miens Enhet för de areella näringarnas historia (ANH)

Nyhetsbrev från Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-

Freja

Ceres olika
gestalter,
nr. 19. Ceres
som kakburk.
Ceres är också
Kungl. Skogsoch Lantbruksakademiens symbol,
som du kan se
längst ned till
vänster på
denna sida.

NYHETSBREV NR. 9 ÅR 2011

I NUMMER 9: Skogsbilder, Krünitz och böcker om ”naturen”

Vi närmar oss nu fort slutet av året.

Men förutom detta nummer så
kommer ett specialnummer av Freja
att dyka upp strax efter årsskiftet.
Det blir liksom förra året ett specialerbjudande för forskare och ledamöter i KSLA att beställa böcker ur
2011 års utgivning i KSLAs SOLMED-serie.
! Under året som gått har det avgjort största projekt som ANH arbetat med kunnat avslutas. Det handlar
så klart om det vi internt kallat ”atlasprojektet”, men vars formella
namn är Jordbruk och skogsbruk i
Sverige sedan år 1900. Projektet
resulterade i en atlas – utgiven tillsammans med Sveriges nationalatlas, SNA – och en antologi. Atlas
och antologi ﬁnns på både svenska
och engelska. Men inte bara projektet har varit omfattande. Den svenska antologin och atlasen har distribuerats i 1635 respektive 1075 exemplar, den engelska antologin och
atlasen i 1409 respektive 905 exemplar. En rapport över distributionen
har sammanställts och här nedan på
sidan 3 ﬁnns en världskarta som

lorem ipsum dolor met set
quam nunc parum

2011

beskriver distributionen av den engelska atlasen och antologin.
! Någon kanske minns att Freja
nummer 4 2010 illustrerades med
frimärken med skogliga motiv. Dessa var hämtade ur den frimärkssamling som Gösta Gustafsson deponerat hos KSLA. Även om KSLAs
arkiv i huvudsak är till för akademien

så ﬁnns ett antal mindre mer personliga arkiv som ansetts vara av särskilt intresse att bevara. Till dessa
hör också den fotosamling som härrör från tidningen Skogsägaren och
som presenteras av Lars Sundberg
i detta nummer. Några av bilderna är
hämtade från samlingen.
! I det här numret ger vi också en
ingång till ett bokprojekt som får vårt
egna atlasprojekt om 1900-talet att
framstå som ett kortare förord, nämligen Johann Georg Krünitz (172896) väldiga Oekonomische Encyklo-

pedie, publicerad 1773–1858. En
ansenlig del av verket ﬁnns i bibliotekets äldre samling, akademien
prenumererade på encyklopedin till
lite drygt det tvåhundrade bandet.
Om detta skriver bibliotekarie Olof
Kåhrström. Han har sedan början
av 2000-talet bistått akademien i
ﬂera projekt, senast i sammanställningen av handskrifter i arkivet,
Ekonomiska skildringar ur Sveriges
historia som publicerades 2009. För
tillfället arbetar han med ett projekt
om lantbruksmöten.
! I senaste häftet från SBL,
Svenskt Biograﬁskt Lexikon, som
sträcker sig från Strandh till Ström,
ﬁnns ﬂera intressanta uppslag för
den personhistoriskt intresserade
med agrara böjelser. Där återﬁnns
naturligt nog Israel af Ström, men
också Thorsten Streyffert och lantarbetaren Gunnar Sträng.
! Slutligen vill vi införa en rättelse. I
nummer 7 hade vi ett kort inslag om
Sven Edvin Salje, men som slarvigt
nog bara ﬁck namnet Edvin Salje.
Dessutom ﬁnns ett Sven Edvin Salje
sällskap, vars hemsida ﬁnns här.
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Kontakta redaktören: per.eriksson@ksla.se
Ansvarig utgivare: Åke Barklund

