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I NUMMER 8: Jordbrukspolitik i öst och väst, maskinbroschyrer m.m.

I förra numret berättade vi att DN 
rapporterat om hotet mot Vavilovin-
stitutets trädgårdsodlingar med dess 
unika biologiska arv utanför S:t Pe-
tersburg. I anslutning till detta tipsa-
de vi om böcker om Vavilov och 
böcker av författare som arbetade i 
hans anda. Efter det att numret re-
dan skickats ut kom det till Frejas 
kännedom att Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien i denna fråga 
sänt ett stödjebrev till sin systeraka-
demi i Ryssland.
! Det här numret handlar i huvud-
sak om jordbrukspolitik. Men också 
skogen är ett område där frågan om 
styrning och dess underliggande 
politik diskuteras. Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens tidskrift, 
KSLAT, ägnar sitt senaste nummer 
år internationell skogspolicy. I en 
avhandling från 2007, En gemen-
sam europeisk skogspolitik? En in-
tegrationsteoretisk studie av ett poli-
tikområde på tillväxt, diskuterar The-
rese Andersson det paradoxala i 
att det inte finns någon rättslig grund 
för en gemensam europeisk skogs-
politik, samtidigt som administrativa 
enheter och strukturer som behand-
lar just detta vuxit fram. Hela av-

handlingen finns att ladda ned från 
nätet.
! Skogen har också inspirerat bild-
valet här. 1980 gjorde American 
Forest Foundation ett djärvt försök 
att förutspå hur det framtida skogs-
bruket skulle komma att se ut. Det 
verkar framsynt att hitta lösningar 
som undviker skogsvägar, men kan-
ske inte lika fiffigt med laser istället 
för motorsåg och skördare.

FORMAS FOKUSERAR HÅLL-
BART JORDBRUK
Formas ger i serien Formas foku-
serar ut små behändiga böcker 
som utifrån olika perspektiv tar 
upp aspekter av i vid mening sam-
hällets gröna sektor. [länk] Exem-
pel på frågor som behandlats i se-
rien är klimatfrågan, dels gene-
rellt, dels när det gäller den mat vi 
äter; om hela Sverige leva, det vill 
säga förhållandet mellan stad och 
land i en tid när en allt större del 
av befolkningen är bosatt i städer-
na; samt om biologisk mångfald.
 Den senaste volymen heter 
Jordbruk som håller i längden. I 
31 artiklar diskuteras framtiden 
för den svenska bonden, bekämp-
ning av skadeinsekter, matsvinn, 
fosfor, fördelar och nackdelar med 
ekologiskt jordbruk, med mera. 
Särskilt intressant för ett agrar-
historiskt bibliotek är den avslu-
tande artikeln av idéhistorikern 
Erland Mårald, som anlägger ett 
historiskt perspektiv på frågan om 
ekologiskt jordbruk. Mårald disku-
terar varför det varit så svårt för 
förespråkare av de olika typerna 
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Ceres olika 
gestalter, nr. 8.  
Ett frölager hos 
det amerikans-
ka bioenergifö-
retaget Ceres. 
Företaget star-
tade 1997 ge-
nom att använ-
da tekniker 
som användes 
vid kartlägg-
ningen av det 
mänskliga 
genomet, men 
på växter. Ce-
res är Kungl. 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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av jordbruk att komma överens 
när det gäller hållbart jordbruk; 
ingen förespråkar ju ett ohållbart 
jordbruk. I volymen ryms också 
olika uppfattningar om vad som 

