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lorem ipsum dolor met set 
quam nunc parum

I NUMMER 2: Litteratur om fiske och landskap! 
Nu har det gått drygt en månad 
sedan vårt första nyhetsbrev. Att 
starta ett nyhetsbrev var delvis ett 
skott från höften. Vi gjorde enligt vår 
egen bedömning en initierad giss-
ning vilka som skulle kunna ha in-
tresse av att få information om bib-
lioteket, samlade ihop ett antal e-
postadresser, och tryckte på sänd-
knappen. Knappt 2000 personer 
fick nyhetsbrevet. Tio stycken har 
vänligt men bestämt meddelat att 
de i fortsättningen inte vill ha flera 
nummer. Ungefär dubbelt så många 
har hört talas  om nyhetsbrevet och 
meddelat att de skulle vilja  ”prenu-
merera”. 
 I nummer 2 tar vi upp litteratur 
om fiske och landskap och dess-
utom berättar vi om skogshistoriska 
resurser på nätet, i Sverige och i 
USA.
 Vi har valt att i varje nummer lyfta 
fram några teman ur samlingarna, 
för att göra innehållet mer över-
blickbart. Vid årets  slut borde ni då 
ha en någorlunda bra bild av biblio-
teket och dess samlingar. 

 De böcker och tidskrifter som 
nämns i nyhetsbrevet finns i vårt 
bibliotek.

NYA BÖCKER

Skolmat och konst
Låt oss till att börja med återknyta 
till litteratur som presenterades i 
förra numret, nämligen den som 
handlar om mat. Även om diskus-
sionen om skolmatens kvalitet är 

lika gammal som förekomsten av 
skolmat så har maten diskuterats 
alltmer intensivt under senare tid. 

Orsaken är bland annat att det går 
att göra teve av frågan.
 Tidigt i år utkom Free for all. 
Fixing school food in America på 
University of California Press (353 
s.). Författare är sociologiprofes-
sorn Janet Poppendieck från New 
York. Både maten och de institu-
tionella arrangemang som kring-
gärdar skolmaten i amerikanska 
skolor skiljer sig väsentligt från 
hur det ser ut i Sverige. Men de 
underliggande frågorna är till sto-
ra delar desamma. Så en analys av 
detta slag kan vara intressant 
även för svenska förhållanden och 
utgöra underlag vid jämförelser.
 En annan matbok som utkom-
mit nyligen är John L. Varrianos 
Tastes and temptations. Food and 
art in Renaissance Italy, även 
denna på University of California 
Press (259 s.). I det förra numret 
nämnde jag att mathistoria inte på 
samma självklara sätt, som till 
exempel historia om de politiska 
partierna, har ett givet källmate-
rial, det vill säga det kan vara 
svårt att komma åt matens mer 
sinnliga sidor. Men genom konsten 
så kan denna dimension faktiskt 
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Ceres olika 
gestalter, nr. 2. 
Ceres som 
stad.  Bilden 
visar staden 
Ceres stads-
emblem. Sta-
den, som ligger  
i San Joaquin-
dalen i Kalifor-
nien, grunda-
des 1870 och 
hade år 2000 
34 609 innevå-
nare. Området 
tillhör de bördi-
gaste i Central 
Valley. Ceres är 
Kungliga 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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göras mer tydlig och rekonstrue-
ras. Kort handlar Varrianos bok 
om hur gränsen mellan mat och 
konst delvis suddas ut, att den mat 
vi ställer på bordet också har sym-
boliska dimensioner. Därmed blir 
den även ett mentalitetshistoriskt 
bidrag.

Fiskelitteratur
Sverige är ingen fiskenation. Av 
det svenska jordbruket med dess 
binäringar utgör fisket en liten del 
både ekonomiskt och som andel av 

arbetskraften. Men sett i relation 
till dess relativa betydelse så har 
fiskefrågan historiskt sett fått stor 
uppmärksamhet. Samtida exempel 
på detta är bland annat Tyst hav – 
jakten på den sista matfisken av 
Isabella Lövin vars första upplaga 
utkom 2007. Frågan om fiskets 
påverkan på havens resurser och 
dessutom vissa ljusskygga svens-
kars inblandning i denna verk-
samhet har även behandlats i re-
portagetidningen Filter (nr. 10 
2009, finns ej på biblioteket).
 Men debatten om fisket är inte 
på något sätt unik för Sverige. 
Motsvarande diskussioner finns på 
flera håll. Ett exempel på detta är 
Charles Clovers The End of the 
L i n e . H o w O v e r f i s h i n g I s 
Changing the World and What we 
Eat, som utkom på New Press 
2006 (386 s.), som liksom Lövins 
bok har utkommit i flera upplagor. 
Den finns även sedan förra året 
som film. Clover har rest runt i 
världen för att på plats se hur 
ökad efterfrågan och en allt effek-
tivare jakt på fisk påverkat de ma-
rina resurserna.
 Ett annat exempel på sen- eller 
samtida fiskelitteratur  är H. Bru-
ce Franklins The Most Important 

