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I NUMMER 3: Trädgårdar och en intervju med professor Mats Morell

Välkomna till nummer tre av ANH:s 
nyhetsbrev detta år. Kanske kan 
man kalla det för ett vårnummer. 
Samtidigt som detta  nummer kom-
mer ut så har trädgårdsmässan pre-
cis  avslutats och den sista snön (i 
Stockholm) smält bort. I detta 
nummer presenteras bland annat 
några spår i den trädgårdslitteratur 
som finns i samlingarna. Dessutom 
har vi haft nöjet att ställa några frå-
gor till Mats Morell angående äm-

net agrarhistoria. Mats har nyligen 
tillträtt en fakultetsprofessur i eko-
nomisk historia vid Stockholms uni-
versitet och har ägnat en stor del av 

sin forskning åt agrarhistoriska frå-
geställningar. 
 I det första numret tog vi upp 
litteratur som handlade om veten-
skapens betydelse för jordbrukets 
utveckling och konstaterade att 
detta är ett delvis  outforskat ämne. 
Situationen ser bättre ut i till exem-
pel Frankrike och Tyskland. 
 Av en slump hittade jag ett 
forskningsprojekt i vardande för just 
tysk del. Det är miljöhistorikern 
Frank Uekötter som håller på med 
ett projekt om experter inom jord-
bruket under 1900-talet. Den som är 
intresserad kan läsa mer på hans 
hemsida.

NYA BÖCKER

Trädgårdslitteratur

Böcker om trädgårdar har, liksom 
böcker om mat, oftast en slagsida 
åt handböcker av olika slag. Låt 
oss därför presentera en annan 
sida av trädgårdslitteraturen, 
trädgårdens filosofi.
 Filosofiprofessorn David Co-
oper har i A philosophy of gardens, 
som utkom på Oxford University 
Press 2006, tagit sig an denna as-

pekt av trädgården. Enligt Cooper 
har trädgården traditionellt be-
handlats styvmoderligt i den filo-
sofiska litteraturen. Så det finns 

goda skäl att närmare studera 
denna, enligt Cooper, mellankate-
gori som varken är någon renodlad 
natur eller hör till konstens värld. 
Och trädgården är heller inte jord-
bruk i traditionell mening.
 Boken är en slags grundbok och 
Cooper går systematiskt tillväga. 
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Ceres olika 
gestalter, nr. 3. 
Ceres i värl-
dens trädgård. 
Bilden var titel-
plansch till 
Charles Meads 
”Mississippean 
Scenery” från 
1819. Ceres 
lutar sig mot 
plogen. I bil-
dens bakgrund 
syns en nybyg-
gare som fäller 
träd med yxa. 
Ceres är Kung-
liga Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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Förutom att ringa in trädgårdens 
särart, vad som skiljer trädgården 
som plats och verksamhet från 
andra platser och verksamheter, 
diskuteras även hur en trädgårds 
mening skall förstås. 
 Också litteraturvetaren Robert 
Pogue Harrisons bok Gardens. An 
Essay on the Human Condition 
behandlar trädgården ur ett till 
största delen filosofiskt perspektiv. 
På ytan är hans bok inte olik and-

ra böcker om trädgårdar. Han tar 
till exempel med läsaren på en re-
sa genom olika trädgårdar i histo-
rien och han lyfter upp vad som är 
specifikt med trädgårdar i jämfö-
relse med andra arrangemang av 
vår omgivning. Men hans intresse 
är inte bara trädgården och vad 
som verkligen växer där utan 
framförallt vad benägenheten att 
anlägga trädgårdar kan tänkas 
säga om oss människor. 
 Pogue Harrison har i en tidiga-
re bok, Forests. The shadow of civi-
lization, som utkom 1992, behand-
lat skogen på ett liknande sätt. 
Det historiska klivet i båda böck-
erna är enormt, från Gilgameshe-
poset till vår samtid. Pogue väver i 
sin essä om trädgårdar bland and-
ra samman antika filosofer, bibeln, 
koranen, Hannah Arendt och Italo 
Calvino. Han framhåller trädgår-
dens närmast fundamentala bety-
delse för människan och ställer 
kultiveringen av trädgårdar mot 
mänsklighetens destruktiva kraf-
ter. Denna snarast existentiella 
dimension hos trädgårdarna 
märks inte minst i avsnittet som 
behandlar hemlösa i New York och 
deras trädgårdar.

