beslut  
i november 1940
Efter ytterligare ett antal besvärsskrivel-
ser från de sökande under eftersomma-
ren och hösten samt några intyg, blev 
det dags för den gemensamma styrelsen 
att fatta ett beslut. Professor Henrik 
Pettersson, anstaltens chef, inledde 
med en längre principiell genomgång. 
De många besvärsskrivelserna tillförde 
inte något nytt. Däremot fick man 
en viss uppfattning om de personer, 
som författat dessa. ”I Malmströms 
besvär finner jag en stor korrekthet, en 
principiellt oklanderlig behandling av 
de frågor, han berör, men möjligen ett 
kretsande kring sig själv, som är karak-
täristiskt för honom”. 

Romells inlaga var stark i sak, men 
led av ”vissa olämpliga och obehärs-
kade yttranden”. Lindquists besvär 
präglades av en viss advokatyr. För 
anstalten skulle det enligt Henrik Pet-
terson ”vara synnerligen ogynnsamt om 
Lindquist skulle komma att knytas till 
densamma”. Hans framfart skulle verka 
splittrande och skadlig för samarbetet.  
”Jag tar bestämt avstånd från sympa-
tierna för Lindquist”.

Direktör Bure Holmbäck fann att 
ärendet varit ”fruktansvärt”. Det som 
vid sammanträdet framkom hade inte 
gjort detta bättre. I sak hade nämligen 
muntliga misstankar riktats mot otill-
börlig påverkan från näringens företrä-
dare på personer, som skrivit intyg.

Direktör J L Ekman fann besvärs-
skrifterna obehagliga. Det kändes upp-
rörande att även styrelsen och tredje 

’’Bertil  
Lindquist 
visade  
enligt 
professor 
Hagem  
i Bergen 
”en sterk 
tilbøjlighet 
til at trekke 
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byggde 
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man blivit angripna. Han fann att 
Romell visat föga förtroende för prakti-
kens män och frågade om ett samarbete 
mellan honom och dessa över huvud 
taget var möjlig. Hans uttalanden 
gjorde Ekman tveksam om Romells 
lämplighet som chef. Men han hade i 
detta stycke dock lugnats av professor 
Pettersson. Detta hade också överdi-
rektör Axel Gavelin gjort. Han var 
”snarare böjd att tro, att Romell med 
sin vidsyntare läggning och rörligare 
intellekt samt rikare på synpunkter bör 
ställas före Malmström, vilkens solida 
egenskaper dock är värdefulla”.

ORDFÖRANDEN, disponent Carl Sund-
berg beklagade, att frågan tagit så 
stora proportioner. Hans ansåg i likhet 
med Henrik Pettersson att besvärs-
skrifterna belyste de sökande och deras 
inställningar. Men till skillnad från 
denne fann han, att Romells uppträ-
dande var synnerligen olämpligt, vilket 
gjorde Sundberg tveksam om det andra 
förslagsrum han tidigare givet denne. 
”Hans ställningstagande mot den 
enskilda skogshanteringen är beklag-
ligt”. Om detta ansågs viktigt var det 
olämpligt att anställa Romell. Sund-
berg ändrade sitt förslag och förde ner 
Romell till tredje plats.

Slutresultatet
Styrelsen förde i första rummet upp 
Lars-Gunnar Romell. Tre av styrelsens 
ledamöter hade dock ansett att Bertil 
Lindquist borde placeras först. Men 
intet av detta accepterades av Kungl. 
Maj:t, som i stället utsåg Carl Malm-
ström till innehavare av tjänsten. Såväl 
Romell som Lindquist hade tydligen 
genom sina omfattande skriverier tap-
pat ordentligt i anseende. Det var för 
alla parter lugnare att få den timide(?) 
Malmström på tjänsten.

Några reflektioner
Det är för mig uppenbart att försöks-
anstaltens ledning tillsammans med 
den naturvetenskapliga avdelningens 
personal hyste agg till Bertil Lindquist. 
Hans medsökande hade inte några  
kritiska synpunkter till varandras 
arbeten utan all granskning ägnades 
åt Lindquists avhandlingar. Denne 
betraktades tydligen som en gökunge  
i boet. Lindquist var betydligt yngre  
än Malmström och Romell. Han hade 
en på pappret gedignare grundutbild-
ning och hade lyckats att inom få år 
såväl disputera vid Uppsala universitet 
som att avlägga civiljägmästarexamen 
på Kungl. Skogshögskolan. Lindquist 
var otroligt flitig och påhittig. Ryk-
tesvis var han mycket vältalig. Det 
praktiska skogsbrukets företrädare  
stod på hans sida.

