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Nyhetsbrev från ANH vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien! 
Välkomna till ANH:s första nyhets-
brev. ANH är Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens  enhet för de 
areella näringarnas  historia. ANH 
arrangerar symposier och driver 
fleråriga historiska projekt och an-
svarar även för akademiens  biblio-
tek och arkiv. Flera av projekten 
publiceras i akademiens skriftserie 
Skogs- och Lantbrukshistoriska 
meddelanden (SOLMED). Under det 
senaste året har vi bland annat pub-
licerat en arkivguide, en bok om 
växtnamn under medeltiden, och för 
första gången en svensk översätt-
ning av romaren Columellas tolv 
böcker om lantbruk. Sent under 
2009 gav vi också ut en festskrift till 
Janken Myrdal, professor i agrar-
historia vid SLU i Uppsala. 

Åke Barklund
Kungl. Skogs- och

 Lantbruksakademiens VD

Nyhetsbrevet som du håller i din 
hand (eller läser på skärmen) 
kommer i huvudsak att handla om 
biblioteket och den litteratur som 
vi köper in. Kungl.  Skogs- och 

Lantbruksakademiens bibliotek är 
norra Europas största agrarhisto-
riska bibliotek och växer kontinu-
erligt. 
 Bibliotekets inriktning är ag-
rarhistoria i vid tvärvetenskaplig 
mening. År 2003 breddades biblio-
tekets samlingar då Vagn Brønde-
gaards etnobotaniska samling för-
värvades. Den finns från och med 
årsskiftet sökbar i Libris databas. 
Bibliotekets möjligheter till nyför-
värv är också goda. Genom bidrag 
från Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse har en biblioteksfond för 
inköp av böcker byggts upp.
 Men vi vill så klart inte bara 
berätta om den nya litteratur som 
vi köper in, till det behövs inget 
nyhetsbrev utan det skulle räcka 
med en lista. Vi vill även berätta 
om hur den litteratur vi köper är 
en del av bibliotekets samlingar. 
Vi är helt enkelt stolta över den 
bredd och det djup som samlingar-
na har. Många som besökt oss har 
förvånats över det stora urvalet  
och hur väl samlingarna speglar 
de gröna näringarnas historiska 
utveckling.

 Förutom att berätta om bokin-
köp och samlingar har vi också 
tänkt att tipsa om till exempel in-
tressanta forskningsmiljöer och 
annan information som vi samlat 
på oss i det vardagliga biblio-
teksarbetet. Och om ni som läsare 
av detta nyhetsbrev har hittat  
någon intressant databas eller dy-
likt som är användbar i det agrar-
historiska arbetet så får ni gärna 
skicka ett mail, så skall vi berätta 
om det i nyhetsbrevet.
 Nyhetsbrevet har också som 
syfte att öka kännedomen om bib-
lioteket till grupper som inte kän-
ner till oss och vad vi har att er-
bjuda samt att öka kunskapen hos 
dem som bara har en vag uppfatt-
ning om vad som finns. Vi tror att 
forskare, utredare och journalister 
av olika slag skulle kunna dra nyt-
ta av bibliotekets resurser, även 
om de inte betraktar sig som ar-
grarhistoriker. Många dagsaktuel-
la frågor som djurskydd, land-
skapsvård, hållbarhet och utfisk-
ning har en historia som vi i bästa 
fall kan lära något av. Nyhetsbre-
vet vänder sig därför till en bred 
krets. Detta gäller även ämnes-
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Ceres olika 

gestalter, nr. 1. 
Bilden visar 
den romerska 
gudinnan Ce-
res (eller De-
meter som hon 
heter i den i 
den grekiska 
gudavärlden). 
Här är hon 
avbildad som 
staty på toppen 
av The Chicago 
Board of Trade. 
Konstnär var 
John H. Stoors. 
Ceres är Kung-
liga Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol och som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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mässigt. Nyhetsbrevet kommer att 
innehålla nyheter för dem som är 
intresserade av, förutom agrar-
historia, även historia om trädgår-
dar, organisationer, landskap, 
djurhållning, lagstiftning, veteri-
närer, naturskydd, etnobotanik, 
skogsbruk, växtodling, teknik, po-
litik, för lantbruket betydelsefulla 
personer, fiske, vetenskap et cete-
ra.

