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I NUMMER 5: Perspektiv på de areella näringarna och M. B. Swederus

Den senaste tiden har vi ägnat åt 

lite längre teman men också att rap-
portera om akademiens olika jubile-
umsaktiviteter och som haft historis-
ka inslag. Det är därför dags att på-
minna om det myllrande forsknings-
fält som de areella näringarnas his-
toria utgör. Ett sätt att få syn på de 
olika forskningsområden det handlar 
är genom de akademiska tidskrifter 
som finns på området. Vår och för-
sommar är en bra skördetid för tid-
skrifter som utkommer med fyra 
nummer per år. Med hjälp  av dessa 
och en del nyutkommen litteratur 
ringar vi i detta nummer in några 
intressanta perspektiv på de areella 
näringarna. 
! Förutom detta så presenterar vi 
också en lite längre introduktion till 
den svenska trädgårdshistoriens 
fader, M. B. Swederus.
! Glöm inte se efter på hemsidan 
vilka nya böcker som registrerats 
den senaste tiden.

NY FORSKNING – TIDSKRIFTER 
OCH BÖCKER
Vad som räknas till de areella nä-
ringarna varierar. Placerar vi oss 
till exempel i mitten av 1950-talet 

hittar vi inte särskilt mycket upp-
levelsebaserade näringar, vilket 
idag är en del av den palett som de 
areella näringarna utgör, och som 
alltmer börjat få sin historiska be-
lysning. Livsmedelshistoria hade 
inte heller en särskilt framskjuten 
plats, vilket det har idag och är en 
av de mer expansiva delarna av de 

discipliner som studerar olika as-
pekter av de areella näringarna.  
 Mot bakgrund av hur akademi-
en varit och fortfarande är sam-
mansatt, det vill säga som en or-
ganisation där såväl praktiska 
som teoretiska frågor diskuterats, 
ger den en rätt bra utkikspunkt 
och vägledning för att studera des-
sa förändringar, det vill säga kopp-
lingarna mellan människa och na-
tur genom historien, men med sär-
skilt fokus på näringarna. 
 Utgångspunkten för de areella 
näringarna är naturligt nog rums-
lig. Det handlar om jordbruks-
mark, skogsmark, ängar, fjäll, 
trädgårdar och fiskevatten. Sam-
mantaget en rätt stor del av Sveri-
ges och andra länders yta. Men 
förutom de mer markbundna as-
pekterna handlar det också om 
förädling av vad marken ger samt 
institutionella, kulturella och poli-
tiska förutsättningar för dessa 
verksamheter. De teoretiska per-
spektiven för att studera detta va-
rierar och kan svinga sig från det 
lokalt specifika till att med en glo-
bal örnblick försöka fånga hela den 
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väv av verksamheter som ingår i 
det areella. 
 Tidigare i år utkom Carin Marti-
ins bok The world of agricultural 

economics. An introduction som 
just tar ett brett helhetsgrepp om 
de agrara verksamheterna. Intres-

sant är också att hon aktivt jobbar 
med jämförelsepunkter mellan det 
industrialiserade jordbruket och 
jordbruket i utvecklingsländerna, 
det vill säga ett globalt perspektiv.
 Trots de areella näringarnas 
dominans rent ytmässigt är det, 
när historiens drivkrafter brukar 
summeras, städerna som fram-
hålls. Städerna har härbergerat 
hovkultur, industrier med ny tek-
nik, universitet, men också klass-
mässiga konflikter som drivit his-
torien framåt. Senast är det Ri-
chard Floridas ”kreativa klass” 
som har sin hemort i staden. Så 
klart har städerna spelat en avgö-
rande roll, och gör det alltjämt. 
Men som man ropar får man också 
svar. Studier som tar dynamiken 
mellan stad och land i beaktande 
är relativt få. Antingen är det sta-
den eller landet som studeras, men 
oftast staden. Som vi skrivit om i 
Freja tidigare så finns exempel på 
studier som lägger betydande kraft 
på att studera båda leden, såväl 
stad som land. Ett sentida exempel 
på det är antologin Local food sy-

stems in old industrial regions: 

concepts, spatial context, and local 

practices, redigerad av Neil Reid. 
Den utkom förra året och innehål-
ler såväl empiriska fallstudier som 
försök att utveckla den teoretiska 
och metodologiska verktygslådan. 