 Att notera är att de mer filoso-
fiska analyserna av trädgården till 
stor del utesluter trädgården som 
näringsgren. Fokus ligger istället 
på trädgården dels som en plats, 
dels som en slags inställning till 
eller praktik i livet. Arbetet med 
den egna trädgården kan ses som 
en slags  handfast manual för hur 
livet bör levas. 
 Karel Capeks lilla bok Ett år 
med min trädgård är en sådan li-
ten levnadsguide. Där behandlas 
allt från den biologiska världen 
(jordens kvalitet, fröers beskaffen-
het) till trädgårdens sociala di-
mensioner (genom kontakten med 
grannar och trädgårdshandlare). 
Allt ramas tidsligt in av en årscy-
kel. Både Pogue och Cooper tar i 
sina respektive böcker upp Capek. 
Boken utkom ursprungligen 1929 
och kom på svenska första gången 
1938, men har sedan dess kommit 
i flera upplagor. 
 Ett ytterligare lite annorlunda 
sätt att förhålla sig till trädgården 
är att undersöka den typ av texter 
som trädgårdsskötseln gett upphov 
till. I sin avhandling i nordiska 
språk från 2008, Trädgårdsboken 
som text 1643–2005, har Andreas 
Nord analyserat 32 trädgårds-
böcker, från Een Nyy Träägårdz-
Book (1643) till Eva Robilds Första 
trädgården (2005). Trädgårdslitte-
raturen utgör en kategori av sak-
prosa som har en lång historisk 

tradition och som därför lämpar 
sig väl för att undersöka språkets 
förändring och hur den skrivna 
texten kunde användas av olika 
tiders läsare.
 En mer traditionellt berättad 
trädgårdshistoria är Åsa Wilkes 
Villaträdgårdens historia, som ut-

kom 2006. Ett 150-årigt perspektiv. 
Boken är rikligt illustrerad. Wilke 
lyfter fram inte så mycket våra 
drömträdgårdar utan de trädgår-
dar som vi faktiskt anlagt. Detta 
blir tydligt när hon diskuterar de 
trädgårdar som präglat min egen 
barndom och uppväxt under 70- 
och 80-talen. Med start i mitten av 
1800-talet behandlar hon vilka 
växter som valts, vilka byggnads-

material som använts för att 
strukturera trädgårdarna samt 
vilka idéer som väglett olika tiders 
syn på trädgårdar.
 För den som vill ta del av 
svensk trädgårdsskötsels organi-
satoriska historia så har detta un-
derlättats av återutgivningen av 
Elof Erikssons Sveriges Träd-
gårdssällskap förr och nu 1832–
1907, som publicerades i tidningen 
Trädgården. Redaktör för utgåvan 
är John Dormling, som även skri-
vit vidare på den historia som 
Eriksson berättar och fullföljer 
historien fram till våra dagar. 
Dessa två essäer har fått namnet 
Trädgårdsodlingens utveckling 
från avancerad profession till all-
män hobby och utkom 2008.
 Biblioteket har i sina samlingar  
flera äldre trädgårdstidskrifter. En 
tidskrift som är särskilt intressant 
är Svenska Trädgårdsföreningens 
Tidskrift, som utkom 1869–1905. 
För perioden 1878–1905 finns ett 
utförligt register. I tidskriften går 
det bland annat att följa vilka idé-
er inom den svenska trädgårdsrö-
relsen som slog rot, som till exem-
pel vetenskapens intåg, men också 
vilka växter som väcker intresse 
och som tas in till vårt land.