Lars-Gunnar Romell var en-
ligt min uppfattning och utan att 
ha läst alla ingående uppsatser och 
avhandlingar den mest meriterade 
för tjänsten. Han var experimentellt 
inriktad och införde tidigt statistiska 
hjälpmedel i sin forskning. Romells 
internationella orientering var helt 
överlägsen medkandidaternas. Hans 
skarpsinne och omutlighet i kombina-
tion med en stor verbal förmåga ledde 
till skriftliga uttalanden, vilka inte 
föll alla i smaken. Han hade ett stort 
förtroende hos sina överordnade och 
till styrelsen knutna akademiker.

Hur gick det sedan?
Jag undrar hur samarbetsklimatet se-
dan blev mellan herrarna. De arbetade 
ju såväl ämnesmässigt som rumsligt 
inom/på samma område. Inte minst 
undervisningen på Skogshögskolan 
borde ha varit en förenande länk. 

BERTIL LINDQUIST kallades redan år 
1950 till tjänsten som prefekt vid 
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Göteborgs botaniska trädgård. Han 
fortsatte till skillnad från sina med-
sökande sin vetenskapliga gärning 
med till synes oförminskad styrka. 
Hans insatser för skoglig växtföräd-
ling med anläggning av fröplantager 
fick stor internationell spridning.  
I Svenskt Biografiskt Lexikon avslutas 
beskrivningen av honom på följande 
sätt: ”Han hade en utomordentlig 
förmåga att förena vetenskaplig teori 
med praktiska åtgärder och blev  
därigenom en handlingens man, 
överallt där han verkade”.4

CARL MALMSTRÖM fortsatte sin habila 
vandring i forskningens tjänst och 
utkom med ett par digra avhand-
lingar. Hans arbeten var inte sällan 
av experimentell natur. Han hade en 
stor kapacitet att i monografiform 
bearbeta stora insamlade material.

OLOF LANGLETS bidrag till skogsforsk-
ningen efter år 1940 blev kvantita-
tivt ganska blygsamma. Ett par för 
näringen synnerligen viktiga resultat 
blev dock förflyttningsreglerna för 
tall- och granfrö (1945) samt hans 
arbeten med mellaneuropeiska gran-
provenienser (1960). Han tilldelades 
professors namn år 1961 och utsågs 
året efter till laborator (professor) 
vid den sammanslagna myndigheten 
Skogshögskolan.

LARS-GUNNAR ROMELL avslutade år 
1941 en väl genomarbetad kvist-
ningsstudie som påbörjats fem år tidi-
gare. Efter år 1945 blir det dock tyst 
på den skogliga fronten. Tre år senare 
tilldelas Romell professors namn. 
Redan i början av 1940-talet byter 
han fokus. Det försvinnande, gamla 
kulturlandskapet med sina ängar och 
hagar får alltmer uppmärksamhet. 
Han påvisade den så kallade röjnings-
gödslingen, en tillfällig effekt med 

frigörelse av näring efter gallring, kal-
avverkning eller skogsbrand. Romell- 
effekten (på engelska assart effect) 
används såväl här hemma som interna-
tionellt i översikter och textböcker. 

Professor Romell var känd för sina 
bitska och (för mig) mycket roande 
angrepp på 1948 års skogsvårdslag. 
Denna, ansåg han, lämnade fältet 
fritt för granplantor och motade bort 
kreatur och slåtterfolk från kulturland-
skapet. Romell var oftast långt före sin 
tid. Inte minst gällde detta inom det 
ekologiska fältet. Hans betydelse för 
marklärans utveckling var stor. Profes-
sor Carl Olof Tamm säger i sin biografi 
över Lars-Gunnar Romell att han ärvt 
sin fars ”lidelsefulla kärlek till forsk-
ningen och oförmågan att kompro-
missa om vetenskapliga sanningar.  
Han hade också fått en stor och mång-
sidig vetenskaplig begåvning, parad 
med ett utomordentligt språksinne och 
stor stilistisk talang”. Erfarenheter från 
första världskrigets misär och menings-
lösa våld grundlade hos honom ”inte 
bara hans vetenskapliga patos utan 
också ett socialt engagemang och  
ett intresse för hur både människor  
och landskap påverkades av den allt 
snabbare tekniska utvecklingen”.5

’’”En ut-
nämning  
av doc. L. 
till före-
ståndare  
för skogs-
försöks-
anstaltens 
naturveten-
skapliga  
avdelning  
vore en 
verklig 
olycka  
för denna 
avdelning 
och dess 
arbete”.
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