NYA BÖCKER

Den agrara vetenskapens bety-
delse
I detta första nyhetsbrev skulle vi 
vilja lyfta fram en typ av litteratur  
som behandlar en fråga som på 
flera sätt ligger Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien nära, nämli-
gen vetenskapens intåg i och bety-
delse för jordbruket. Historiska 
studier om vetenskapens betydelse 
har under senare tid blivit ett allt 
intressantare och alltmer livaktigt 

forskningsområde. Men för svensk 
del så har inte jordbrukets utveck-
ling stått i centrum. Tyvärr så 
finns inte så mycket forskning på 
detta område, även om idéhistori-
kern Erland Mårald i Umeå utgör 
ett undantag. Måralds licentiatav-
handling gavs 1998 ut som SOL-
MED Nr. 21. SOLMED är ANH:s 
skriftserie. Även en småskriftsse-
rie ges ut. Besök hemsidan för att 
se vilka titlar som givits ut.
 Det är lite synd att det saknas 
vetenskapshistoriska studier på 
det agrara området eftersom ett av 
de drag som kan sägas karakteri-
sera vårt moderna samhälle – in-

tegrationen mellan ekonomi och 
vetenskap – tog sin början inom 
jordbrukssektorn. Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien var en 
av de första institutionerna som 
försökte införa vetenskapliga till-
vägagångssätt inom jordbruket.
 Denna typ av forskning har 
istället varit mer livaktig i andra 
länder. Vetenskapens betydelse 
och inverkan på lantbruket har 
undersökts utifrån ett flertal per-
spektiv i Frankrike, Tyskland, 
Storbritannien och USA. Detta 
finns det anledning att komma 
tillbaka till i framtida nyhetsbrev.
 Denna fråga står i fokus i Ben-
jamin R. Cohens Notes from the 

Ground. Science, Soil & Society in 

the American Countryside som ut-
kom sent 2009 på Yale University 
Press i serien Yale Agrarian Stu-
dies. 
 Cohens bok är ett exempel på 
den mycket intressanta ameri-
kanska agrarhistoriska forskning-
en. Cohens angreppssätt är brett 
och han understryker att agrar-
historiska frågor varken är sär-
skilt smala i bemärkelsen endast 
tar upp jordbrukets kärnverksam-
het och inte heller är av endast 
historiskt intresse utan kan vara 
till hjälp för att förstå vår samtid. 
Agrarhistoria blir helt enkelt till 
ett prisma för att förstå den grund-
läggande kopplingen mellan män-
niskan och naturen. 
 Cohen frågar hur det kom sig 
att ett vetenskapligt betraktelse-
sätt idag är det enda politiskt legi-
tima och ekologiskt relevanta per-
spektivet på vår natur och därmed 
även för synen på hur vi ska bruka 
vår jord. När blev det den självkla-
ra utgångspunkten och hur gick 
det till? Cohens intresse rör egent-
ligen slutstationen i kedjan från 
jord till bord, maten, men tar ut-
gångspunkt i den första, jorden. 
Cohen närmar sig alltså maten 
från genom en undersökning av 
den jord som grödorna skall växa i. 
Därigenom låter Cohen den mate-
riella världen och den kulturella 
mötas. Och på vägen diskuteras 
såväl kommunikationsformer, or-
ganisationsväsende, experiment-
verksamhet, moraliska föreställ-
ningar, mekanistisk filosofi samt 
marknadskrafternas inverkan på 
amerikanernas sätt att bruka jor-
den.

 En annan bok som tar upp ve-
tenskapens betydelse för jordbru-
ket är Christopher Henkes Culti-

vating science, harvesting power. 