 Förutom källskrifter av detta 
slag finns även ett antal samtida 
trädgårdshistoriska tidskrifter. 
Dels svenska, som Lustgården och  
Bulletin för trädgårdshistorisk 
forskning. Lustgården utges av 
Föreningen för dendrologi och 
parkvård och Bulletin av Forum 
för trädgårdshistoria. Dels ut-
ländska, som Garden History.

PROFESSOR MATS MORELL OM 
AGRARHISTORIA

ANH:s nyhetsbrev har passat på 
att ställa några frågor till Mats 
Morell. Mats har varit professor i 
ekonomisk historia vid Uppsala 
universitet, men har nyligen till-
trätt en fakultetsprofessur i sam-
ma ämne vid Stockholms universi-
tet. Mats disputerade 1987 på av-
handlingen Studier i den svenska 
livsmedelskonsumtionens historia. 
Hospitalhjonens livsmedelskon-
sumtion 1621–1872. Han har skri-
vit ett flertal böcker och artiklar i 
agrarhistoriska ämnen, bland an-
nat det fjärde bandet i Det svenska 
jordbrukets historia, som behand-
lar perioden 1870–1945.

ANH: Först, grattis till utnäm-
ningen som professor vid 
Stockholms universitet.

Mats Morell: Tack så mycket.

Du är ju ekonomhistoriker 
men också agrarhistoriker. 
Vilka är likheterna och skill-
naderna mellan dessa ämnen? 
Ryms till exempel all agrar-
historia inom ämnet ekono-
misk historia? 

MM: Den grundläggande likheten 
är väl att båda ämnena i vid me-
ning sysslat med problemen kring 
försörjning i mänskliga samhällen 

ur ett historiskt perspektiv. Myck-
et klassisk agrarhistoria har verk-
ligen producerats inom det ekono-
misk-historiska ämnet (discipli-
närt ibland inom historia). Å ena 
sidan är naturligtvis ekonomisk 
historia mycket vidare än agrar-
historia: här studeras ju i princip – 
ur ett historiskt perspektiv – allt 
som har med mänsklig försörjning 
och med fördelning av materiella 
resurser i sociala sammanhang att 
göra. Den innefattar därför en rad 
områden: företagande på alla plan, 
arbetsmarknad, finansiella sy-
stem, industrihistoria, ekonomisk 

tillväxt och utveckling, humanka-
pitalets betydelse, studier av kon-
sumtion, levnadsstandard, ekono-
misk politik, men också utveck-
lingen av ekonomiska teorier och 
mycket annat.  Agrarhistoria är en 
viktig komponent i ekonomisk his-
toria, delvis eftersom den ekono-
miska historiens stora traditionel-
la berättelse handlar om hur äldre 
agrart dominerade samhällen mo-
derniseras och industrialiseras. 
Det betyder att agrarhistoria inom 
ekonomisk historia ofta (men långt 
ifrån alltid) handlat om det förin-
dustriella samhället, och då ofta 
(men inte alltid) relaterat hur det-
ta samhälle förändrats, utvecklats 
– eller inte utvecklats – ekono-
miskt. Å andra sidan är agrar-
historia vidare än ekonomisk his-
toria. Det finns ju andra discipli-
ner – främst kanske den historiska 
grenen av kulturgeografi, men 
också arkeologi, delvis fortfarande 
etnologi och även på vissa håll so-
ciologi – som intresserar sig för 
vad som rimligen måste kallas ag-
rarhistoria (historiska aspekter på 
agrara samhällen eller agrara sek-
torer av samhällen) men som inte 
nödvändigtvis ställer riktigt sam-
ma frågor som ekonomisk historia 
brukar göra.

Hur skulle du beskriva det ag-
rarhistoriska fältet? Kan några 
speciella inriktningar, trender 
eller förändringar noteras för 
de senaste åren?

