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I NUMMER 5: Landskap och konservering (av livsmedel)

Sommaren är här och semestrarna 
har för många redan börjat när ny-
hetsbrev nummer 5 skickas  ut. För 
alla agrarhistoriskt intresserade som 
tänkt sig tillbringa sommaren med 
forskning har vi den goda nyheten 
att biblioteket liksom dess fjärrutlå-
ning håller öppet hela sommaren. 
Öppettiderna för biblioteket  är som 
vanligt sommartid 13–17, måndag 
till torsdag.
 Under sommarmånaderna före-
faller det som att rapporteringen 
från den svenska landsbygden änd-
rar karaktär och faktiskt ökar i inten-
sitet. Kanske beror detta på att den 
till största delen stadsboende jour-
nalistkåren tar sommarställen och 
campingplatser i besittning och 
därmed ser Sverige från ett delvis 
annat perspektiv?
 Huvuddelen av detta nyhetsbrev 
handlar också om landskap och 
dess förändring liksom olika infalls-
vinklar på hur detta skall studeras. 
Vi tipsar även om symposier och 
konferenser under hösten och vin-
tern.
 Vi börjar också bli färdiga med 
den webbportal med svenska ag-

rarhistoriska avhandlingar som vi 
arbetat med. Den presenteras  när-
mare här nedan.
 Förra numret hade bildresurser 
som tema. Men jag glömde en bild-

resurs som på många sätt är rätt 
fantastisk. Det är det amerikanska 
Library of Congress  som på nätet 
har ett alldeles  enastående bildarkiv. 
Vetskap om detta  fick jag genom 

ATL, i numret den 20 april. De bilder 
som finns är så klart inte bara agra-
ra bilder utan här ryms  fotografier 
på personer, händelser och föremål 
från alla de områden som kan tän-
kas  intressera ett nationalbibliotek. I 
samlingarna finns  en stor mängd 
bilder på den agrara utvecklingen i 
USA. Men det kan löna sig att leta 
efter bilder även från andra länder, 
till exempel Sverige. Sökordet 
”Sweden” ger träffar på svenska 
bönder i USA, på den svenska 
kungafamiljen, Herman Görings  be-
sök i Sverige liksom bilder på Skan-
sen. Bilden här på förstasidan visar 
en svensk potatisbonde från New 
Sweden, Maine i oktober 1940. En 
rätt stor del av bilderna i databasen 
är fria, medan andra kräver tillstånd. 
 Vi har tidigare berättat om Ja-
mes C. Scott och hans Program in 
Agrarian Studies vid Yales  universi-
tet. För regniga dagar kan rekom-
menderas en intervju med James 
Scott i nättidskriften Theory Talks 
majnummer. Han berättar där bland 
annat om varför han intresserat sig 
för agrara miljöer och bönders lev-
nadsvillkor. 
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Ceres olika 

gestalter, nr. 5. 
”Grange meet-
ing” i Fairfax 
county, Vir-
ginia. Ceres 
omgiven av 
Flora (till väns-
ter) och Po-
mona (till hö-
ger). Bilden är 
troligen tagen 
1944. Ceres är 
Kungliga 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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I ÖPPNA LANDSKAP

Den kanske bästa bok jag läst om 
lantbrukets och landskapets om-
vandling och utveckling är William 
Cronons Nature’s Metropolis. Chi-

cago and the Great West, från 
1991. Cronon är professor i histo-
ria, geografi och miljöstudier vid 
universitetet i Wisconsin, Madi-
son. 

 Vad som gör Cronons bok speci-
ell är hur han knyter samman 
landsbygd och lantbruk med livet i 
staden – hur stad och land utveck-
las i ett slags dialektiskt förhål-
lande. Boken är förutom en histo-
ria om Chicago och dess omkring-
liggande områden närmast att se 
som ett litet forskningsprogram. 
Han visar hur ekonomin – produk-
tion, distribution och konsumtion – 
vetenskap och en slags nybyggar-
anda med en rad olika finansie-
ringsformer samverkar i den 
rumsliga omvandlingen.
 För den som vill ha en snabb-
lektion i det Crononska angrepps-
sättet så ges det på CHE:s hemsi-
da – The Center for Culture, His-
tory, and Environment. CHE är ett 
tvärvetenskapligt utbildnings- och 
forskningsinstitut där William 
Cronon ingår i ledningen. På hem-
sidan finns en workshop om hur 
man analyserar urbana landskap 
dokumenterad. Tillvägagångssät-
tet bygger till stora delar på det 
sätt att studera historia som är 
Cronons kännetecken. Detta sätt 
att forska på finns det en mer de-
taljerad beskrivning av och som vi 