skall menas med hållbart jordbruk 
och vägarna för att uppnå detta.
 För den som vill fördjupa sig 
kring det ekologiska jordbrukets 
historia så utkom 2007 antologin 
Organic Farming. An Internatio-
nal History, redigerad av William 
Lockeretz. Intressant i detta 
sammanhang är också sociologen 
Julie Guthmans Agrarian Dreams. 
The Paradox of Organic Farming 
in California från 2004. Guthmans 
studie, som naturligt nog har ett 
kortare historiskt fokus och är 
geografiskt begränsad till Kalifor-
nien, behandlar det ekologiska 
jordbrukets väg från alternativrö-
relse, med glada idealister, till en 
uttalad företagsstrategi.
 Detta nummers huvudtema är 
böcker om jordbrukspolitik. Även 
ekologiskt lantbruk har en politisk 
dimension. Kennet Lynggaard 
analyserar i The Common Agricul-
tural Policy and Organic Farming. 
An Institutional Perspective on 
Continuity and Change från 2006 
de idémässiga förändringarnas 
inverkan på de institutionella ra-
marna i CAP.

TRANSPORTERNAS BETYDELSE
En ekonomis dynamik har mycket 
att göra med den infrastruktur 
som dess transportnät skapar och 
har varit av avgörande betydelse 
för den agrara utvecklingen. Detta 

gäller i synnerhet efter den indu-
striella revolutionen. I Trucking 
Country. The Road to America’s 
Wall-Mart Economy från 2008 
tecknar historikern Shane Hamil-
ton framväxten av det motorvägs-
system som bär upp inte minst 
transporterna av livsmedel. Per-
spektivet är såväl kulturellt, soci-
alt som ekonomiskt. 
 I det senaste numret av tid-
skriften Rural History. Economy, 
Society, Culture (nr. 2 2010), som 
finns på biblioteket, diskuterar 
David Jeremiah i en artikel bilens 

genomslagskraft och betydelse för 
den brittiska landsbygden under 
mellankrigstiden. 

JORDBRUKSPOLITIK
En anledning till att vi i Freja i ett 
antal nummer kommer att be-
handla jordbrukspolitik är att den 
europeiska jordbrukspolitiken, 
manifesterad i CAP, Common Ag-
ricultural Policy, kommer att om-
förhandlas under 2013. Detta är 
intressant av flera skäl. Dels på en 
allmängiltig nivå eftersom det i 
slutändan påverkar det vi kan 
komma att lägga på våra tallrikar 
och hur det svenska jordbruket 
kommer att vara strukturerat. 
Dels, det spår vi kommer att följa 
när det gäller den litteratur vi 
kommer att ta upp, att det ger ett 
bra tillfälle att få syn på politiska 
processer i historien med betydelse 
för jordbruket, vilket kan vara in-
tressant både ur ett historiskt och 
ett framtidsinriktat perspektiv.
 Politik skall här ses som ett 
relativt brett begrepp och innefat-

tar förutom den politiska nivån –
det konkreta arbete som görs i de 
politiska församlingarna – även 
delar av det omvandlingstryck som 
skapar nya typer av intresseorga-
nisationer liksom en ny typ av in-
ternationell konkurrens. Vi försö-
ker också att visa olika teoretiska 
angreppssätt; traditionellt histo-
riska, sociologiska, ekonomiska 
samt statsvetenskapliga.
 Det framtida CAP har redan 
börjat diskuteras i lantbrukspres-
sen här i Norden. För den som vill 
följa vad till exempel svenska LRF 
rapporterar i frågan kan göra det 
genom deras nyhetsblad Interna-
tionella perspektiv.
 Tipsen om jordbrukspolitisk 
litteratur är kopplad till ett sym-
posium som kommer att anordnas 
av ANH, KSLA:s enhet för de are-
ella näringarnas historia. Sympo-
siets huvudfokus är den europeis-
ka jordbrukspolitiken under andra 
hälften av 1900-talet. Och som 
jämförelseobjekt för denna kom-
mer preliminärt jordbrukspoliti-
ken i Nordamerika och Ryssland 
att undersökas.
 I det här numret tar vi upp lit-
teratur om just Nordamerika och 
Ryssland/Östra Europa. Serien 
kommer att avslutas med en 

