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I NUMMER 9: Symposium om konservering av livsmedel, vilthistoria och Börje Hanssen

Detta årets näst sista nummer av 
Freja ägnas till rätt stor del åt aktivi-
teter på ANH, men här finns också 
tips om intressanta internetresurser 
och en kommande konferens för 
veterinärhistoriker. Vi informerar 
också om att en forskarassistent-
tjänst i agrarhistoria utlysts vid SLU 
i Ultuna. 
! När det gäller ANH:s aktiviteter 
presenterar vi en nyutkommen bok 
om och med texter av etnologen 
Börje Hanssen. Hanssen är fortfa-
rande en god inspirationskälla för 
dem som är intresserade av teore-
tiska och metodologiska frågor i för-
hållande till historieämnet. Han är 
definitivt intressant för dem som vill 
studera Österlens historia.
! Vi berättar också om ett sympo-
sium vid akademien om långvarig 
förvaring av livsmedel. Symposiet 
kommer att äga rum den 16 mars 
2011. Inbjudningar till symposiet har 
skickats ut, men vi vill passa på att 
rekognoscera så här lite mer brett 
för att se om vi missat några kon-
serveringshistoriker eller om det 
finns en infallsvinkel på frågan som 
vi förbisett och som borde vara med.

! Vi slår också ett slag för begrep-
pet vilthistoria som ett samlings-
namn på verksamheter knutna till 

olika historiska aspekter på handha-
vandet av vilt. Behovet av ett sam-
manhållet begrepp  har påpekats av 
professor Kjell Danell vid SLU i 

Umeå. Han har lanserat begreppet 
vilthistoria.
! Freja kommer att komma ut med 
ytterligare ett  nummer under året. 
Det kommer att bli ett specialnum-
mer där ANH:s bokproduktion under 
2010 presenteras. Forskare kommer 
då att ha möjlighet att beställa friex 
av de olika böckerna.
! Biblioteket kommer att hålla 
stängt från den 23 december till 
och med trettondagen.

SYMPOSIUM OM KONSERVE-
RING AV LIVSMEDEL

För ett par nummer sedan berät-
tade vi i Freja om att Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens 
enhet för de areella näringarnas 
historia (ANH) planerade ordna 
ett symposium om konservering-
ens historia i Sverige. Nu kan vi 
bekräfta att så också kommer att 
ske, onsdagen den 16 mars 2011.
 Hela dagen kommer att ägnas 
åt Långvarig förvaring av livsme-
del genom konservering, kylning 
och frysning – teknik, ekonomi 
och logistik 1800–1960. 
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Ceres olika 
gestalter, nr. 9.  
Ceres som 
japansk 
manga. Serien 
handlar om Aya 
Mikage som på 
sin sextonde 
födelsedag får 
reda på att hon 
är en reinkar-
nation av den 
himmelska 
guden Ceres. 
På engelska 
heter serien 
Ceres, Celesti-
al Legend. 
Ceres är Kungl. 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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 Inbjudan har skickats till drygt 
20 forskare. Kanske finns det flera 
som är intresserade av att delta på 
symposiet och som kan vara in-
tresserade av ämnet.
  Symposiets ämne, långvarig 
förvaring av livsmedel, tar av-
stamp i en vittförgrenad process 
som kom att transformera livsme-
delshanteringen globalt. Att för-
dröja åldrandet hos våra livsme-
del, att konservera dem och skjuta 
upp matens bäst-före datum, har 
under alla tider haft en avgörande 
betydelse för människors överlev-
nad och samhällens välstånd. 
Konserveringen har också varit en 
viktig komponent i livsmedelseko-
nomins funktionssätt och struktur. 
I takt med att livsmedlens ned-
brytningsprocess bromsats har 

avståndet mellan produktion och 
konsumtion kunnat öka; markna-
derna växte och handelsresorna 
blev längre. Under lång tid var 
konserveringsmetoderna relativt 
oförändrade; köttet röktes, fruk-
terna torkades och fisken saltades 
in. I och med industrialiseringen 
möjliggjordes ett kvalitativt 
språng på konserveringens områ-
de. För första gången skapades 
internationella marknader för 
livsmedel, till exempel för fryst 
kött och fisk och för konserverade 
grönsaker och frukt. De större 
marknaderna var inte bara en 
följd av de förbättrade och nya 
konserveringsmetoderna utan 
även av industrialiseringens effek-
ter på transportsektorn, framväx-
ten av järnvägsnät och byggandet 