Fish in the Sea. Hans fokus är del-
vis ett annat än Clovers då han på 
ett mer mikrohistoriskt vis gett 
huvudrollen i sin berättelse till en 
fisk, sillfisken menhaden, Brevoor-
tia tyrannus. 
 För amerikanerna, både dess 
ursprungsbefolkning och de inflyt-
tade européerna, har denna feta, 
illaluktande och med ben fyllda 
lilla fisk varit betydelsefull. Utan-
för Newfoundland började den fis-
kas av inflyttade européer redan 
under 1500-talet. Under 1800-talet 
användes menhaden bland annat 
till att framställa gödningsmedel 
till jordbruket. Denna produktion 
genomgick en kraftig industriali-
sering. Idag används den olja som 
kan utvinnas till allt från linoleum 
till läppstift. Uttaget av menhaden 
ur haven har inneburit att den 
ekologiska balansen satts ur spel 
genom att fiskar och fåglar som är 
beroende av menhaden har fått 
svårt att finna föda. Marinbiologen 
Sara Gottlieb har liknat utfisk-
ningen av menhaden med att ope-
rera bort levern på en människa.

 Dessa böcker representerar god 
miljöjournalistik med fylliga och 
genomarbetade reportage. Men 
kring de frågor som tas upp finns 
också en omfattande forskningslit-
teratur med historisk inriktning. 
Ett urval av bibliotekets litteratur 
på detta område, och vars fokus är 
vattnen kring Newfoundland, kan 
ni se om ni följer denna länk. Där 
finns flera intressanta böcker som 
tillsammans ger en bra bild av hur 
hur samspelet mellan samhälle 
och de naturresurser som nyttjats 
förändrats över tid.
 Exempel på detta är också Da-
vid L. Howells Capitalism from 
Within. Economy, Society and the 
State in a Japanese Fishery som 
utkom på University of California 
Press 1995 (246 s.). Howell analy-
serar den roll det kommersiella 
fisket spelade för utvecklingen av 
tidiga kapitalistiska inslag i den 
japanska ekonomin under Toku-
gawaperioden (1603–1868). Den 
japanska utvecklingen utgör ett 
annorlunda exempel på industria-
lisering än det Västeuropeiska. 

 Fisket har som en av jordbru-
kets binäringar alltid varit en frå-
ga som diskuterats inom Kungliga 
Skogs- och Lantbruksakademien. 
Så även idag. Under mer än tre 
års tid har akademien varit värd 
för ett bokprojekt, en omfattande 
antologi med titeln Fisheries, Sus-
tainability and Development, också 
kallad ”Blå Boken”. Boken ger en 
överblick över det globala fisket 
och vattenbruket med fokus på 
uthålliga ekosystem, ekonomisk 
utveckling, handel och människors 

försörjning. Den behandlar hur de 
rika länderna inverkar på utveck-
lingsländerna inom fiskerisektorn. 
Hoten och möjligheterna inom glo-
balt fiske och vattenbruk täcks i 32 
kapitel, författade av 52 experter 
från hela världen. Boken kan be-
ställas från KSLA och kostar 100 
kr. + porto.

Landskapslitteratur
Landskap är ett rätt flytande be-
grepp och används ganska obe-
hindrat såväl inom som utanför 
vetenskapssamhället. Det är för-
modligen likadant med landskap 
som med tiden, om man får tro 
Augustinus: så länge ingen frågar 
om saken är det inga problem. 

Samtidigt tror jag att denna lite 
obestämbara kvalitet är land-
skapsbegreppets styrka. Med dess 
hjälp kan man liksom mentalt 
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fånga ett område som överskrider 
administrativa kategorier och in-
nehåller en blandning av såväl 
perspektiv, ägoförhållanden och 
naturtyper. Begreppet landskap 
har också slingrat sig in på en rad 
angränsande områden. Vi talar om 
kontorslandskap, stadslandskap, 
mentala landskap och det politiska 
landskapet.
 I en bok som utkom 2008 tog 
sig en rad forskare an uppgiften 
att med hjälp av olika typer av 
landskapsanalyser undersöka de 
nordiska länderna. Boken, som 
utkom på Minnesota University 
Press, heter Nordic Landscapes. 
Region and Belonging on the 
Northern Edge of Europe (628 s) 
och redaktörer är Michael Jones 
och Kenneth R. Olwig. Antologin 
är uppdelad  i avdelningar för 
respektive land. Boken är också på 
flera sätt ett exempel på hur 
begreppet landskap kan användas 
på en rad olika sätt. Det handlar 
till exempel om såväl det fysiska 
landskapets förutsättningar som 
de landskap som presenteras i 
Selma Lagerlöfs litterära värld, 
men också hur landskapet skapas 
av den sociala praktiken och 