SKOGSBILDER
Av Lars Sundberg
En gåva av bildhistoriskt material
har överlämnats till Skogshistoriska Sällskapet för förvaring hos
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Materialet härrör från
tidningen Skogsägaren vilken utgavs 1925 till 1978. Materialet har
donerats så att KSLA svarar för
arkivering och även har rätt att
utnyttja materialet. Det kan för
övrigt nämnas att Skogshistoriska
Sällskapets eget arkivmaterial i
form av protokoll, räkenskaper,
publikationer med mera arkiveras
av akademien.
Bildmaterialet överlämnades
sorterade i ett 50-tal grupper. Det
består av 2050 foton och 610 teckningar. Genom undertecknad har
materialet sorterats och de 50
grupperna har sammanförts i nedanstående elva huvudgrupper. Den
upprättade arkivförteckningen
anger antalet foton och teckningar
inom respektive grupp:
Markberedning; Plantering;
Röjning; Gallring; Avverkning;
Skogsbestånd; Transporter och
kommunikation; Skogsindustri;
Myndigheter; Skogsägarföreningar; Diverse.
Eftersom skog har varit ett av
mina största fritidsintressen har

många minnen aktualiserats under arbetet med iordningställande
av materialet för arkivering. Mitt
intresse för skog väcktes på allvar

då jag 1956-57 gick SVS:s ”Lärlingskurs för skogsarbetare” på
kursgården Ljungaskog i Medelpad. Utbildningen var inriktad på
skogsskötsel med betoning på
skogsarbete med yxa, svans,
bågsåg och barkjärn. En motorsåg
disponerades för 23 elever under
två veckor.
Arkivmaterialet omfattar således den första halvan av den 50årsperiod som jag personligen har
kunnat följa. Vad jag funnit mest
slående vid arbetet med bildmaterialet och teckningarna är den kapacitetsökning som maskinutvecklingen innebär, inte att förglömma
förbättrade plantmaterial och
skogsskötselmetoder som även re-

dovisas i materialet. Arbetsmiljön
för skogsarbetarna har också förbättrats även om maskinernas anpassning till människan först
kommit ikapp under den senare
delen av 50-årsperioden.
Den stora drivkraften i utvecklingen, vilket även speglar sig i
materialet, har varit kravet på en
kostnadsminskning för skogsskötsel under hela processen fram till
industri men även strävan till
ökad avkastning genom olika förädlingsinsatser och förbättrad
skogsskötsel. Den slopade flottningen med övergång till landsvägstransporter medförde minskad
kapitalbindning och bidrog också
till en snabbare övergång till åretruntarbete i skogen.
Materialet är tillgängligt vid
besök för forskare på olika nivåer.
Mer information: Per Thunström
08-54547716. Per skickar även
gärna förteckningen över samlingen elektroniskt.
KRÜNITZ OEKONOMISCHE
ENCYCLOPEDIE
Av Olof Kåhrström
Ett av de tidigaste förvärven till
Lantbruksakademiens bibliotek är
också det till omfånget största.
Redan 1814 inköptes de 121 första
banden av Johann Georg Krünitz
(1728-96) väldiga Oekonomische
Encyklopedie (Berlin 1773-1858)
och akademien fortsatte sedan att
prenumerera på verket åtminstone
till och med den 209:e volymen
1852. De avslutande volymerna
210-242 saknas och möjligen gav
man från akademiens sida helt
enkelt upp ambitionen att komplettera ett verk som med sin
grund i 1700-talets encyklopediska
mani kan ha uppfattats som föråldrat och överflödigt vid 1800-talets mitt.
Krünitz var en tysk läkare och
skriftställare som i upplysningstidens anda ville samla tidens vetande på det ekonomisk-tekniska
området, där lanthushållningen
givetvis var en väsentlig del. Ambitionen var från början egentligen
endast att översätta det franska
sextonbandsverket Encyclopédie
œconomique (Yverdon 1770-71)
vilket för övrigt också finns i
KSLAB:s äldre samling. Denna
tanke övergavs dock snart och redan i första bandet började

