
Edward Nonnen 17 år
En ung man av välbärgad familj, nyss (1819) 
hitflyttad från London där han växt upp.

Fadern är köpman från Hamburg och har 
satsat sin förmögenhet i det nystartade 
sockerbruket vid Kilppan utanför Göteborg.

Ambitionen är att bli agronom
“Göteborg är en tråkig stad. I London studerade 
jag för de främsta inom naturvetenskaperna, t. ex. 
Michael Faraday.

Här är det torftigt, men snart skall jag åka till 
Stockholm och läsa för kemisten Jacob Berzelius 
och vid det nystartade Veterinär-institutet (1821). 

Sedan blir det lantbruksutbildning i Tyskland och 
“Grand tour” i  Europa och England.”



Köper jordbruksfastighet
“För att förverkliga mina ambitioner om att 
utveckla ett modernt jordbruk har jag köpt 
godset Degeberg vid Väner-stranden ca två mil 
NV om Lidköping. Så här ser det ut 1847 när 
nya huset är byggt och alla träd och buskar 
planterats. När jag kom hit var det verkligen 
sumpigt, kalt, fult och fattigt.”



Helt omgiven av kvinnor
Här ser vi barmkammaren på
Liseberg med modern Anna Mathilda 
och systrarna Fanny, Mary, Emily, 
Ann och Charlotte.

Modern är konstnärlig och utbildar 
barnen i målning och musikutövning.



Första högre lantbruksutbildningen i 
Norden
Elever framför huvudbyggnaden på Degeberg med 
skolsalen på övervåningen.

Staten bidrar med ett årligt anslag från 1835, trots 
motstånd från bondeståndet. De tycker att det inte är 
intressant att stödja utveckling av storjordbruken.

“Vi utbildar även rättare från böndernas led.”



Degeberg, ett mönsterjordbruk
“Alla åkrar arronderade och täckdikade - vi 
tillverkar naturligtvis själva tegelrören, alla 
plogar och annat som behövs här på gården. 
Vi bedriver växelbruk och tar väl vara på
gödseln från alla kreatur. - Jag har också
förbjudit allt nyttjande av alkohol på gården.”



Nygift med Margret f. 
Thorburn från Uddevalla
Här med döttrarna Emily och 
Mathilda

“Vi kommer snart att lägga ned 
skolan, familjen får ta större 
plats i mitt liv.”



Edward Nonnen 50 år
“Jag har lyckats med det mesta som jag en 
gång drömde om: vår modernäring är nu i 
snabb utveckling mot ett modernt 
jordbruk.

Jordbrukets organisationer driver på i rätt 
riktning. - Att jag själv hyllas i många 
sammanhang har inte så stor betydelse.”



Edward Nonnen har avlidit i en ålder av 57 år, 
efter en längre tids njurlidande. Djupt sörjd och 
saknad.