Science and industrial agriculture 

in California, som utkom på MIT 
press 2008. Om Cohen diskuterar 
införandet av vetenskapen i jord-
bruket så uppehåller sig Henke i 
en tid då vetenskapen istället var 
etablerad och kom att förändra det 
Kaliforniska jordbruket till en in-
dustri. Goda växtförhållanden är 
nämligen inte hela hemligheten 
bakom Kaliforniens dominans. 
Delstaten står t.ex. för 99 % av 
kronärtskocksproduktionen, 92 % 
av broccoliproduktionen och 86 % 
av vitlöksproduktionen. Boken be-
handlar området kring Salinasflo-
den söder om San Francisco. 
Framförallt är det kontakterna 
mellan universitet, kommersiella 
intressen, offentliga organ, kon-

sumenter och jordbrukare som 
studeras. En ytterligare bok med 
vetenskapen i centrum är Devlin 
Kuyeks Good crop/bad crop. Seed 

politics and the future of food in 

Canada. Boken utkom 2007 på 
förlaget Between the Lines. Den 
behandlar en delvis mer brännan-
de politiskt fråga och gör det också 
ur ett mer aktivistiskt perspektiv, 
nämligen den underliggande 
struktur av makt som aktualiseras 
i och med äganderätten till fröer-
na.

Mat och livsmedel
Det kommer ut en kokbok nästan 
varje dag i Sverige. Detta är gläd-
jande för den matintresserade. 
 Lägg därtill att det nästan var-
je dag visas ett matprogram i teve, 
så har vi nästan att göra med en 
epidemi av matinformation, utan 
att vi därmed får i oss en endaste 
kalori.
 Trots denna information finns 
ett stort utrymme att fylla när det 
gäller böcker med ett mer analy-
tiskt perspektiv. Men mycket talar 



för att det på detta område håller 
på att ske en förändring. 
 Under året kommer exempelvis 
Mat är kultur av den italienska 
historikern Massimo Montanari ut 
i svensk översättning. Det mathi-
storiska fältet rymmer också 
många aspekter, från den grund-
läggande frågan om att ha mat i 
magen överhuvudtaget, till hur 
olika smakriktningar har förts in 
och vilka konsekvenser detta får 
för samhället. Den sensibilitet som 
vi väljer att ge våra gommar 
kommer att påverka inte bara 
smakupplevelsen utan inriktning-
en på jordbruket och därmed hur 
vi använder naturens resurser.
 Mathistoria har därför en viktig 
plats i bibliotekets samlingar. 
 Men det är även en viktig del 
av ANH:s utgivning. Columellas 
Tolv böcker om lantbruk, som ut-

kom förra året, nominerades av 
Måltidsakademien. Akademien 
beskrev utgivningen som ”en kul-
turgärning av sällan skådat for-
mat”. 
 En som har tittat närmare på 
matens koppling till en lite vidare 
kulturell sfär är den norske jour-
nalisten Henry Notaker. Hans bok 
Gastronomi. Till bords med histo-

rien, utkom på svenska 1987 och 
är en av ganska få böcker på vårt 
språk som behandlar mat med en 
analytisk  ambition. Därefter har 
han bland annat skrivit om kok-
böcker, men också boken Til bords 

med Ibsen (1994). Nu har en ny 
bok utkommit, Food Culture in 

Scandinavia, i vilken, som namnet 
så tydligt anger, den skandinavis-
ka matkulturen behandlas. Nota-
ker bryter kanske inte ny mark, 
men sammanfattar och jämför den 
skandinaviska maten och kan 
därmed bidra till att skapa en bra 
plattform för framtida diskussio-
ner. 
 Apelsinjuice var en gång i tiden 
en verklig lyxvara, och är det väl 

till viss del än i dag. I USA dricker 
tre fjärdedelar av befolkningen 
apelsinjuice och hör därmed till 
det amerikanska kökets stapelva-
ror. Denna drycks historia behand-
las i Al issa Hami l tons bok 
Squeezed. What You Don't Know 