människors identiteter.
 Kanske är det bara tillfällighe-
ter, men det har under senare tid 
utkommit flera böcker som be-
handlar det danska landskapet, 
och vars tyngdpunkt dessutom är 
lantbrukets inverkan på landska-
pet.
 Två av böckerna är Danske 
landbrugslandskaber gennem 2000 
år. Fra digevoldinger til støtteord-
ninger, utkommen 2009 på Aarhus 
universitetsforlag och redigerad av 
Bent Odgaard och Jørgen Rydén 
Rømer (301 s.) samt Mennesker og 
Landskab. De mange bønders land, 

utkommen 2007 på förlaget Vin-
den Vender och författad av Palle 
Kousgaard (544 s.).
 Böckerna är i coffeetable-stor-
lek och rikt illustrerade i färg. Bil-
der betyder inte i det här fallet att 
det på något avgörande sätt går 
snabbare att ta sig igenom dessa 
sidor. Även bilderna behöver läsas, 
och bäst blir det om läsningen är 
långsam eftersom det tar tid för 

detaljerna i kartor, diagram och 
fotografier att sjunka in. 
 De båda böckerna skiljer sig åt 
när det gäller angreppssätt. Dans-
ke landbrugslandskaber gennem 
2000 år har själva jorden i fokus. 
Här diskuteras klimatet, natur-
geografin, markanvändningen 
(driftsformer och åkerbruk) och 
lantbrukssystemens förändringar 
under 2000 år. Människans påver-
kan på landskapet framgår tydligt, 
men några människor syns inte 
till. 
 Människorna framträder istäl-
let tydligt i Kousgaards bok. Det 
beror delvis på att han inte har 
hela Danmark som sitt undersök-
ningsområde, utan landskapet 
kring Salten Å i mellersta Jylland. 
Kousgaard har dessutom en per-
sonlig relation till det landskap 
han beskriver. 
 Illustrationerna i Kousgaards 
bok är kanske de mest intressanta. 
Han blandar nya och gamla kar-
tor, målningar av kända konstnä-
rer som Godfred Christensen, He-
inrich Christian From och F.C. 
Kiærschou och gamla och nytagna 
fotografier för att återskapa en tid, 
dess människor och det landskap 
som de formade.
 En ytterligare bok om danskt 
landskap är historikern Bo Fritz-
bøgers Vandets veje. Skjern Ås 

miljøhistorie gennem 350 år som 
utkom 2009 (384 s.). Det finns mel-
lan Fritzbøgers och Kousgaards 
böcker flera likheter, men också 
skillnader. Jag tror till exempel 
inte att det är en slump att Fritz-
bøger valt att betona de miljöhisto-
riska aspekterna istället för land-
skapet. Skjern Å, som flyter fram i 
västra Jylland, förknippas förmod-
ligen för många med de vattenre-
gleringar som gjordes där under 
1960-talet. Syftet med regleringen 
var att förbättra för jordbruket. 
Regleringen blev ett misslyckande 
och under 1990-talet restaurerades 
området så att Skjern fick tillbaka 
sitt naturliga flöde. Men vad är 
egentligen att betrakta som det 
naturliga flödet? Vad Fritzbøger 
visar är att människorna redan 
från slutet av 1700-talet började 
tämja vattnets framfart och att det 
alltså finns en lång kontinuitet när 
det gäller vår påverkan på vatt-
nets väg genom landskapet.
 I sammanhanget är det värt att 
nämna David Blackbourns The 
Conquest of Nature. Water Lands-
cape, and the Making of Modern 
Germany från 2006 (466 s.). 
Blackbourn låter vattenvägarna i 
Tyskland vara det nav kring vilket 

det moderna samhället växer 
fram, med torrläggningar, fördäm-
ningar och naturromantik.
 Slutligen svingar vi oss från 
Rhenlandet och den danska lokal-
historien upp till ett europeiskt 
perspektiv på landskap. Urban 
Emanuelsson tecknar i Europeis-
ka kulturlandskap. Hur männi-
skan format Europas natur ett 
långt historiskt perspektiv (For-
mas, 383 s.). Det handlar om en 
syntes, hur brukningsmetoder, 



politiska system och klimat har 
format det europeiska landskapet.