av ångbåtar. Transporterna blev 
snabbare, billigare och mer tillför-
litliga.
 Denna process är för svensk del 
i huvudsak outforskad, vilket även 
gäller många andra länder. Vi vill 
med symposiet kartlägga, beskriva 
och analysera de processer som 
konserveringen av livsmedel satte 
igång, hur konserveringen bidrog 
till framväxten av ett modernt 
livsmedelssystem och vilka följder 
detta fått.
 Livsmedelskonserveringen skär 
genom ett flertal teman och frågor 
i 1800- och 1900-talens agrara 
värld. Symposiet syfte är därför 
brett och målet är att samla såväl 
professionella forskare som lek-
mannahistoriker från många om-
råden för att kunna ge en så hel-
täckande bild av utvecklingen som 
möjligt. 
 De områden vi genom symposi-
et vill belysa är: olika typer av 
teknik för att konservera livsmedel 
(frysning, kylning och genom upp-
värmning); olika typer av va-
rugrupper (kött, fisk och grönsa-
ker), liksom olika typer av produk-
ter (köttextrakt och mjölkpulver). 
Detta skapade nya företag, till ex-
empel för grönsaker och fisk (Felix 
och Findus), som också spelat och 
spelar en viktig roll för de regioner 
där de är verksamma i. Även nya 
organisationer och institutioner 
skapades, såväl statliga som priva-
ta. Konserveringens olika intres-
sen arbetade genom olika former 
av informationsarbete, till exempel 
lobbying och propaganda, för att 
etablera de konserverade livsmed-
len. I detta arbete var det viktigt 
att knyta bilden av konservering 
till en modernisering av samhället, 
där även de mentala föreställning-
arna om mat skulle förändras. 
Etablerandet av konserverade 
livsmedel underlättades också av 
att denna typ av livsmedel, para-
doxalt kan tyckas, höjde matkvali-
teten i det svenska folkhushållet 
och förbättrade folkhälsan.
 Vetenskapligt ansvariga är FD 
Per Eriksson (KSLA/ANH) och FD 
Paulina Rytkönen (Södertörns 
högskola), som båda kommer att 
vara redaktörer för den planerade 
antologin som kommer att utges 
efter symposiet.
 Är du intresserad av att delta 
kontakta  per.eriksson@ksla.se.

VILTHISTORIA 

I dagarna har antologin Vilt, män-
niska, samhälle (319 s.) kommit 
ut. Det är en på flera sätt rätt unik 
bok. Redaktörer är Kjell Danell och 
Roger Bergström. För första 
gången tas ett helhetsgrepp om 
vilt och hur det berör olika delar 
av samhället och dess medborgare. 
Boken riktar sig framförallt till 
dem som på ett eller annat sätt 
ansvarar för vilt och viltförvalt-

ning, men kan med fördel läsas av 
alla som vill få en överblick över 
ämnet. Styrkan ligger just i det 
breda perspektivet där såväl eko-
logi, biologi, ekonomi, juridik, jakt, 
organisatoriskt ramverk, attityder 
och viltförvaltning behandlas. 
 Boken liknar till delar det upp-
lägg som den amerikanske ekolo-
gen och skogsmannen Aldo Leo-
pold (1887–1948) hade i sin bok 
Game Management från 1933, på 
så sätt att den också riktar sig till 
praktiker på området. Game Ma-
nagement var startskottet för en 
mer modern inställning till viltför-
valtning då Leopold jämförde jakt 
med jordbruk, att idén om håll-
barhet och återkommande ”skör-
dar” också var användbar när det 
gällde jakt.
 Vilt, människa, samhälle är 
inte en bok som behandlar viltet 
ur ett historiskt perspektiv. Men 
som historiker har man en otrolig 
nytta av att i förhållande till ett 
ämne få en vid palett av frågor och 
företeelser som är relevanta och 
som kan vara svåra att få syn på 



utan en kunnig hjälp in i ett nytt 
område.
 Vad skulle förresten historia av 
detta slag kallas? Kjell Danell har 
föreslagit vilthistoria som ett sam-
lingsnamn. Det skulle i så fall in-
nebära att till exempel historia om 
jakt och historia om viltförvaltning 

skulle vara två delområden under 
paraplyet vilthistoria.
 I Danell och Bergsströms bok 
återfinns såväl jakt som bevaran-
defrågor. Att jaga och bevara be-
höver inte vara varandras motsats; 
utan en idé om att bevara vilt-
stammen finns det till slut inte 
något kvar att jaga. Men, vilket till 
exempel vargfrågan visar, finns en 
rad konflikter knutna till dessa två 
läger och intressena divergerar.
 I boken med den dubbelbottna-
de titeln The Game of Conserva-
tion. International Treaties to Pro-
tect the World’s Migratory Animals 
diskuterar historikern Mark Cioc 
relationen mellan jakt av vilda 
djur å ena sidan och bevarandet av 
dessa å andra sidan. Han gör tre 
empiriska nedslag, Afrika, Nord-
amerika och Antarktis, där han 
konstaterar att den ursprungliga 
reglering som fanns på området 
var kopplade till jakten och att 
detta, genom en slags spårbun-
denhet, har fått konsekvenser för 
den framtida viltförvaltningen och 
bevarandet av arter. 