About Orangejuice, som utkom 
2009. Vi får veta hur juice stan-
dardiseras, hur den användes som 
källa till C-vitaminer för ameri-
kanska soldater under andra 
världskriget och hur motsvarande 
kamp som förts på läskedryksom-
rådet även kom att prägla juiceför-
säljningen där Minute Maid (Coca-
Cola) och Tropicana (Pepsi) slagits 
om marknadsandelarna.
 En del av boken handlar också 
om det som varit en diskussions-
fråga här i Sverige, nämligen hur 
färsk den färska juicen verkligen 
är. Det visar sig också att apelsi-
nerna i den amerikanska juicen 
inte kommer från Florida utan till 
största delen från Brasilien.
 Denna färskhet, eller ”fresh-
ness”, har inte varit en gång för 
alla given utan är en rätt sen upp-
finning och knuten till matproduk-
tionens industrialisering och ma-
tens intåg i masskonsumtionens 
sfär. Historien bakom idén att ma-
ten, men i synnerhet frukt och 
grönsaker, skall vara ”fresh” be-
handlas i Susanne Freidbergs 
Fresh. A Perishable History (2009). 
Freidbergs historia börjar i och 
med kylskåpets införande. Idag ser 
vi kylskåpet som en garant för att 
hålla maten fräsch, men till en 
början beskylldes denna apparat 
för att förstöra den mat som stop-
pades in i där. Hon visar också 
med exemplet frukt att av våra 
sinnen så fick smaken tidigt stry-
ka på foten till förmån för utseen-
det.
 Men alla intressanta böcker om 
mat som utkommer är inte ut-
ländska. Även en del svenska 
böcker kommer, och antalet före-
faller vara stigande. Professor 
emeritus Nils-Arvid Bringéus har 
skrivit boken Den skånska sma-

ken. En bok om gångna tiders 

smak i Skåne, som utkom på 
Carlssons förlag 2009, men som 
också ingår i Skåneländska Gast-
ronomiska Akademiens skriftserie 
(nr. 4). Bringéus var en av grun-
darna till denna akademi, och en 

av förgrundsgestalterna för den 
svenska matetnologin. 
 Att intressera sig för matens 
smak kan ju verka självklart. 
Denna aspekt av matens historia 
är inte bara sällsynt dåligt utfors-
kad, den bereder också rätt svåra 
källkritiska problem. Våra gom-
mar låter sig inte så lätt ställas om 
till vad som var på modet under 
till exempel 1600-talet.

Den som vill läsa en längre recen-
sion av boken kan göra detta i RIG 
nr 4 2009, där Richard Tellström 
från Örebro universitet och Gryt-
hyttan recenserar boken.
 I sammanhanget kan det finnas 
skäl att tipsa om en antologi på 
området, den av Paul Freedman 
redigerade Food. The history of 

taste, som utkom 2007. 

BIBLIOTEKETS 

TIDSKRIFTER

Den ovan nämnde Henry Notaker 
är också aktuell med ett bidrag i 
den mathistoriska tidskriften 
Food & History. Där behandlar 
han det tredje rikets matkultur. 
Notaker ingår också i tidskriftens 
redaktionsråd. Såtillvida Libris är 
en tillförlitlig källa i detta sam-
manhang så är vi ensamma om att 
prenumerera på denna tidskrift i 
Sverige.
 Biblioteket håller närmare 400 
tidskrifter som fortfarande ges ut. 
Majoriteten av dessa handlar om 
olika aspekter av den gröna nä-
ringen idag, men ca. 70 av tidskrif-
terna har en historisk inriktning. 
När det gäller tidskrifter så har vi 



ingen möjlighet att prenumerera 
på dessa digitalt. Men alla är 
varmt välkomna att besöka biblio-
teket och gå igenom de tidskrifter 
som finns. Vi kommer i nyhetsbre-
vet att tipsa om artiklar vi tycker 
har ett särskilt intresse. För den 
som vill se efter vilka tidskrifter 
som biblioteket prenumererar på 
kan göra det här. 