tipsade om i förra numret i an-
slutning till att använda bilder 
som källmaterial. Även om fokus i 
detta fall ligger på den urbana mil-
jön finns landsbygden och lant-
bruket hela tiden närvarande i 
staden eftersom tonvikten ligger 
vid flöden, av människor och va-
ror, liksom på gränser mellan ur-
bant och icke-urbant. Det finns 
heller inget som principiellt skiljer 
studier av staden från studier av 
landsbygden. I det närmaste sam-
ma frågor går att ställa oavsett var 
man är.
 Ett tips är att skriva ut rappor-
ten från workshopen och ta den 
med sig på semestern, för att göra 
mer initierade analyser av de be-
sökta resmålen.
 En annan men mer lands-
bygdsinriktad landskapsanalys 
presenteras annars i det senaste 
numret (2010:1) av den danska 
tidskriften Landbohistorisk Tid-

skrift. Där har Jan Baltzersen 
undersökt både lokala och natio-
nella monument samt minnesmär-
ken på den danska landsbygden. 
En analys av ett liknande slag 
finns också för svenska förhållan-
den i Ett landskap minns sitt för-

flutna, redigerad av Peter Arons-
son och Lennart Johansson och 
som utkom 2003.

 Kungliga Skogs- och Lant-
bruksakademiens t idskr i f t , 
KSLAT, ägnade nummer 5 2009 åt 
begreppet periurbanitet. Det är ett 
relativt nytt begrepp och som i det 
här fallet dels används för att 
ringa in stadsnära områden och 
dessas betydelse för stadens be-
folkning samt stadsbefolkningens 
påverkan på landskapet, dels det 
imaginära landskap, som finns i 

stadsbornas huvuden och som till 
exempel kommer till uttryck i tu-
ristbroschyrer av olika slag. I fo-
kus står till stor del landskapets 
estetik, vilket är en fråga som väl 
inte diskuterats i lika hög ut-
sträckning som till exempel biolo-
gisk mångfald. I artiklarna disku-

teras bland annat pastoralens ihål-
lande makt, till exempel när sta-
dens invånare flyttar ut på lands-
bygden.
 Det är svårt att komma överens 
om objektiva kriterier för det skö-
na och det vackra, och de senaste 
decennierna har präglats av en 
diskussion om att några sådana 
inte står att finna. Det handlar 
här alltså om estetik. Inom esteti-
ken har ett subfält som behandlar 
landskapets estetiska värden och 
hur dessa skall förstås och analy-
seras vuxit fram. Forskningsom-
rådet kallas environmental aes-
thetics, och en ledande forskare på 
området är Allen Carlson, profes-
sor emeritus vid universitetet i 
Alberta. Han har skrivit en intro-
duktion till miljöestetikens områ-
de, Nature and landscape. An in-

troduction to environmental aes-

thetics från 2009, utgiven på Co-
lumbia University Press. Tillsam-
mans med Arnold Berleant gav 
han ut antologin The aesthetics of 

natural environments, 2004 på 
Broadview Press. Denna forsk-
ningsinriktning har inte, mig ve-
terligen, fått något egentligt fot-
fäste i Sverige. Fler exempel på 
där landskapet analyserats ur det-
ta perspektiv finns i Norge, exem-
pelvis i antologin Humans in the 

land. The ethics and aesthetics of 

the cultural landscape, utkommen 
2008 på Oslo university press och 
redigerad av Sven Arntzen och 
Emily Brady.
 Det är i synnerhet inom den 
analytiska filosofin som ”Environ-
mental aesthetics” diskuterats. På 
Stanford Encyklopedia of Philo-
sophy finns en artikel i ämnet för-
fattad av Allen Carlson.



 Denna ingång för att undersöka 
landskapet skulle mycket väl kun-
na passa in i en brett upplagd stu-
die  med inspiration från William 
Cronon, det vill säga hur en grupp 
utarbetar argument för vad som 
har värde i ett landskap. Dessa 
argument skulle sedan kunna an-
vändas av grupper som vill försva-
ra eller omforma det landskap vi 
bebor. Resultatet av ett sådant 
arbete kan sedan komma att insti-
tutionaliseras, till exempel genom 
nya lagar. 
 I en antologi utkommen 2007, 
Biodiversity and Law. Intellectual 

