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I NUMMER 7: Mordet på Nikolai Vavilov och rapport från landsbygdshistorisk konferens

Frejas redaktör har varit på konstut-

ställning. Under försommaren ringde 
en av intendenterna vid Marabou-
parkens konsthall. Konsthallen har 
under sex år saknat en fast adress, 
men den 28:e augusti var det dags 
att slå upp  portarna till egna lokaler 
vid Marabous gamla chokladlabora-
torium i Sundbyberg. Anledningen 
var behovet att låna Robert Pogue 
Harrisons bok Garden. An Essay 

on the Human Condition, som för 
övrigt togs upp  i nyhetsbrev nummer 
3. Konstnärerna som inbjudits till 
premiärutställningen Parkliv har 
intresserat sig för parken och träd-
gården, ”hur vi upplever den som 
natur, kultur och fysiskt rum”. Detta 
nummers Cerestolkning kommer 
också från utställningen. Det är 
konstnären Nathan Coleys ”We 
must cultivate our garden” som får 
bidra till att vidga blickfältet för frukt-
barhet och odling.
! Vi är särskilt glada för den rap-
port från den agrarhistoriska konfe-
rensen Rural 2010 i Brighton 13–16 
september av Mats Morell, Stock-
holms universitet, som ingår i detta 
nummer. Mats ingick även i den ve-

tenskapliga kommitté som arrange-
rade konferensen. Den svenska 
närvaron var stor och akademileda-
mot Janken Myrdal ledde tre av kon-
ferensens sessioner.

! I det här numret av Freja 
smygstartar vi också ett tema som 
kommer att följa i några nummer 
framöver. Med anledning av att den 
europeiska jordbrukspolitiken CAP 

(Common agricultural Policy) skall 
omförhandlas 2013 vill vi bidra till att 
ringa in det jordbrukspolitiska områ-
det genom att lyfta fram historiska 
erfarenher på området. 
! Men först något om det drama-
tiska liv och den betydelse som den 
ryske genetikern Nikolai Vavilov 
haft.

NIKOLAI VAVILOV

Den 5:e september rapporterade 
DN att Rysslands finansdeparte-
ment planerar att bygga villor på 
mark som ingår i en av världens 
största genbanker. Marken har 
sedan början av 1900-talet an-
vänts av Vavilovinstitutet som ex-
perimentalstatation. På odlingar-
na, som ligger en halvtimmes resa 
från S:t Petersburgs centrum, väx-
er bland annat omkring 1000 olika 
sorters jordgubbar och smultron 
och över 300 sorters plommon.
 Odlingarna är nu hotade, vilket 
medfört en febril aktivitet från 
botaniker och biologer runt om i 
världen. I skrivande stund är det 
oklart hur det kommer att gå, men 
räddningsaktionen har bland an-
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Ceres olika 
gestalter, nr. 7. 
Nathan Coleys 
”We must culti-
vate our gar-
den”, här foto-
graferad i Ma-
rabouparken, 
Sundbyberg. 
Verket ingår i 
utställningen 
Parkliv. Ceres 
är Kungl. 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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nat lett till att president Dmitrij 
Medvedev besökt odlingen.
 I artikeln berättar Karin Bojs 
historien bakom institutet och om 
Nikolaj Vavilov (1887–1943), som 
alltså gett namn åt institutet. Det 
är en såväl spännande, intressant 
som storslaget tragisk berättelse.
 Kungl. Skogs- och Lantbruksa-
kademiens bibliotek har böcker av 
och om Nikolaj Vavilov, men också 
av forskare som fört hans arv vi-
dare och som försökt arbeta i hans 
anda.
 När det gäller historiska skild-
ringar så utkom 2008 journalisten 
Peter Pringles  The Murder of Ni-