sammanställning av litteraturen, 
där betydligt fler titlar än de som 
presenteras ingår. Denna kommer 
att kunna laddas ned.
 Jordbrukspolitiken innehåller 
oavsett var den studeras ett antal 
frågor och aktörer som återkom-
mer. Angreppssättet i den ameri-
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kanske statsvetaren Bill Winders 
The Politics of Food Supply. U.S. 
Agricultural Policy in the World 
Economy från 2009 är till exempel 
inte helt olikt det som den svenske 
historikern Sten Carlsson använ-
de i sin klassiker från 1953, Lant-
mannapolitiken och industrialis-
men. Partigruppering och opini-
onsförskjutningar i svensk politik 
1890–1902. 
 Såväl Winders som Carlsson 
analyserar olika bönders produk-
tionsinriktning och drar båda slut-
satsen att konfliktlinjerna fick en 
klart regional karaktär och att det 
är dessa regionala konflikter i 
kombination med mer klassmässi-
ga konflikter bland bönderna själ-
va som är drivande i att forma 
jordbrukspolitiken. För ameri-
kansk del handlar det om uppdel-
ningen mellan ”The South”, ”The 
Corn belt” och ”The Wheat belt”. I 
båda fallen kan konflikten i grova 

drag kokas ned till den mellan pro-
tektionister och frihandelsvänner.
 Winders studie tar sin början i 
1920-talet och den sträcker sig till 
och med 1996 års FAIR Act, som 
innebar att den federala styrning-
en av utbudet upphörde och att 
jordbruksstödet förändrades. Även 
här finns det alltså vissa likheter 
med den svenska utvecklingen som 
i början av 1990-talet övergav den 
priskontroll som präglat en stor 
del av 1900-talet.
 Utbudet av litteratur om ame-
rikansk jordbrukspolitik är gott. 
År 2002 utkom en antologi redige-
rad av Luther Tweeten och Stanley 

R. Thompson, Agricultural Policy 
for the 21st Century. I denna dis-
kuteras flera av de frågor som spe-
lat roll under 1900-talet och som 
även tas upp av Winders, men med 
en tonvikt på vilka lärdomar inför 
framtiden som kan dras.
 Ett rätt vanligt angreppssätt på 
jordbrukspolitiken är att med 
hjälp av ekonomisk teori analysera 
de institutioner och aktörer liksom 
det utfall som politiken haft. Det 
gör till exempel E.C Pasour, Jr. i 
Agriculture and the State. Market 
Processes and Bureaucracy från 
1990. Tillsammans med Randal R. 
Rucker fortsätter han sin kritik av 
den förda jordbrukspolitiken i 
Plowshares & Pork Barrels. The 
Political Economy of Agriculture, 
som utkom 2005. 
 Värda att nämna är också 
böcker av en närmast handboks-
mässig karaktär. Ett exempel på 
detta är Agricultural and Food 
Policy, som 2007 kom ut i en sjätte 
utgåva. Redaktörer är Ronald D. 
Knutson, J.B. Penn, Barry  L. Flin-
chbaugh och Joel L. Outlaw.
 Det sena 1900-talet och tidiga 
2000-talet har inneburit en tillta-
gande globalisering av jordbrukets 
produkter som sammanhänger 
med utformningen av jordbrukspo-
litiken inte bara på en nationell 
nivå utan även en global, till ex-
empel genom tillkomsten av WTO 
1995. Denna internationalisering 
diskuteras med fokus på USA:s 
nordliga granne Kanada av Grace 
Skogstad i Internationalization 
and Canadian Agriculture. Policy 
and Governing Paradigms, som 
utkom 2008. 
 1900-talets jordbrukspolitiska 
historia bär naturligt nog också 
spår av uppdelningen mellan ett 
öst- och ett västblock. Efter mu-
rens fall har de forna kommunist-
staternas utveckling på jordbruks-
området rönt ett allt större intres-
se och litteraturen på området 
växer.
 En som intresserat sig för frå-
gor i anslutning till detta är stats-
vetaren Stephen K. Wegren, som i 
flera böcker undersökt i synnerhet 
det ryska jordbruket. 
 Ett gemensamt intresse i denna 
litteratur är äganderättsliga frå-
gor, i och med övergången från 
kollektivt ägande till en marknad-
sekonomi med privatägd jord.

