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I NUMMER 10: specialerbjudande på utgivningen i SOLMED 2010

Detta är Frejas sista nummer 2010. 
Det är inget vanligt nummer, utan är 
en presentation av de böcker som 
kommit ut i KSLA:s serie Skogs- och 
Lantbrukshistoriska meddelanden 
(SOLMED) under 2010. Under året 
har sju böcker utkommit. Av dessa 
är två nytryck av böcker som snab-
bare än väntat sålts slut.
! Beskrivning av respektive bok är  
tagen från böckernas baksidestex-
ter.
! Först ut är den senaste volymen i 
SOLMED-serien, Nils Edlings De 
areella näringarnas välgörare.  
Kort skulle man kunna säga att det 
är en bok om förutsättningarna för 
att (bl.a.) kunna bedriva agrarhisto-
ria på det sätt som vi gör vid KSLA:s 
enhet för de areella näringarnas his-
toria.

De areella näringarnas 
välgörare (734 s.)
av Nils Edling
Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien vill med denna bok presen-
tera de personer, organisationer 
och företag, vilka över en lång 

tidsperiod gett oss förtroendet att 
förvalta generösa donationer och 
använda dessas avkastning till 
ändamål, vilka väl passar in under 
akademiens portalparagraf. Tack 
vare dessa kan akademien fungera 
som en oberoende, granskande och 
analyserande nätverksorganisa-
tion utan statlig grundfinansie-
ring. 
 Docent Nils Edling är forskare 
vid Historiska institutionen och 
prefekt vid Institutionen för ut-
bildningsvetenskap med inriktning 
mot humaniora och samhällsve-
tenskap vid Stockholms universi-
tet. Nils Edling har i bokens andra 
del beskrivit de 42 donationer som 
akademien har erhållit under en 
period av snart 200 år.  Donato-
rerna presenteras och deras syften 
med donationerna beskrivs. Vidare 
redogörs för donationsvillkoren och 
för hur medlen har använts. Men 
författaren nöjer sig inte med det-
ta. Han gör också i en första del 
nedslag i akademiens historia mot 
bakgrund av då rådande förhål-
landen i näringsliv och samhälle. I 
det sammanhanget skildras även 
de riktningsgivande diskussioner-
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Ceres olika 
gestalter, nr. 
10.  Ceres som 
planet. Ceres 
var den första 
asteroiden som 
upptäcktes. Det 
gjordes redan 
1801 av Giu-
seppe Piazzi. 
Sedan den 24 
augusti 2006 
räknas Ceres 
som en dvärg-
planet.  Fotot 
är taget med 
rymdteleskopet 
Hubble. Ceres 
är Kungl. 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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Som forskare eller ledamot i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksa-
kademien kan du BESTÄLLA 
FRIEX av böckerna. Skicka ett 
mejl till per.eriksson@ksla.se 
och tala om vilka titlar du vill 
ha. Glöm inte att meddela din 
adress. Övriga kan köpa böck-
erna från Adlibris eller Bokus.
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na i akademiens styrande organ. 
På detta sätt formar sig denna in-
ledande del, Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien under 200 
år, till en värdefull beskrivning av 
vår verksamhet under två sekel. 
 Såväl i den bredare beskriv-
ningen av akademiens utveckling 
som i det egentliga donationsav-
snittet har Nils Edlings förmåga 
att skapa intressanta och variera-
de berättelser kommit till uttryck. 
Han kombinerar en lustfylld de-
taljrikedom och berättarglädje 
med resonemang om förändringar 
inom akademi och samhälle i ett 
längre perspektiv. Det är vår för-
hoppning att denna bok inte en-
dast skall förmedla viktig och nöj-
sam kunskap om vår akademis 
historia och vad som gäller nu be-
fintliga donationer. Vi vill gärna se 
att den också skapar ökad förstå-
else för donationers betydelse för 
forskning, studier och utvecklings-
arbete. Och inte minst att den sti-
mulerar presumtiva donatorer att 
finansiellt bidra till vårt arbete 
genom att tillskapa nya till aka-
demien anknutna stiftelser. (ur 
företalet skrivet av t. preses Mår-
ten Carlsson och preses Sara von 
Arnold)   