MM: Under de senaste decennier-
na har det hänt mycket. Det pro-
duceras mer agrarhistoria än för-
ut. Naturvetenskaplig metod har 
kommit till mycket större använd-
ning i agrarhistoriska samman-
hang än förut.  Det gäller t.ex. 
bland arkeologer som sysslar med 
agrarhistoria. Men en del biologer 
har också intresserat sig för ag-
rarhistoria, för att förstå samband 
mellan markanvändning, naturlig 
utveckling, problematiken kring 
biologisk mångfald och för att 
komma fram till praktiska skötse-
lanvisningar. Inom kulturgeogra-
fin har ämnet vidgats dels framåt i 
tiden, så det vetter mot lands-
bygdsociologi och frågor om företa-
gande på landsbygden, dels bakåt: 
medan 1600- och 1700-talskartor-
na tidigare använts för studiet av 
just 1600- och 1700-talets jord-
bruk, så har man alltmer även an-
vänt dem retrospektivt i kombina-
tion med andra material i studiet 

av det medeltida eller till och med 
förmedeltida jordbrukssamhället 
där även arkeologisk metod förstås 
kommit till användning. Sedan har 
det genusteoretiska genomslaget 
allt sedan början av 1990-talet va-
rit starkt på det agrarhistoriska 
fältet (liksom i Ekonomisk histo-
ria) med flera avhandlingar och 
andra studier inom olika discipli-
ner och rörande ganska skilda 
tidsepoker. Jag tycker mig se att 
mer modern agrarhistoria arbetas 
med nu än förut: alltså industri- 
och postindustrisamhällets agrar- 
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och landsbygdshistoria. Inom det 
relativt nya forskarutbildnings-
ämnet Agrarhistoria finns allt det-
ta redan representerat.

Vilka områden inom svensk 
agrarhistoria vore det särskilt 
angeläget att se närmare på i 
framtiden?

MM: Jag tycker det vore bra om 
forskningen kring komplexet jord-
ägande – jordfördelning – odlings-
system och deras koppling till 
hållbarhetsfrågor utvecklades. 
Gärna – i Elinor Ostroms efterföljd 
– forskning om allmänningar. Ge-
nusperspektivet på agrarhistorisk 
forskning känns bara påbörjat, det 
kommer att fruktbart kunna ap-
pliceras på många fler delområden 
än tidigare, detsamma gäller gene-
rationsperspektivet. Jordmarkna-
dens och arrendemarknadens ut-
veckling alltifrån 1700-tal är vis-
serligen inte outforskat men mer 
behövs.

Vilka är frågor inom agrar-
historia tycker du själv är sär-
skilt intressanta?

MM: Överst på listan står nog just 
nu intresset för olika typer av al-
ternativ markanvändning för re-
kreationsändamål – som funnits 
tidigare, men som blir allt viktiga-
re i välfärdssamhället och som 
tenderar att ge jordbrukarna nya 
roller. Men jag vill gärna gå in på 
jordmarknadsfrågor och frågor 
kring allmänningarnas roll och 
användning, generellt property 
rights-frågor i ett tidigmodernt och 
1800-talsperspektiv. Och det är 
kul att arbeta på en institution där 
det faktiskt finns en liten men 
naggande god medeltidsforskning 
att ta del av.

AGRARHISTORISKA SÄRLINGAR

Ämnet agrarhistorias institutio-
nella hemvist finns i Sverige på 
flera ställen, vilket ekonomhistori-
kern Mats Morell utgör ett exem-
pel på. Men sedan 1994 finns ock-
så en professur i agrarhistoria in-
rättad vid SLU i Ultuna. Professu-
ren innehas av Janken Myrdal,  
vars syn på ämnet agrarhistoria vi 
hoppas komma tillbaka till längre 
fram. Myrdal har i sin forskning 
bland annat intresserat sig för hur 
det kommer sig att en professur i 
ämnet inrättades så sent i Sverige. 
Delar av denna historia berättas i 