 Detta är också en av Wegrens 
infallsvinklar, som han utreder i 
boken Land Reform in Russia, som 
utkom 2009. I blickfånget står de 
jordreformer som genomfördes av 
Gorbachev, Jeltsin och Putin, och 
som han diskuterar mot bakgrund 

av sovjettidens institutionella si-
tuation och historia. Sökarljuset är 
inställt på att identifiera hur pass 
liberala de olika reformerna varit 
och han följer i huvudsak två spår. 
För det första hur den politiska 
processen bakom reformerna sett 
ut och för det andra hur utfallet 
blivit för de enskilda bönderna lik-
som vilken typ av social struktur 
som reformerna skapat på den 
ryska landsbygden. Gemensamt 
för Rysslands alla jordreformer är 
att de varit projekt styrda från 
staten och att de, även under se-
nare tid, mätt mot en liberal mått-
stock, lämnar en del övrigt att 
önska.
 Privatiseringsprocessen är ock-
så temat för antologin Privatiza-
tion of Agriculture in New Market 
Economies: Lessons from Bulgaria, 
redigerad av Andrew Schmitz, 
Kirby  Moulton, Allan Buckwell och 
Sofia Davidova, som utkom redan 
1994.
 Denna typ av litteratur är ock-
så förhållandevis vanlig. Wegren 
pekar på att det saknas studier av 
jordbrukets slutprodukt, livsme-
del, och den politik som reglerar 
denna. Detta kan förefalla märk-
ligt eftersom en bättre livsmedels-
försörjning ofta var ett av argu-
menten bakom den omvandlings-
process som tog fart i de forna 



kommunistländerna. Denna brist 
försöker Wegren avhjälpa i boken 
Russia’s Foodpolicie’s and Globali-
zation, som utkom 2005, där han 
undersöker både inrikes- och utri-
kespolitiska dimensioner av den 
ryska livsmedelspolitiken.

TRAKTORER, TRÖSKOR OCH 
ANDRA MASKINER av Per Thun-
ström

Det var vid mitten av 1990-talet 
som det kom tre stora broschyr- 
och katalogsamlingar till akade-
miens bibliotek. Det var reklam 
som getts ut av tillverkare och im-
portörer av lantbruksmaskiner- 
och redskap från hundratals till-
verkare runt om i Europa och 
Nordamerika. Särskilt framträ-
dande var naturligtvis materialet 
från svenska tillverkare och im-

portörer. De som en gång samlat 
materialet var Statens Maskin-
provningar (SMP), Jordbrukstek-
niska Institutet (JTI) och en pri-
vatsamlare. 
 Av tillfälligheter fick jag på min 
lott att försöka ordna upp och för-
teckna dessa stora samlingar. Det 
tog åtskilliga månader och resulte-
rade i en flera hundra sidor lång 
förteckning. Tanken var då att i 
bokform – kanske skulle man kalla 
det för katalogform – göra materi-
alet tillgängligt och sökbart. På 
grund av dess speciella karaktär 
stötte detta genast på tekniska och 
praktiska problem och projektet 
fick därför vila, eller sova en slags 
törnrosasömn (även om nu vissa 
som känt till det även nyttjat det). 
Tack vare datateknikens utveck-
ling under senare år har nu det 
hela kunnat väckas till liv igen. 
Stora dokument kan ju nu vara 
tillgängliga och sökbara på nätet i 
pdf-format. 
 Vad är det då för material som 
legat förborgat i så många år? 
Broschyrer, kataloger och instruk-