Property, Biotechnology and Tradi-

tional Knowledge, redigerad av 
Charles McManis, står just de 
juridiska frågorna i fokus. Antolo-
gins författare är jurister sam-
hällsvetare och biologer. I fyra se-
parata avsnitt avhandlas biologisk 
mångfald, bioteknik, traditionell 
kunskap och etnobotanik.
 Lagstiftning är ett, men kanske 
inte så uppmärksammat, sätt att 
benämna naturen. Ett annat är 

med hjälp av estetiska kategorier. 
Ett ytterligare är att upprätta lex-
ikon, som de skogslexikon vi berät-
tade om i förra numret av Freja. 
Men den kanske mest givna kan-
didaten när det gäller benämning 
av naturen är taxonomin med ut-
gångspunkt i Linné. Carol Kaesuk 
Yoon tar i boken Naming Nature. 

The Clash Between Instinct and 

Science (2009) sin utgångspunkt i 
Linnés arbete och den vetenskap-
liga klassificering som han var 
med att utforma och berättar his-
torien fram till idag. Intressant 
nog framstod taxonomin som en av 
de viktigaste vetenskapliga gre-
narna, men har under senare tid 

förlorat sin position. Yoon diskute-
rar i ett avslutande kapitel varför 
denna vetenskap bör återerövras, 
inte minst därför det är just med 

hjälp av det systematiska namngi-
vandet som vi kan förvärva kun-
skap om naturen. 
 Kanske är det för svensk del 
inte någon fara med den taxono-
miska kunskapen. Dels har vi i 
jämförelse med många andra län-
der en väl utarbetad kultur kring 
landskapsfloror. Om detta har 
Jenny Beckman skrivit en artikel 
i antologin Vetenskapens sociala 

strukturer. Sju historiska fallstu-

dier om konflikt, samverkan och 

makt, som utkom 2008. I samma 
antologi finns för övrigt en artikel 
om Linné och nätverk kring honom 
vid Uppsala universitet. Och kan-
ske är det i detta ljus som man 
skall se det pågående projektet 
Nationalnyckeln, som ett sätt att 
säkra den taxonomiska kunska-
pen.
 Men det är inte bara vetenska-
pen som skapar taxonomier av oli-
ka slag. Namngivandet har före-
kommit i alla tider och i alla kul-
turer. Akademien gav i SOLMED-
serien 2009 ut professor Inger 
Larssons Millefolium, rölika och 

näsegräs. Medeltidens svenska 

växtvärld i lärd tradition som 
handlar om namngivande av väx-
ter under medeltiden. Den har vi-
sats rätt stor uppmärksamhet och 
kommer att komma i en andra 
upplaga under 2010.
 I höst hålls ett Nordiskt sympo-
sium om växtnamn i Stockholm 
och Uppsala den 25–26 november. 

Syftet med symposiet är att få en 
samlad bild av forskningen inom 
ämnesområdet i Norden, att sti-
mulera intresset för växternas 
namn och deras vittomspännande 
innebörd samt att demonstrera de 
olika disciplinernas infallsvinklar 
på ämnet och bidrag till kunska-
pen om denna viktiga del av vårt 
kulturarv. Mer information finns 
här.
 Slutligen och i anslutning till 
såväl traditionell kunskap som 
landskapets historia kan vi också 
tipsa om Mångfaldskonferensen 
2010 i Lidlöping den 6–7 oktober. 
Den har som tema frågan: Vad har 
vi för nytta av äldre folklig kun-
skap och hur kan biologiska spår i 
landskapet bidra till bevarandet 
av dess värden? Kan historien 
hjälpa oss på den väg samhället 
bör gå i framtiden? Mer informa-
tion ges av Centrum för biologisk 
mångfald, CBM.

ÅRSTIDERNAS BETVINGARE – 
SYMPOSIUM OM KONSERVE-
RING AV LIVSMEDEL

Upptäckten av nya konserve-
ringsmetoder och utvecklingen av 
industriella konserveringstekniker 
har sedan skiftet från ett traditio-
nellt till ett modernt samhälle va-
rit centrala och på många sätt 
samhällsomvandlande innovatio-
ner. Konservering bidrog till ska-

pandet av marknader genom för-
längd livslängd för livsmedlen och 
underlättandet av handel. Den 
stimulerade utvecklingen av nya 