Visenter i Sverige?
Man kan tro att de djur som en 
gång försvunnit inte kommer till-
baka. Och många gånger är det 
nog så. Men i fallet med bäver och 
varg, så har dessa djur, med vår 
hjälp, återigen blivit en del av den 
svenska faunan. Kanske kommer 
något liknande att hända med vi-
senten, den europeiska bisonen? 
De vilda visenterna utrotades i 
början av 1900-talet, men plante-
rades sedan in i Polen. Sverige och 
Skansen spelade en roll i detta 

arbete.
 Den som vill förbereda sig för 
ett eventuellt återinträde av visen-
ter i Sverige kan göra det med 
hjälp av böcker från biblioteket. 
Till exempel med Der Wisent. Bi-
son bonasus av Małgorzata och  
Zbigniew Krasinska, utkommen 
2008. En jämförelse kan göras med 
den lite större släktingen i Nord-
amerika i till exempel American 
Bison. A Natural History av Dale 
F. Lott, som utkom 2002. För vi-
senter i Sverige finns Visenterna i 
Avesta av Tommy Svensson (2008, 
61 s.). En lista över bibliotekets 
visentlitteratur bifogas i nr. 3.

SPÄNNANDE RESURSER OCH 
MILJÖER

I vårt första nummer tipsade vi om 
Yale agrarian studies hemsida, på 
vilken det går att följa det semina-
rium som varje termin anordnas 
där. Denna gång stannar vi, till att 
börja med, kvar i USA men inrik-
tar oss i stället på skogliga resur-
ser. I USA liksom i ett flertal and-
ra länder finns skogshistoriska 

sällskap. Men mig veterligen finns 
inget sällskap som har en lika om-
fattande verksamhet som det ame-
rikanska skogshistoriska sällska-
pet, Forest History  Society. Ett 
gott exempel på detta är deras 
hemsida. Den är värd ett besök 
inte bara för att den beskriver de 
olika verksamheter sällskapet hål-
ler på med utan även för den utför-
liga bibliografi över miljöhistoriska 
arbeten som finns sökbar på hem-
sidan. 
 Sällskapet har sitt säte vid Du-
ke university i Durham. Dess hu-
vudsakliga verksamhet är att inför 
framtiden bevara skogshistoriska 
resurser såsom intervjuer med de 
människor som arbetat i skogen 
och att uppmuntra och stödja 
forskning om skogshistoria och 
naturvård. Sällskapet driver ett 
arkiv och ett bibliotek. Den som 
vill ta sig en titt på hur det ser ut i 
bibliotek och arkiv kan göra det 
genom att besöka sällskapets ka-
nal på Youtube. Där finns en in-
troduktionsfilm om sällskapet. Där 
visas även gamla journalfilmer 
från hur skogsarbete gick till förr. 
Sällskapet har även en prisbelönt 
blogg som uppdateras en till två 
gånger i månaden med lite kortare 
skogshistoriska berättelser och 
med flera intressanta och roliga 
fotografier.
 Under senare tid har den 
skogshistoriska inriktningen bred-
dats och omfattar idag även miljö-
historia. Denna förändring påbör-
jades i slutet av 1980-talet när det 
skogshistoriska sällskapet till-
sammans med American Society 
for Environmental History, slog 
ihop sina respektive tidskrifter och 
startade Environmental History. 
 Men sällskapet ger också ut 
tidskriften Forest History Today, 
vars innehåll är av ett mer 
traditionellt snitt. Den kan laddas 
ned i pdf-format från sällskapets 
hemsida. Båda dessa tidskrifters 
pappersupplagor finns att läsa i 
akademiens bibliotek. Sällskapet 
har även gett ut flera böcker i 
skogshistoria, och som finns att 
låna på biblioteket..
 Även Sverige har ett skogs-
historiskt sällskap. De ger ut med-
lemsbladet Skogshistoriska Tiden-
der samt en årsbok. Den senaste 
årsboken har precis utkommit och 
innehåller artiklar om bland annat 

skogsindustrins superentreprenö-
rer, skogsbruket i Jönköpings län 
1950–2000 och på vilket sätt som 
skogen är vår framtid. 
 Även det svenska sällskapet 
har en hemsida  där du kan ladda 
ned medlemstidningen Tidender, 
äldre nummer av årsboken samt 
tips på litteratur för att utforska 
den svenska skogens historia. På 
hemsidan finns även en länksam-

ling där du kan leta dig vidare och 
se vad andra skogshistoriska säll-
skap gör.

NÄSTA NUMMER

Vi fick inte riktigt plats med allt 
som utlovades till detta nummer, 
men vi är ju snart tillbaka och 
hoppas då återkomma till en del 
av vår etnobotaniska litteratur. 
Det vore också roligt att ligga ti-
digt i startgroparna för trädgårds-
litteratur, där det finns en del 
spännande böcker som kommit ut.

/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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