kolai Vavilov. The Story of Stalin’s 

Persecution of One of the Great 

Scientists of the Twentieth Cen-

tury. Vavilovs idéer om hur svälten 
skulle kunna lösas passade in i 
den tidiga sovjetstaten och han 
stöddes av bland andra Lenin. 
Men i och med Lenins död ändra-
des Vavilovs situation dramatiskt. 
 Vavilovs tankar om jordbruk 
passade inte Stalins planer på 
snabb kollektivisering av jordbru-
ket och omläggningen av livsme-

delsproduktionen. Vavilov hamna-
de i onåd hos den sovjetiska led-
ningen och man fabricerade bevis 
för kontraspionage. Vavilov dog 
1943 av svält i ett fängelse i Sara-
tov, södra Ryssland.
 Vavilovs relation till veten-
skapssamhället och staten är ock-
så ämnet för den ryske journalis-
ten Mark Popovskys The Vavilov 

Affair från 1984. Boken skrevs i 
Moskva redan i början av 70-talet. 
Popovsky ingick i den grupp som 

tillsattes av den sovjetiska staten 
under 60-talet för att granska vad 
som hände med Vavilov. Boken 
har ett förord av nobelpristagaren 
Andrej Sacharov. 
 Vavilovs liv och den dramatiska 
historien om Leningrads belägring 
och hur Vavilovs medarbetare 
skyddade samlingen från att tas 
av nazisterna utgör bakgrunden 
till Elise Blackwells skönlitterära 
debut Hunger från 2003.
 Denna tragiska historia berät-
tas även av etnobotanikern Gary 
Paul Nabhan. I Where our Food 

Comes From. Retracing Nikolay 

Vavilov’s Quest to End Famine 
från 2010 följer Nabhan Vavilov i 
spåren runt världen och berättar 
om Vavilovs betydelse för att för-
stå människans tidiga jordbruk 
samt hans insatser för att bevara 
artrikedomen.
 Frågan om artrikedom och bio-
logisk mångfald är också temat i 
Cary  Fowlers och Pat Mooneys 
Shattering. Food, Politics, and the 

Loss of Genetic Diversity från 1990.

RURAL HISTORY 2010, BRIGHTON

Den internationella landsbygdshis-
toriska konferensen Rural History 

2010 arrangerades av British Ag-
ricultural History Society på Uni-
versity of Sussex campus i Falmer 
utanför Brighton 13–16 september. 
Bakgrunden till evenemanget är 
att flera europeiska agrar- och/el-
ler landsbygdshistoriska nätverk 
varit mycket aktiva de senaste 
åren, men att åtminstone ett av 
dem befinner sig i upplösning. 
 Det äldsta nätverket är det 
flamländska CORN, COmparative 
Rural history of the North Sea 
Area, sedan 1994 lett av Erik Tho-
en, Ghent. CORN har utgivit en 
agrarhistorisk publikationsserie 
med ett tiotal böcker på det belgis-
ka förlaget Brepols och nu är ett 
fyrbandsverk, en tematisk-regional 
syntes om Nordvästeuropas lands-
bygdshistoria från 500 till 2000 e. 
Kr. under produktion.1 CORN:s 
verksamhet fortsätter, om än 
framtiden efter fyrbandsverket 
kan vara något oviss. Troligen 
vinklas det fortsatta arbetet mot 
miljöaspekter på landsbygdshisto-
ria.
 Det andra nätverket är lands-
bygdsnätverket inom European 
Social Science History  Confer-

ence (ESSHC) som sedan 1990-
talet anordnas vartannat år av 
International Institute of Social 
History i Amsterdam. Nätverket 
leds av Anton Schuurman, Wage-
ningen och Dulce Freire, Lissabon. 
Verksamheten fortsätter.