Millefolium, rölika, 
näsegräs (2:a utökade 
upplagan) (304 s.)
av Inger Larsson
Giffersnagglar, häling och jungfru 
marie sänghalm – följ med på fär-
den genom medeltidens svenska 
växtvärld. Möt namn som paradi-
säple på nya exotiska växter sida 
vid sida med gamla namn som 
groblad och gråbo på inhemska 
växter. 
 I mitten av 1300-talet när 
svenskan var på väg att bli skrift-
språk och ersätta latinet började 
det också skrivas texter som kan 
avslöja något om tidens svenska 
växtnamn – och kanske något om 
växterna själva. I lagar, diplom 
och räkenskaper möter vi för förs-
ta gången namnen på en rad väx-
ter med stor ekonomisk betydelse 
för folkhushållet. I översätt-
ningslitteratur som läke- och örta-
böcker, religiös litteratur och un-
derhållningslitteratur gör de 
främmande och exotiska växterna 
sin entré i svenskan, ledsagade av 

en rad inhemska växter med rötter 
i folkkultur och medicin. Inhemska 
växters namn skriftfästs och 
främmande växter får svenska 
namn.
 Boken Millefolium, rölika och 
näsegräs vänder sig till botanister, 
etnologer, historiker, språkvetare 
och alla andra allmänt vetgiriga 
som är intresserade av medelti-
dens växter. Vilka de var, vad de 

hette och var de kom ifrån. Visste 
du till exempel att det finns en 
repertoar av växter i klostermiljö 
som kan följas från 800-talets St. 
Gallen till det tidiga 1500-talets 
läke- och örtaböcker på svenska? 
 Inger Larsson (f. 1945) är pro-
fessor i svenska språket vid Stock-
holms universitet. Hon har intres-
serat sig för läs- och skriftförtro-
genheten under medeltiden, senast 
i Pragmatic Literacy and the Me-
dieval Use of the Vernacular. The 
Swedish Example.  

Försök til et svenskt 
skogs- och jagtlexikon
(160 s.)
Af M.H. Brummer
Denna bok är en nyutgivning av 
Sveriges första skogs- och jaktlexi-
kon från 1789 med uppslagsord 
från Adel till Öwer-jägmästare. 
Men boken är mer än ett lexikon – 
det är även en beskrivning av den 
tidens skog, jakt och djurfång – 
och innehåller många praktiska 
råd i dessa ämnen med både långa 
och korta artiklar. Detta gör att 
även dagens jägare, skogs- och 
viltförvaltare kan få perspektiv på 

sin verksamhet, bland annat ge-
nom beskrivningarna av hygges-
bruk och förvaltning av både nyt-
tigt och ”skadligt” vilt.
 Vem var då Magnus Hendric 
Brummer – författaren till detta 
lexikon? Efter sitt avsked från den 
militära banan hade han blivit 
utsedd till överjägmästare i Hal-
land. Det var i slutet av sin tolv-
åriga karriär i den så kallade Jä-
geristaten som han skrev ner sina 
erfarenheter.
 Författaren Kerstin Ekman in-
leder detta lexikon med en essä om 
Brummer och hans tid. Hon har 
förutom sina kända romaner även 
skrivit boken Herrarna i skogen 
som kom ut 2007, som handlar om 
vårt förhållande till skogen i 
gammal tid och i nutid. Bland de 
skogsvandrare, huggare, botanis-
ter, forskare och jägare som finns 
med, fick Magnus Hendric Brum-
mer ett eget kapitel. Det heter 
”Skogen i bokstavsordning” – för 
det var så han i upplysningstidens 
anda ville lägga upp sitt encyklo-
pediska lilla verk om det skogliga.
Roger Bergström och Kjell Danell 
berättar i sin artikel att Brummer 
drevs av ett engagemang och en 

vilja att förbättra skötseln av lan-
dets skogar, som på många ställen 
var hårt utnyttjad. Även situatio-
nen för viltet var bekymmersam, 
då det på många ställen var på 
tillbakagång eller nära utrotning. 
De båda forskarna sätter även in 
Brummers lexikon i sitt historiska 
sammanhang och jämför det även 
med samtida tyska skogslexikon. 