ENERGI

I sommarnumret berättade vi om 
miljöforskningsinstitutet CHE 
(Center for Culture, History, En-

vironment) som leds av bland and-
ra historikern William Cronon. 
Cronon har för övrigt för 2012 
valts till ordförande i det ameri-
kanska historiska sällskapet, 
American Historical Association. 
Han är den förste miljöhistoriker 
som får detta uppdrag.
 Tipset gällde då den exkursion/
kurs institutet haft och som hand-
lade om stadslandskap, men som 
på ett föredömligt sätt också drog 
in agrara verksamheter i stadens 
flöden. På CHE:s hemsida kan 
man ladda ned deras slutsatser 
och använda som en guide för hur 
en stad och dess omland kan stu-
deras. 
 Nu har nästa tema dokumente-
rats på ett om möjligt än bättre 
sätt. Denna gång är temat energi 
och sträcker sig från olika former 
av produktion till distribution. Här 
tas ett helhetsgrepp om energifrå-

gan med betoning på miljö och 
rumsliga aspekter. Bortsett från 
att det är intressant att ta del av 
den historia och de fakta som pre-
senteras, liksom hur materialet 
presenteras, så finns också ett av-
snitt som i förhållande till den 
gröna sektorn är särskilt spän-
nande, bioenergi. Där presenteras 
kartor och statistik samt hur ener-
gi tar sig från frö till konsument, 
men också tillvägagångssättet för 
att avläsa de landskapseffekter 
som bioenergin för med sig.

TIDIG SVENSK MIKROHISTORIA

Det är särskilt roligt att för läsare 
som till största delen består av 
forskare presentera utgivningen 
av en bok som kan bidra till att 
den teoretiska och metodologiska 
debatten inom historikerämnet 
kan vitaliseras.

 I KSLA:s bokserie Skogs- och 
Lantbrukshistoriska meddelanden 
(SOLMED) utges nu Börje Hans-
sen. Åter till Österlen – en tidig 
mikrohistoria. Agrar- och socialhi-
storiska texter i urval i samman-
ställning av etnologen Anders 
Perlinge, som gör just detta. 
 Boken består av två delar. I den 
första delen berättar etnologen 
Anders Perlinge i en längre essä 
om Börje Hanssens akademiska 
bana och karriär, hur Hanssen 
förhöll sig till de ämnesgränser 
han genom sitt forskarintresse 
många gånger kom att korsa och 
vilka reaktioner detta ämnesöver-
skridande förde med sig bland de 
olika ämnesrepresentanterna. 
 Den andra delen består av ett 
antal centrala artiklar av Hans-
sen. De flesta har tidigare varit 
publicerade i olika tidskrifter, men 
har varit svåra att få tag på. Någ-
ra av artiklarna publiceras här för 
första gången.
 Börje Hanssen är ingen själv-
klar utgångspunkt i den moderna 
akademiska debatten. De flesta 
känner nog bara till hans avhand-
ling om Österlen, som utkommit i 
två upplagor, 1952 och 1977.
 Att Hanssen förblivit något av 
en doldis kan delvis förklaras av 
att han med etnologmått mätt var 

rätt udda och att han under perio-
der befann sig utanför den akade-
miska miljön. Under den så kalla-
de ”broilerperioden”, 1964–1971, 
slog sig Hanssen som en av de 
första i Sverige på uppfödning av 
slaktkycklingar. Som en följd av 



att han inte hade en tillräckligt 
stark institutionell anknytning 
saknade han tillräckligt många 
allierade och han kom heller inte 
att få några egentliga efterföljare. 
Hans ingång i de frågor han in-
tresserade sig för var inte specifikt 
etnologiska utan styrdes mer av 
hans intresse för den dynamik som 
präglade historien, och i synnerhet 
den mellan stad och land och de 