 Det tredje är PROGRESSORE 
(Program for the study of rural 
history in Europe), ett COST/ESF- 
finansierat forskningsnätverk som 
involverade 20-talet europeiska 
länder och drevs från 2005 till 
2009 och anordnade 12 tematiska 
workshops och ett par större kon-
ferenser. Tiotalet böcker på förla-
get Brepols är under utgivning 
från dessa workshops, de tre första 
har redan kommit ut. PROGRES-
SORE leddes av Gérard Beaur, 
Paris.
 Nätverken har inneburit att 
hundratals landsbygds- och agrar-
historiker från hela Europa och 
även några från icke-europeiska 
länder har kunnat träffas för att 
diskutera jämförbar forskning och 
även driva komparativa projekt. 
Tiden var inne att samla alla eller 
nästan alla som varit involverade 
– och andra intresserade – till en 
större konferens där ett stort och 
brett urval av ämnen kunde disku-
teras. Vid Brightonkonferensen 
bildades ett löst sammanhållet 
Europeiskt landsbygdshistoriskt 
sällskap, vars främsta uppgift är 
att planera liknande regelbundna 
konferenser i framtiden vartannat 
år från och med 2013. Sällskapet 
leds av en styrgrupp, vars ordfö-
rande är Richard Hoyle från Uni-
versity of Reading, som även var 
huvudarrangör till Brightonkonfe-



rensen. Nästa konferens planeras 
förläggas till Schweiz. 
 Ca 250 deltagare registrerades 
vid konferensen som pågick från 
måndag lunch till torsdag efter-
middag. Inte mindre än 60 olika 
sessioner hölls. Fyra sessioner på-
gick parallellt i flera pass om da-
gen; de två första dagarna höll vi 
på ända fram till 21.30 på kvällen. 
Dessutom hölls två plenarföreläs-
ningar, den ena av Professor Bru-
ce Campbell, University of Bel-
fast, den andra av professor Jules 
Pretty, University of Essex.2

 De två plenarföreläsningarna 
var utan tvivel höjdpunkter under 
konferensen. Bruce Campbell före-
läste om Agriculture and national 

incomes in Europe, c. 1300–1850. 
Historiska nationalräkenskaper – 
BNP-beräkningar som sträcker sig 
långt bak i tiden – har på senare 
år blivit mycket uppmärksammade 
i den ekonomisk-historiska forsk-
ningen, som under senare år ofta 
fokuserat frågan om när, hur och 
varför den stora divergensen i den 
europeiska respektive asiatiska 
ekonomiska utvecklingen uppstod. 
Många har tvivlat på rimligheten i 
beräkningarna, särskilt för förin-
dustriell tid, men Campbell be-

traktade dem ändå som användba-
ra. Hans huvudtes var att den re-
lativa rikedomen i vissa länder 
eller regioner, först Italien, senare 
Holland och England till stor del 
hängde samman med utvecklandet 
av en sekundärsektor (alltså en 
handels, hantverks- och industri-
sektor) som kunde dra med sig 
jordbruket i ett uppsving. Han po-
ängterade att de rikaste områdena 

utan undantag var starkt urbani-
serade och hyste för sin tid mycket 
stora städer och han vände på det 
traditionella resonemang som gått 
ut på att stadsbildningarna förut-
satt ett högproduktivt jordbruk. 
Tvärtom, menade Campbell: stads-
tillväxten har genom stark efter-
frågeeffekt stimulerat fram ett 
högproduktivt jordbruk i de rika 
regionerna. En väsentlig skillnad 
mellan asiatiskt och europeiskt 
jordbruk som Campbell i likhet 
med många andra pekar på, är att 
det europeiska jordbruket varit 
relativt lågavkastande, men också 
mycket kapitalintensivt, med 
många dragdjur och redskap, vil-
ket medförde starka kopplingar till 
en expanderade sekundärsektor 
och till en långtgående arbetsdel-
ning.
 Jules Prettys föreläsning hand-
lade om hållbarhet i agrara och 
rurala system, om sentida historia 
och om kommande utmaningar. 
Han diskuterade de olika vägar till 
en hållbar, men växande livsme-
delsproduktion som föreslagits. 
Det handlade om biologi, om en 
förändrad produktionsmix, men 
också om ekonomi och manage-
ment. Hur ska den hållbara inten-
sifieringen av driften åstadkom-
mas? Kommer jordbrukarna att 
finna marknader för sitt ökade 
utbud?
 En annan höjdpunkt var mån-
dagseftermiddagens presentation 
av CORN:s fyrbandsverk – Rural 