Krünitz tillfoga egna ämnesord och
texter. Med hjälp av sitt eget omfångsrika bibliotek, som bland annat innehöll den senaste tidskriftslitteraturen, sammanställde
han själv de 72 första delarna av
Oekonomische Encyklopedie och
dog enligt uppgift helt passande
under arbetet med uppslagsordet
"Leiche" (lik) i den 73:e volymen.
Det redaktionella arbetet fortsattes sedan av bland annat Friedrich
Jakob Floerken (1758-99) och
Johann Wilhelm David Korth
(1783-1861) innan det avslutades
av Carl Otto Hoffmann (1812-60),
som när han lade handen vid de
sista volymerna lär ha varit medveten om att verket inte längre
motsvarade tidens krav.
Sitt väldiga omfång fick Oekonomische Encyklopedie dels genom
ämnesbredden, med alltifrån
skeppsfart till slakterikonst, men
också genom längden på artiklarna som ibland omfattar flera
hundra sidor. Särskilt mot slutet
av utgivningsperioden blev vissa
artiklar alltmer monografiska till
sin karaktär. I början var verket
även frikostigt illustrerat med
graverade planscher vilka man
dock av kostnadsskäl fick dra ned
på efterhand.
Exemplaret av Oekonomische
Encyklopedie i KSLAB är såvitt

känt det enda något så när kompletta i svenska forskningsbibliotek, men den intresserade behöver
numera egentligen inte söka upp
dessa volymer. Sedan några år
tillbaka finns nämligen hela verket tillgängligt via internet. I onlineversionen är den tryckta upplagans frakturstil konverterad till
mer lättläst antikva och sökningar
går att göra med såväl trunkering
som sökoperatorer på både upp-

slagsord och ord i brödtexten. För
den som mer översiktligt vill bekanta sig med verket och dess innehåll går det också att bläddra
alfabetiskt bland uppslagsorden.
Den hågade kan dessutom göra
sökningar på ämnesklassificeringar enligt Dewey-systemet och leta
efter illustrationer via ett expan-

derbart ämnesindex. För den agrarhistoriskt intresserade kan exempelvis rubriker som ”Einzeine
Techniken; Geräte, Ausstattung,
Materialien”, ”Schäden, Krankheiten, Schädlinge an Pflanzen” och
”Feld- und Plantagenfruchte” vara
av intresse. Länkar till illustrationerna finns även i de olika artikeltexterna.
Ett kort sökexempel blir lämpligen ”Schweden”, en artikel som
visar sig omfatta drygt 100 sidor i
Band 150 (1829). Artikeln inleds
med en naturgeografisk översikt
där läsaren bland annat får veta
att potatis växer bra ända upp i
Lappland där endast den korta
sommaren anses stå i vägen för ett
mer lönande lantbruk. Det senare
behandlas annars i ett särskilt
avsnitt som inleds med en del
uppgifter om jordbruksbefrämjande åtgärder utförda av bland annat
Lantbruksakademien och hushållningssällskapen. Den svenske
bonden får sig också en tidstypisk
kritisk avhyvling när han karaktäriseras som långsam och loj. Tonen
är positivare vad gäller nötkreatursskötseln vilken enligt artikeln
är allra bäst i Norrland. Särskilt
framhålls boskapshållningen och
mjölkhushållningen i Härjedalen
vars bönder sägs framställa ”det
finaste smör” och ”mycket välsma-

kande ost”. Även en i sammanhanget marginell företeelse som
silkesodlingen omnämns i en mening där det meddelas att denna
främst bedrivs i närheten av Lund.
Om trädgårdsskötseln berättas att
denna främst idkas i städer och på
herrgårdar medan bönderna i allmänhet odlar få köksväxter förut-