tionsböcker som visar utveckling-
en av lantbrukets redskap och ma-
skiner över ett sekel. Sammanta-
get utgör det en gigantisk doku-
mentation över den tekniska ut-
vecklingen, låt vara på en slags 
mikronivå som kanske för många 
både känns för detaljerad och 
omöjlig att greppa, men är en or-
dentlig kunskapsbas för den som 
vill tränga in i lantbrukets meka-
niseringshistoria.
 För att underlätta användning-
en kommer ANH under vintern 
2011 att ge ut en handledning 
som, förutom att visa vad sam-
lingarna innehåller och hur man 
söker i dem, även ger ett antal 
forskningsförslag för att man ska 
kunna se möjligheterna att tränga 
in i detta material som vid en förs-
ta blick har en karaktär av törn-
rossnår.
 I akademiens bibliotek finns 
även en stor samling småskrifter, 
pressklipp, med mera om jordbru-
kets mekanisering, som också den 
kommer från JTI. Skrifterna är 
samlade av dess förste chef Nils 
Berglund som från 1945 och ett 
par decennier framåt samlade 
småtryck om mekaniseringens alla 
aspekter. Sedan får man förstås 
inte förglömma Statens Maskin-
provningars alla 3  465 prov-
ningsmeddelanden som kom ut 
under nära ett sekel med början 
1898, och som är en fantastisk käl-
la för den som vill studera maski-
nutvecklingen. 
 Ekonom-historikern Jan-Olov 
Jansson vid Stockholms universi-
tet och jag har under många år 
arbetat med en historik om SMP 
och vad maskinprovningarna be-
tytt för det svenska lantbrukets 
mekanisering. Vi lägger nu sista 
handen på detta arbete och det är 
planerat att ANH ger ut det i bok-
form under nästa år.
 Själv har jag just påbörjat arbe-
tet med en licentiatavhandling om 
traktorns intåg i svenskt jordbruk 
i början av förra seklet. Detta ar-
bete kommer att bedrivas på halv-
tid vid Avdelningens för agrar-
historia på SLU under ett par år. 
Förhoppningsvis kan mer om detta 
beskrivas i något kommande 
nummer av Freja. Mitt halvtidsar-
bete innebär att vi från och med i 
höst har Stefan Eurenius anställd 
”på min andra halva”, och nu är vi 

alltså två som delar på redaktör-
skapet för SOLMED-volymerna. 

COLUMELLA SOM FAKTABLAD

År 2009 gav KSLA ut Columellas 
jordbrukslära. Det var den första 
översättningen till svenska av den 
romerske författarens klassiska 
verk. Den användes i varierande 
grad ända till 1800-talet. Till över-
sättningen fogades 12 artiklar som 
satte in Columella och det romers-
ka jordbruket i ett historiskt 
sammanhang. Nu har översätta-
ren från latinet, Sten Hedberg, och 
Kjell Lundquist, som dels gjorde 
ett enastående växtregister, dels 
skrev om växter och trädgård, pub-
licerat ett faktablad om Columella. 
Faktabladet, utgivet av LTJ-fakul-
teten vid SLU, finns tillgängligt 
både på engelska och svenska. 
 På ANH:s hemsida finns en lit-
teraturlista med bibliotekets be-
stånd om antiken.

SAMTIDA PERSONHISTORIA
Akademien publicerar sedan 2003 
minnesord över avlidna ledamöter 
i en särskild skriftserie, som ut-
kommer ca vartannat år. Varje 
skrift omfattar två års minnesord, 
mellan 25 och 30 biografiska tex-
ter. Betoningen i biografierna lig-
ger på ledamöternas verksamheter 
kopplade till akademien, men syf-
tet är ändå att biografierna 
ska  presentera en så heltäckande 
bild som möjligt av personen. De 
kan därför vara till nytta för den 
personhistoriskt intressade. Skrif-
terna beställs genom akademiens 
bibliotek och frågor kan ställas till 
Jimmy Lyhagen.

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. 

Ladda ned informationsbro-
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