Economy and Society in North-

western Europe 500–2000. Redak-
törerna redogjorde utförligt för de 
två närmast väntade banden och 

dubbelsessionen avslutades med 
presentationen av det första ban-
det, som lyckligt nog kom ut av 
trycket tre dagar före konferensen. 
Det har undertiteln Social rela-

tions, Property and Power och är 
utgivet med Bas van Bavel, Neder-
länderna, och Richard Hoyle, Stor-
britannien, i spetsen för redaktö-
rer för de involverade regionerna: 
Skandinavien, Brittiska öarna, 
Norra Frankrike, Västra Tyskland 
samt Nederländerna och Belgien. 
Presentationerna drog ganska 
mycket folk – inte bara de upp-
emot 70 medförfattarna fanns 
bland åhörarna
 Kopplingen biologi–historia fö-
rekom inte bara i Jules Prettys 
föreläsning utan i flera sessioner, 
kanske inte minst i den renodlat 
svenska där Per Lagerås, Anna 
Dahström och Jesper Larsson 
presenterade sina papers på temat 
Dynamics in land use and animal 

husbandry in Sweden. Konkret 
handlade det om långsiktiga för-
ändringar i markanvändningen 
återspeglade i pollendata (La-
gerås), betestryck under den ti-
digmoderna perioden (Dahlström) 
och fäbodväsendets expansion i det 
tidigmoderna Norrland (Larsson). 
 Det svenska deltagandet i kon-
ferensen var omfattande. Några 
exempel: Ann Grubbström, kul-
turgeograf från Uppsala deltog i en 
session om familjejordbruk, med 
ett paper som fokuserade Estland. 
Hans Jörgensen från Umeå, som 
även han skriver om Estland, del-
tog, liksom Fredrik Eriksson från 
Södertörn i en av tre sessioner om 
jordbrukskooperation, I ldikó 

Professor Richard Hoyle från 
University of Reading, en av 
arrangörerna av konferen-
sen, håller föredrag.



Asztalos Morell deltog med ett 
paper baserat på livshistorieberät-
telser i anslutning till jordbruk-
skollektiviseringen i Ungern i en 
session inriktad på metod och spe-
c ie l la käl l typer . Rosemarie 
Fiebranz och Maria Wallström 
deltog i en session om skogsbruk 
med utgångspunkt i oral history- 
traditionen och Mats Morell deltog 
i en internordisk session som dis-
kuterade det skandinaviska bon-
debegreppet – ”peasant” eller 

”farmer” – från medeltiden till 
idag.
 På motsvarande sätt fanns flera 
sessioner som var specialiserade 
på t.ex. sydeuropeiska regioner. 
Äganderättsutvecklingen på Ibe-
riska halvön samlade forskare till 
två sessioner. Det fanns en session 
om egyptiskt jordbruk, liksom 
några om kinesiskt. Japan figure-
rade i komparativa sessioner. Det-
ta skvallrar om att konferensen 
inte var snävt europeiskt: här del-
tog forskare bland annat från Ja-
pan, Kina, Egypten, Nya Zeeland 
och Kanada. Deltagandet från de 
europeiska länderna var inte 
jämnt fördelat, vilket delvis åter-
speglar intensiteten i den agrar-
historiska forskningen i de olika 
länderna. Deltagandet från Belgi-
en och Nederländerna var omfat-
tande och naturligt nog kom 
många från Storbritannien. Den 
franska kontingenten var stor, lik-
som den spanska och relativt sett 
den portugisiska och den grekiska, 
däremot inte den italienska och 
tyska. Inslaget av central- och öst-
européer var begränsat till några 
forskare från Schweiz, Österrike 
och Ungern. Många från Sverige, 

alltså, men färre från Danmark, 
Finland och Norge, 
 Det fanns sessioner om svält 
och hungersnöd, om fattigdom på 
landsbygden, om eliter och land-
skapet, om allmänningar, om jord-
brukets produktivitet och mekani-
sering, om den omdiskuterade fli-