hans senaste bok, The Dovring Sa-
ga. A Story of Academic Immigra-
tion, som utkom i år i Kungl. Vit-
terhetsakademiens historiska se-
rie. Med Folke Dovring som berät-
telsens nav får vi en inblick i det 
svenska historiska fältet vid mit-
ten av 1900-talet samt de val som i 
det här fallet Dovring gjorde när 
en karriär i Sverige stängdes.
 Biblioteket har som gåva fått 
en uppsättning av Folke Dovrings 
samlade vetenskapliga produktion 
som kommer att registreras i 
Libris och hållas samman i en 
Dovringsamling.

 Dovring kan kanske beskrivas 
som en särling i den svenska his-
toriska miljön. Han gick metodolo-
giskt och teoretiskt sin egen väg, 
men var inte heller den lättaste att 
samarbeta med. En annan svensk 
agrarhistoriker, även om han var 
etnolog och historisk sociolog till 
facket, vars karriärbana till vissa 
delar liknade Dovrings var Börje 
Hansen. Hansen är mest känd för 
sin klassiska studie Österlen. All-
moge, köpstafolk och kultursam-
manhang vid slutet av 1700-talet i 
sydöstra Skåne från 1952. Vid 
ANH pågår för närvarande ett pro-
jekt där delar av Hansens agrar-
historiska artiklar kommer att 
återutges. Readaktör för antologin 
är etnologen Anders Perlinge, som 
även skrivit en längre inledande 
artikel som placerar in Hansen i 
den svenska forskningsmiljön. Pu-
licering i SOLMED-serien är pla-
nerad till slutet av 2010. 

ARKIV- OCH BILDRESURSER

I EB-nytt, nyheter från Riksarki-
vets avdelning för enskilda arkiv 
2008/2009, finns matnyttig infor-

mation för intresserade av de are-
ella näringarnas historia i Sverige. 
Där uppmärksammas med två ar-
tiklar dels, Jordbrukare-Ungdo-
mens arkiv, dels Djurskyddet Sve-
riges arkiv. Båda arkiven finns i 
Riksarkivets depå i Arninge. EB-
nytt utkommer en gång per år och 
kan beställas kostnadsfritt från 
Riksarkivet. Den som vill skaffa 
sig mer än en snabb överblick över 
dessa ämnen kan fortsätta med 
Karin Dirkes avhandling från 
2000, De värnlösas vänner. Den 
svenska djurskyddsrörelsen 1875–
1920 och med Kent  Walterssons 
avhandling Bildning för livet. 
Framtidsstrategier och bildnings-
strävanden i Tengene JUF 1930–
1960 från 2005. När det gäller 
djurskyddsfrågan så gav KSLA 
2002 ut småskriften De oskäliga 
kreaturen. Något om synen på 
lantbrukets djur de senaste 200 
åren. Redaktör var Niklas Cser-
halmi och ett av bidragen skrevs 
av Karin Dirke. Den kan beställas 
genom ett mail till redaktören för 
detta nyhetsbrev.
 Bilden som källa kan många 
gånger fungera som en alldeles 
egen väg in i en historisk proble-
matik. De båda artiklarna i EB-
nytt är till exempel illustrerade 
med fotografier, planscher och 
teckningar som underlättar den 
historiska belysningen. Att bilden 
kan vara till hjälp gäller såväl 
jordbrukets som skogsbrukets his-
toria.

/Redaktören

ANH:s nyhetsbrev ges ut av enhe-
ten för de areella näringarnas his-
toria vid Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien. 

Osignerade artiklar har skrivits av 
redaktören.

OBS! Om du har fått detta ny-
hetsbrev men inte önskar få det i 
fortsättningen kan du avanmäla 
dig till redaktören 
per.eriksson@ksla.se. 

Ladda ned informationsbro-
schyren om biblioteket här.
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