om kål och betor. Det svenska
skogsbruket stod enligt Oekonomische Encyklopedie ännu 1810 på en
låg nivå och bland annat framhåller man hur stora skogsarealer
ofta ödeläggs av skogsbränder förorsakade av boskapsherdarnas
eldar.
Intressant för en nutida läsare
är den litteraturlista som avslutar
artikeln. Vid sidan av då relativt
nyutkomna arbeten som F. W. von
Schuberts Reise durch Schweden,
Norwegen, Lappland, Finland und
Ingermanland (1823-24) och Vargas Bedemars Reise nach dem
hohen Norden (1819) hänvisades
även till äldre källor som J. G.
Cantzlers Nachrichten zur genauern Kenntniss der Geschichte,
Staatsverwaltung und ökonomischen Verfassung des Königreichs
Schweden (1778) – ett inte ovanligt
förhållande i en tid då geografiska
uppgifter och länderstatistik inte
uppdaterades med samma frekvens som idag.
Den som önskar läsa vidare om
och i Oekonomische Encyklopedie
hittar verket här.
***

NATUREN
En så beskedlig beteckning som
”naturen”, men framförallt, de olika associationer och tolkningsmöjligheter som begreppet ger kan på
många sätt bli kontroversiellt och
föremål för debatt. Tre böcker nyligen inköpta till biblioteket vittnar om detta, The Ideal of Nature.
Debates of Biotechnology and the
Environment (2011), redigerad av
Gregory E. Kaebnic, Fighting for
the Future of Food. Activists Versus Agribusiness in the Struggle
Over Biotechnology (2010), av Rachel Schurman och William A.
Munro samt Nature as Measure.
The Selected Essays of Wes
Jackson, med en introduktion av
Wendell Berry (2011).
I The Ideal of Nature försöker
författarna att bredda frågan om
”naturens” olika bottnar och vad
som skall förstås med detta begrepp. Istället för att stanna kvar
inom det område där frågan om
naturens natur och frågor om det
naturliga uppkommit försöker
författarna att komma bortom de
många gånger fastlåsta positioner
som präglat debatten; för att trots
allt se på vilket sätt som ett rätt-

TVÅ KONFERENSER OM
KULTURLANDSKAPETS HISTORIA

Anmälningstiden har förlängts till
den sista december 2011 för konferenserna The Permanent European
Conference for the Study of the Rural Landscape och The 15th International Conference of Historical Geographers.
Konferenserna samlar geografer,
natur- och samhällsvetare, landskapsarkitekter och historiker som
är intresserade av det europeiska
lanskapets utveckling och framtid.

idévärlden utan hur idéer får fotfäste i den allmänna opinionen och
hur beslutsfattare påverkas. Vad
som står i fokus är aktivister som
jobbat för att förändra vår syn på
genförändrade livsmedel.
Wes Jackson diskuterar inte så
mycket om naturen kan användas
som ett bra mått på hur vi skall gå
tillväga för att på bästa sätt leva
våra liv i samklang med vår omgivning och miljö. Naturens normativitet är här istället en utgångspunkt för hans resonemang.
Jackson är organisk lantbrukare
men har kombinerat denna praktiska sida av att handskas med
naturen med att i text dela med
sig av sina erfarenheter. Han tilldelades år 2000 Right Livelihood
Award, det vill säga vad som brukar kallas det alternativa Nobelpriset. Han är en del av den rörelse i USA som går under namnet
”new agrarianism”, en rörelse och
företeelse som liksom deras storskaliga jordbruk förefaller ordentligt amerikansk. Vi har under en
tid köpt böcker i ämnet och återkommer i ett framtida nummer av
Freja.
ANH:s nyhetsbrev ges ut av enheten
för de areella näringarnas historia vid
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. (ISSN 2000-6179)

färdigande med sin grund i naturen kan spela en roll när det gäller
policyskapande institutioner. Bidragen har skrivits av filosofer,
sociologer, statsvetare och religionsvetare.
I Fighting for the Future of
Food är perspektivet delvis det
omvända i den meningen att vi här
inte uppehåller oss i huvudsak i
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