tens revolution (industrious revolu-
tion) och mycket annat, men man 
kan konstatera att fast konferen-
sen annonserades som ”Rural His-
tory”, så var jordbruket nästan 
alltid i centrum, vilket naturligtvis 
inte är helt självklart – särskilt 
inte vad beträffar den allra mo-
dernaste, nutidshistorien. 
 Bredden i konferensen impone-
rar och kanske var det rimligt att 
den första konferensen i vad som 
alltså planeras bli en serie, var 
just bred och öppen, så att den be-
fintliga och pågående forskningen 
på olika håll fick chansen att sy-
nas, för att forskare från de mest 
skilda områden skulle få chans att 
träffas så att nya kontakter och 
samarbeten kunde födas. För den 
planerade fortsättningen vore det 
möjligen bra om – även om en 
grundläggande öppenhet kan få 
bestå – en viss tematisering kring 
några ämnesområden kom till 
stånd. Det skulle möjliggöra en 
mer avancerad komparation kring 
liknande problem i olika länder 
och regioner. Mitt intryck är att de 
sessioner, eller de grupper av ses-
sioner, som fokuserade ungefär 
samma områden var mest givande. 
Men det blir en fråga för det euro-
peiska sällskapets styrgrupp (där 
representanter för olika flernatio-
nella regioner, bland annat Skan-
dinavien finns med) och för de 
framtida lokala organisations-
kommittéerna. 
       Mats Morell

1. Red. anm. I biblioteket finns 
CORN:s serie och en stor del av 
BREPOL:s övriga agrarhistoriska 
utgivning.

2. Red. anm. En artikel av B. Camp-
bell ingår i festskriften till Janken 
Myrdal, Agrarhistoria på många 

sätt, som utkom 2009 i akademiens 
SOLMED-serie. I biblioteket finns 
flera av Campbells böcker.

EFTERLYSNING AV EXPERTER – 
LITTERATUR OM JORDBRUKS-
POLITIK 
I det här numret börjar vi vår serie 
om jordbrukspolitisk litteratur. 

Bakgrunden är omförhandlingarna 
av CAP.
 ANH kommer som en del av 
akademiens arbete kring CAP att 
arrangera ett symposium om jord-
brukspolitik, med det preliminära 
temanamnet Jordbrukspolitiken i 
Europa, USA och Ryssland efter 
1945. Fokus kommer att ligga på 
den politiska nivån och hur man  
där behandlat primärproduktion, 
livsmedelsfrågor och landsbygd. 
Symposiet är tänkt att resultera i 
en skrift med omkring nio artiklar. 
Vetenskapligt ansvarig är Gabriel 
Söderberg, ekonomisk-historiska 
institutionen, Uppsala universitet. 
I projektets referensgrupp ingår så 
här långt Mats Morell och Ronny 

Pettersson, Stockholms universi-
tet och Harald Svensson, Jord-
bruksverket.
 Vi vill passa på att efterlysa 
forskare som behandlat dessa frå-
gor. Kontakta då Per Eriksson.
 Den första bok vi lyfter fram är 
Ann-Christina L. Knudsens Far-

mers on Welfare. The Making of 

Europe’s Common Agricultural 

Policy från 2009. Den är till delar 
en nytolkning av bakgrunden till 
och innebörden av CAP. I motsats 
till den gängse uppfattningen, att 
jordbrukspolitiken inom EU är en 
konsekvens av att industrinatio-
nen Tyskland gjorde upp med 
Frankrike med dess relativt sett 
stora jordbrukssektor, hävdar 
Knudsen att framväxten av CAP 
är mer komplex och skall sökas i 
framväxten av välfärdsstater i Eu-
ropa efter andra världskriget.

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.

OBS! Om du har fått detta nyhets-
brev men inte önskar få det i fort-
sättningen kan du avanmäla dig till 
redaktören 
per.eriksson@ksla.se. 

Ladda ned informationsbro-

schyren om biblioteket här.