Svenskt skogslexikon
(224 s.)
Av Axel Cnattingius
För orden Blädning och bräder 
behövs förmodligen inget lexikon 
för att ta reda på vad de betyder, 
begreppen används av skogsfolk 
än idag. Men kimrök och rulltjuga 
hör inte till de ord som används i 
det moderna skogsbruket. Med 
hjälp av Axel Cnattingius (1829–
1897) Svenskt skogslexikon från 
1894 som här utges i faksimil får 
den vetgirige hjälp med det sena 
1800-talets skogssvenska som en 
väg in i skogens historia. Och sko-
gens historia är viktig, även för det 
moderna brukandet. Den produk-
tion som startas idag skall huvud-
sakligen avverkas om 75–100 år 
och då är det lämpligt att ofta se 
bakåt för att ana framtiden. En 
källa till både praktiskt och teore-
tiskt historiskt vetande är detta 
skogliga lexikon, skriver civiljäg-
mästare Åke Barklund, Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens 
sekreterare och VD i bokens för-
ord.
 Det är en fascinerande läsning 
att sjunka in i en skogsvärld med 
ord som gistkilar, underqvista och 
överloppsmark. Och tillsammans 
med Magnus Henric Brummers 
Försök Til et Swenskt Skogs- och 
Jagt-lexikon från 1789, som utges 
parallellt med Cnattingius lexikon, 
så kan också den förändrade in-
ställningen till skogars skötsel och 
användning studeras. Cnattingius 
speglar till exempel väl den be-
gynnande industrialiseringen av 
skogsbruket.
 Axel Cnattingius – författaren 
till detta lexikon – föddes 1839 i 
Stockholm, men växte upp i Norr-
köping. Han fortsatte med högre 
studier vid Uppsala universitet 
och vid Skogsinstitutet i Stock-
holm. Därefter följde ett sedvanligt 
kringflyttande mellan olika ar-
betsställen innan han 1874 blev 
jägmästare. Cnattingius bör fram-
förallt uppmärksammas för sitt 
unika bidrag när det gäller efter-
kommande generationers möjlig-
het att studera skogens historia. 
Ett exempel på detta är hans 
skogslexikon, ett annat hans bibli-
ografi om svensk skogslitteratur. 
Han var dessutom redaktör för 
Tidskrift för skogshushållning och 
Skogsvännen. Cnattingius lexikon 

har i det närmaste varit omöjligt 
att hitta. Det ingick som ett supp-
lement till Tidskrift för skogshus-
hållning år 1894.
 Cnattingius lexikon komplette-
ras vid denna utgåva med två in-
ledande artiklar som placerar in 
jägmästaren och redaktören 
Cnattingius i hans egen tid och 
hans lexikon i ett längre historiskt 
perspektiv. Författare är Per 

Eriksson, ekonomhistoriker och 
bibliotekarie vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien, samt Bengt 
Ek, jägmästare, journalist och VD 
för Föreningen Skogen.

Åter till Österlen 
(368 s.)
Av Anders Perlinge och 
Börje Hanssen
I den vetenskapliga världen är 
Börje Hanssen (1917–1979) idag i 
stort sett bara ett namn. Men hans 
namn förknippas med det verk 
som gjort honom mest känd, dok-
torsavhandlingen Österlen (1952). 
Denna kan räknas som den första 
mikrohistoriska undersökningen, 
och Hanssen tillhör därmed mik-
rohistoriens ledande fäder.
 Under sin drygt fyrtioåriga 
akademiska karriär lämnade han 
endast få oberörda inom de skilda 
fält han beträdde. Han läste histo-
ria, statskunskap, sociologi och 
ekonomisk historia. Han lät sig 
intresseras av nationalekonomi 
samt teoretisk och praktisk filoso-
fi, och följde undervisningen både i 
Stockholm, Lund och Uppsala. 

Han upptäckte sociologerna inom 
Chicagoskolan och blev vän med 
socialantropologen Robert Redfi-
eld. Från Max Weber tog han till 
sig tankar om hur ekonomin, tek-
nologin och demografin påverkar 
samhället.
 Han drömde om ett nytt ämne, 
en ”social ekologi” som lånade 
mycket från de etablerade ämne-
na, ”men som med sin lokala för-
ankring, sitt intresse för de enskil-
da människorna och de primära 
gruppbildningarna och sin karto-
grafiska framställningsmetod bor-
de klassificeras som en självstän-
dig forskningsdisciplin”.
 Hanssens teoretiska och meto-
dologiska intressen förde honom 
bortom etablerade och trygga äm-
nesgränser, till möten som inte 
alltid blev harmoniska men som 
sporrade honom till fortsatt sö-
kande. Hans liv och verk speglar 
kaleidoskopiskt samhällsveten-
skapernas utveckling under efter-
krigstiden, illustrerar en person i 
ett nätverk och visar vilken effekt 
samhällsvetenskapliga teorier har. 
 I den här volymen återutges 
flera av Börje Hanssens agrar-
historiskt relevanta texter – som 
till viss del kan läsas som en popu-
lär version av Österlen. Några av 
dem är tidigare opublicerade. En 
inledande biografi presenterar ho-
nom både för ny och gammal pu-
blik.

 Varför ska vi idag läsa Hans-
sens biografi och texter? Svaret är 
klart: för att förstå att den akade-
miska världen inte skapas utan 
motgångar och konflikter, och för 
att den akademiska friheten och 



troheten till vetenskapen – i alla 
tider – ständigt behöver försvaras.