former av distribution och logistik, 
banade väg för kvinnors deltagan-
de i arbetslivet och bidrog till att 
uppnå livsmedelssäkerhet i en stor 
del av världen. Konservering är 
även idag en central komponent i 
livsmedelsindustrin och i vår livs-
medelsförsörjning.
 I konserveringsteknikens histo-
ria återfinns en samverkan mellan 
olika vetenskapliga discipliner  
som bidragit med kunskap om allt 
från mikrobiologiska processer till 
marknadsföring och modern de-
sign. Att studera konservering är 
därför sammansatt och kan angri-
pas ur många olika perspektiv.
 Konserveringen av livsmedel 
har inte rönt någon större upp-
märksamhet i den svenska forsk-
ningen. Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademiens enhet för 
de areella näringarnas historia 
(ANH) kommer därför att anordna 
ett tvärvetenskapligt heldagssym-
posium i ämnet, planerat till feb-
ruari 2011 under rubriken Långva-
rig förvaring av livsmedel genom 
konservering, kylning och frys-
ning – teknik, ekonomi och logis-
tik 1800–1960.

 Symposiets övergripande syfte 
är att kartlägga konserveringens 
roll för skapandet av ett modernt 
livsmedelssystem. Hur spreds de 
olika konserveringsteknikerna och 
vilka ekonomiska och kulturella 
effekter fick konserveringen när 
den infördes i produktions-, distri-
butions- och konsumentled? Sym-
posiets tyngdpunkt ligger på den 
svenska utvecklingen, men kom-
mer även att inkludera jämförelser 
med de nordiska länderna. Fokus 
ligger på den industrialiserade 
konserveringen, inte på den i och 
för sig viktiga konservering som 
skett i hemmen. Akademiens bib-
liotek har en omfattande litteratur 
om de olika aspekterna av konser-
vering. Symposiet är tänkt att re-
sultera i en antologi i akademiens 
skriftserie SOLMED.
 Du som är intresserad av delta 
eller har frågor om symposiet kan 
kontakta per.eriksson@ksla.se för 
mer information.

WEBBPORTAL FÖR AGRAR-
HISTORISKA AVHANDLINGAR

KSLA:s enhet för de areella nä-
ringarnas historia, ANH, har un-

der en tid satt samman en webb-
portal där vi samlat svenska ag-
rarhistoriska avhandlingar. De 
arbeten som tagits med i databa-
sen är avhandlingar publicerade 
mellan 1980 och 2007, men data-
basen byggs successivt ut med nya 
avhandlingar. För närvarande in-
nehåller portalen närmare 250 
avhandlingar.
 Inventeringen av litteratur om-
fattar agrarhistoria i vid tvärve-
tenskaplig mening, bland annat 
ämnen som fiskehistoria, träd-
gårdshistoria, veterinärhistoria, 
agrar landskapshistoria, livsme-
delshistoria, sågverkshistoria och 
skogshistoria. De i arbetena ingå-
ende engelska sammanfattningar-
na har skannats in och publiceras 
som PDF, tillsammans med sökba-
ra ämnesord på svenska och eng-
elska på akademiens webbplats. 
De skannade bilagorna är nu län-
kade till databasen. 
 Syftet med webbportalen är att 
vara forskningsfrämjande genom 
att underlätta kontakterna mellan 
forskare som skriver om de areella 
näringarnas historia, men som 
kanske tillhör olika ämnesinrikt-
ningar på olika platser i landet. 
Ett ytterligare syfte är att på eng-
elska visa den typ av forskning 
som bedrivs inom det agrarhisto-
riska området i Sverige för en in-
ternationell publik.
 Vi har under våren arbetat med 
att skaffa tillstånd från de olika 
avhandlingsförfattarna. Responsen 
har varit mycket positiv. Trots vår 
ambition har inte alla avhand-
lingsförfattare kunnat lokaliseras. 

Om det skulle vara så att din av-
handlings abstract finns med i da-
tabasen, men vi inte kontaktat dig 
så hör av dig till Per Eriksson. Hör 
även av dig om du tycker att vi 
missat en avhandling som du tyck-
er borde vara med.
 Du kan besöka webbportalen i 
en betaversion.

MOSSBOKEN I EN ANDRA UPP-
LAGA

I förra numret berättade vi om att 
boken Svensk mosskultur nu finns 
i en andra upplaga. Lite olycklig 
blev denna information inklämd i 
presentationen av två skogslexi-
kon. Med hjälp av bilden här ovan 
vill vi därför dra uppmärksamhet 
till denna tilldragelse. Beställ bo-
ken här.

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

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.

Svenska mosskulturföreningen på resa i Tyskland, juni 1900. Boken Svensk mosskultur. 
Odling torvanvändning och landskapets förändring 1750–2000 finns nu i en andra 
upplaga.