människor som bebodde dessa mil-
jöer och rörde sig mellan dessa po-
ler. Anders Perlinge har fångat 
detta med rubriken till en del av 
artiklarna: ”Alla städer ligger på 
landet: kulturgränser mellan stad 
och land”. Hanssen kom att låna 
friskt ur den samhällsvetenskapli-
ga verktygslådan.
 Att ta del av Hanssens liv lik-
som hans teoretiska och metodolo-
giska tillvägagångssätt är intres-
sant på flera sätt. Hanssens öde på 
det akademiska fältet är en intres-
sant historia som blottlägger grän-
ser som till en början inte är synli-
ga och att kliva över dessa kan 
förändra möjligheterna att bedriva 
den forskning man tänkt sig. Men 
kanske än mer matnyttigt är att 
följa Hanssen i spåren när det gäl-
ler hans mål att studera ett sam-
hälles dynamik. 
 Till stor del brottas Hanssen 
med samma frågor som vilken 
samhällsvetenskapligt inriktad 
historiker idag också gör: Vilka 
teorier är användbara? Vilken är 
räckvidden för de teorier som an-
vänds på ett historiskt material? 
Och hur skall forskarens mikro-
skop kalibreras, på makronivån 
eller mikronivån. Artiklarna vitt-
nar om att Hanssen förde en in-
tensiv dialog med forskare från en 
rad vetenskapliga fält, sociologi, 
ekonomi, psykologi och historia. 
Bland de forskarna som Hanssen 
diskuterar kan nämnas filosofen 
John Dewey, psykologen Jacob 

Robert Kantor och sociologen Piti-
rim Sorokin. 
 Vad som gör Hanssen extra in-
tressant och användbar är att han 
försökte ta med sig sina teoretiska 
insikter in i det empiriska arbetet. 
Men att vara teoretiskt innovativ 
med ett stort spretigt historiskt 
källmaterial kan vara mycket 
tidsödande. När det gäller avhand-
lingen Österlen höll detta också på 
att knäcka honom. Sitt tillväga-
gångssätt kallade Hanssen för ”so-
cial ekologi”, men han hann aldrig 
systematisera detta tillräckligt för 
att få till stånd en mer övergri-
pande diskussion i den akademis-
ka världen. Avsaknaden av efter-
följare och diskussion kan också 
bero på att boken om Österlen inte 
är helt lätt att följa. Detta i kom-
bination med att Hanssen föll mel-
lan de disciplinära stolarna torde 
bidragit till att han oförtjänt ham-
nat i skuggan. 
 Att som Anders Perlinge gjort 
då försöka fånga in Hanssens fors-
kargärning som en tidig mikro-
historia är därför ett smart drag 
eftersom det där finns goda möj-
ligheter att placera in Hanssens 
bidrag i en mer etablerad akade-
misk tradition än hans egna ”soci-
al ekologi”.
 Forskare kan rekvirera ett 
friexemplar av boken. Kontakta då 
per.eriksson@ksla.se. 

VETERINÄRHISTORISK 
KONFERENS

Veterinärhistoria är inte ett ämne 
som får särskilt mycket uppmärk-
samhet i jämförelse med till exem-
pel den uppmärksamhet som lä-
karvetenskapen ägnats i historisk 
forskning. Biblioteket har dock en 
bra samling med veterinärhisto-
risk litteratur och bland de histo-
riska tidskrifter vi prenumererar 
på finns Historia Medicinae Vete-
rinariae och ARGOS. Bulletin van 
het Veterinair Historisch Genoot-
schap (på holländska). 
 Exempel på veterinärhistorisk 
forskning finns också i akademiens  
utgivning i SOLMED-serien, Hans 
Blomqvists Veterinärinrättningen 
i Stockholm 1821–1880 (2006) och 
Jan Rendels Från Byatjur till gen-
teknik (2003). Böckerna kan be-
ställas av redaktören till Freja. 
Forskare får friexemplar.

 Ett litet kluster i veterinärhis-
torisk forskning finns för svensk 
del kring veterinärhistoriska mu-
seet i Skara. Museet ger ut en 
småskriftserie. Skara är också 
platsen för Sveriges första veteri-
närskola. Den grundades 1775 av 
linnélärjungen Peter Hernquist.
 Mellan den 22 och 26 augusti 
2012 kommer det att hållas en 
veterinärhistorisk konferens, i 

Utrecht, Holland, den fyrtionde i 
o r d n i n g e n . A r r a n g ö r e r ä r 
WAHVM, World-Association for 
the History  of Veterinary  Medici-
ne. Mer information finns på hem-
sidan. Konferensens huvudtema är 
”organisationer”, såväl nationella 
som internationella.

FORSKARASSISTENTJÄNST 
UTLYSES

SLU utlyser en forskarassistent-
tjänst i agrarhistoria. Tjänsten är 
förlagd vid avdelningen för agrar-
historia vid SLU i Ultuna. Tjäns-
ten har inriktning mot förindustri-
ell tid. Tjänsten omfattar 100 % 
under fyra år. Mer information 
finns att få här.

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-
schyren om biblioteket här.