Svensk mosskultur 
(2:a upplagan) (528 s.)
Red. Leif Runefelt
Människan har alltid nyttjat 
torvmarker som kärr och mossar. 
Mot slutet av 1800-talet blev 
mosskultur – odlingen på dränera-
de mossar, kärr och myrar – ett av 
de mer framgångsrika sätten att 
öka produktionen av brödsäd och 
kreatursfoder under en tid då det 
var svårt att få fram tillräckligt 
med livsmedel för en snabbt väx-
a n d e b e f o l k n i n g . S v e n s k a 
Mosskulturföreningen, som grun-
dades1886, står i centrum i denna 
bok. Föreningen, som kom att bli 
den drivande organisationen bak-
om denna odlingsform, fick många 
medlemmar bland jordbrukarna 
och dess propaganda blev fram-
gångsrik. Odlingen på mossar och 
andra torvmarker var lyckad ur 
vissa aspekter, men misslyckad ur 
andra. Odlingarna gav ofta under 
flera decennier en hög avkastning, 
men de stora insatserna – inte 
minst av arbete – kunde i värsta 

fall gå förlorade redan efter några 
år då det värdefulla torvlagret för-
svann. Under 1900-talets lopp 
gjordes det flera stora ansträng-
ningar för att använda torv för 
andra ändamål – som bränsle, 
jordförbättringsmedel och som 
strömaterial.
 Jordbrukets förändringar efter 
första världskriget gjorde mosskul-
turen långsamt omodern och 

Svenska Mosskulturföreningen 
upphörde därför strax efter andra 
världskriget. Den har dock lämnat 
djupa spår efter sig i form av do-
kumentation, som även innehåller 
på sin tid epokgörande vetenskap-
liga resultat. Även mosskulturen i 
sig har lämnat djupa spår, synliga 
överallt i vårt svenska landskap. 
Bokens många artiklar ger därmed 
liv åt en bortglömd agrar rörelse 
och verksamhet, samtidigt som de 
ger upphov till många tankar 
kring vår kunskap om hållbar ut-
veckling i ett större perspektiv. Nu 
förvandlas tidigare odlade marker 
åter till våtmarker. Margareta 
Ihse skriver i bokens förord att den 
genom sitt breda innehåll ger en 
beskrivning av ett historiskt land-
skapsutnyttjande och en land-
skapsförändring på ett tema som 
skulle kunna beskrivas med ett 
modernare begrepp, ‘från våtmark 
till våtmark’.

Nycklar till kunskap
(372 s.)
Red. Håkan Tunón och Anna 
Dahlström
Nycklar till kunskap om männi-
skans bruk av naturen är en anto-
logi med trettiotre uppsatser om 
hur olika typer av källor kan an-
vändas för att studera nyttjande 
av naturen och de biologiska re-
surserna genom historien. Till-
sammans har trettiofyra forskare 
från olika discipliner skrivit upp-
satser om hur man arbetar med 
exempelvis bilder, biologiskt kul-
turarv, bondedagböcker, dendro-
kronologi, djupintervjuer, etnokar-
tering, folkminnesmaterial, tryckt 
litteratur, föremålsrekonstruktion, 
kol-14-datering, lantmäterikartor, 
makrofossil, osteologi och pollena-
nalys. Sammantagna ger uppsat-
serna en bild av den tvärveten-
skapliga ansats som behövs för att 
allsidigt belysa vårt historiska na-
turresursutnyttjande. Kunskap om 
äldre markanvändning och nytt-
jande av djur och växter har visat 
sig vara viktig inom såväl natur- 
som kulturvården samt dessutom 
även ha en potential när det hand-
lar om att skapa förståelse för nu-
tida hållbart nyttjande av naturre-
surserna. 
 Målet är att Nycklar till kun-
skap ska kunna fungera som en 
lärobok för studenter inom flera 

olika ämnen vid universitet, hög-
skolor samt för fritidsforskare, 
men också som en inspiration till 
tvärvetenskapliga samarbeten 
mellan forskare från olika ämnes-
områden. Goda samarbeten grun-
dar sig i förståelse för varandras 
kompetenser, källmaterial och ar-

betsområden. Med fler samarbeten 
mellan exempelvis historiker och 
biologer, etnologer och osteologer, 
arkeobotaniker och konstvetare 
samt naturligtvis kulturvetare och 
naturvetare i generell mening, 
kommer vår kunskap och förståel-
se för människans historiska på-
verkan på naturen att öka. Kun-
skap som kan visa sig vara viktig 
för framtiden.

ANH:s nyhetsbrev ges  ut av enhe-
ten för de areella näringarnas histo-
ria vid Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien. (ISSN 2000-6179)

Osignerade artiklar har skrivits av 
redaktören.

Om du vill prenumerera eller avan-
mäla dig, kontakta redaktören: 
per.eriksson@ksla.se. 
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