SPÄNNANDE MILJÖER

Yale Program in Agrarian Studies
Det finns skäl att dröja sig kvar 
vid det förlag som Cohens och 
Hamiltons böcker utkommit på och 
inte minst redaktören för serien 

Yale Agrarian Studies, James C. 
Scott. Scott är inte en så ovanlig 
referens i svenska agrarhistoriska 
sammanhang eftersom han under 
hela sin forskargärning studerat 
olika aspekter av bönders möjlig-
heter att styra över sina egna liv, 
trots storgodsägare och staters 
försök att kontrollera dem. År 
2008 blev han hedersprofessor vid 
Uppsala universitet. I serien ingår 
titlar som Janet Vorwald Dohners 
The Encyclopedia of Historic and 

Endangered Livestock and Poultry 

Breeds från 2001 och Arvid Nel-
sons Cold war ecology. Forests, 

farms, and people in the East Ger-

man landscape, 1945-1989.

 Scott är också en av ledarna 
bakom Yale Program in Agrarian 
Studies. Delar av institutets verk-
samhet kan följas på deras webb-
plats. Där presenteras det semina-
rium som löper varje termin. Of-
tast kan diskussionsunderlaget 
laddas ned som pdf. Den 20 no-
vember förra året diskuterades ett 

kommande arbete av geografen 
Jake Kosek (University of Califor-
nia, Berkeley), Modern Hives and 

Violent Swarms: Toward a Politi-

cal Geography of the Honeybee. 
Och den 15 januari presenterar 
arkeologen Martin Jones (Univer-
sity of Cambridge) ett kommande 
arbete under rubriken ”The Eco-
logy of Empire: Food, Community 
and Network in the Classical Ro-
man Landscape”.

AKTIVITETER VID ANH

Boksläpp den 18 februari
I februari ger ANH tillsammans 
med CBM (Centrum för Biologisk 
Mångfald) ut boken Nycklar till 

kunskap. Om människans bruk av 

naturen. Redaktörer är Håkon 
Tunón och Anna Dahlström.
Antologin innehåller över trettio 
uppsatser, som sammantaget visar 
att det krävs ett tvärvetenskapligt 
och allsidigt tillvägagångssätt för 
att beskriva vårt historiska natur-
resursutnyttjande. 
 Den 18 februari kl. 18.00 kom-
mer utgivningen av antologin att 
firas med ett boksläpp i Kungliga 
Skogs- och Lantbruksakademiens 
lokaler på Drottninggatan 95 B i 
Stockholm.
 Boken presenteras av Håkan 
Tunón och diskuteras sedan av 
bland andra Göran Greider (jour-
nalist och författare), Paul Sinclair 
(professor i arkeologi, Uppsala 
universitet) och  Urban Emanuels-
son (professor vid CBM och leda-
mot i KSLA). För den som vill 
komma på boksläppet så går det 
bra att anmäla sig via ANH:s 
hemsida.

Ny bok om källor
ANH:s senaste publikation är an-
tologin Agrarhistoria på många 

sätt. 28 studier om människan och 

jorden under redaktion av Britt 
Liljewall, Iréne A. Flygare, Ulrich 
Lange, Lars Ljunggren och Johan 
Söderberg.
 Bokens 28 artiklar har skrivits 
av 31 författare med varierande 
vetenskaplig bakgrund. Omfånget 
är 552 sidor och illustrationerna är 
delvis i färg.
 Artiklarnas huvudfokus är dis-
kussioner kring agrarhistoriska 
källor. Exempelvis diskuteras kar-
tor, bondedagböcker, lagtexter, 

väderinformation, bilder och före-
mål av allehanda slag. Boken är 
en festskrift till Janken Myrdal, 

professor i agrarhistoria vid SLU, 
Ultuna.
 Boken kostar 350 kr exkl. frakt. 
Beställ boken genom att skicka ett 
mail till redaktören.

NÄSTA NUMMER

Vi hoppas så klart att du skall ha 
nytta av vårt nyhetsbrev och att  
du även i fortsättningen vill ta del 
av den information vi har att er-
bjuda om om våra aktiviteter.
 Nästa nummer kommer bland 
annat att ta upp böcker om fiske,  
skog, landskap och etnobotanik. 
Och vi kommer även att berätta 
om något av de historiska projekt 
som ANH driver.

/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.