 I det senaste numret av den 
amerikanska tidskriften Agricul-
tural History  diskuterar Geoff D. 
Zylstra i artikeln ”Streching Time, 
Collapsing Space: How New Jersey 
Market Gardeners Used Techno-
logy to Control Production, 1838–
1876” hur teknik och nya produk-
tionsmetoder kunde användas för 
att övervinna en del av de innebo-
ende svårigheter som följer av att 
vara beroende av ett snabbt när-
mande bäst-före-datum liksom att 
produktionen var säsongsberoen-
de. Zylstra visar att innovationsri-
kedomen var hög också bland före-
trädarna för areella näringar, i det 
här fallet trädgårdsodlare i New 
Jersey, inte bara i den industriella 
sektorn.
 ”Urban gardening” har på se-
nare tid presenterats som ett nytt 
begrepp och en delvis ny företeelse 
– landet har flyttat in i staden. 
Den klara gränsdragning vi har 
idag mellan stad och land är histo-
riskt skapad. Hur har det gått till? 
En del av det svaret ges i Åke 
Sandströms Plöjande borgare och 

handlande bönder. Mötet mellan 

den europeiska urbana ekonomin 

och vasatidens Sverige, som utkom 
redan 1996. Sandström visar att 
en avgörande orsak till att bönder 
skulle vara bönder på landsbygden 
och borgare som bedrev handel i 
städerna skulle vara just det var 
skatteteknisk. Alltså en statlig 
åtgärd. Den finns på biblioteket 
men också i fulltext på nätet. 
 En annan twist på frågan om 
stad och land ges i antologin Ani-

mal Cities. Beastly Urban Histori-

es, redigerad av Peter Atkins och 
som utkom 2012. Här har vi för-
flyttat oss framåt i tid, till 1800-ta-
let, och utanför Sveriges gränser, 
till London, Paris och städer i 
Australien. Framförallt är antolo-
gin ett bidrag till den växande 
forskning som går under beteck-
ningen ”animal studies”. Med djur 
i staden som utgångspunkt disku-
teras och problematiseras det ur-
bana som fenomen, men därmed 
får vi även syn på det som succes-
sivt har förlagts utanför staden, 
nämligen det rurala.
 Med anledning av djur så har 
Sarra Tlilis Animals in the Qur’an 
från 2012 införskaffats till sam-
lingarna som är en utläggning av 
den status djur getts i koranen.

 Amerikanska tidskriften En-
vironmental Historys andra num-
mer för året behandlar till stor del 
de areella näringarna. Där finns 
fyra artiklar om skogen och som 
geografiskt täcker Afrika, Japan 
och Spanien. Den innehåller även 
en artikel om tredje rikets jord-
bruk, Peter Staudenmaiers ”Or-
ganic Farming in Nazi Germany: 
The Politics of Biodynamic Agri-
culture, 1933–1945”. Staudenmai-
er vidgar här perspektivet då han 
mer brett undersöker inställning-
en till ekologisk och biodynamisk 
odling under nazisttiden än vad 
som vanligtvis varit fallet. 
 Environmental Historys recen-
sionsavdelning är alltid spännande 
och välmatad med ny forskning. 
En relativt stor del med koppling 
till de areella näringarnas miljö-
aspekter recenseras. Men även 
annan litteratur än den uttalat 
miljöhistoriska tas med, det vill 
säga litteratur som är viktig för en 
förståelse av hur miljöfrågor är en 
del av övriga samhällsfrågor. I det 

senaste numret recenseras till ex-
empel Bill Winders The politics of 

food supply: U.S. agricultural po-

licy in the world economy från 
2009, men som kom med ett utökat 
kapitel i paperbackupplagan från 
2012. Det är samma Bill Winders 
som var var med på akademiens 
tvådagarsseminsarium Global 
Outlook i början av året då han 
tillsammans med Mats Morell, 
Alan Swinbank och Philipp Aerni 
gav ett historiskt perspektiv på 



jordbrukspolitiken de senaste 40 
åren. 
 Ett specialnummer av KSLAT 
med referat av journalisten Jenny 
Jewert från samtliga föredrag är 
under arbete och utkommer under 
sommaren.
 Den brittiska tidskriften för 
miljöhistoria, Environment and 
History, har i årets andra nummer 
temat ”flooding”, en nog så aktuell 
samtidsfråga mot bakgrund av 
såväl översvämningar här hemma 
som i andra delar av världen. Inte 
minst Centraleuropa har de senas-
te åren drabbats mycket hårt då 
hela städer ställts under vatten, 
senast i Tjeckien och Tyskland. 
 Översvämningar är inte bara 
ett naturfenomen orsakat av na-
turliga variationer i nederbörden. 
Dels påverkar vi människor på en 
global nivå klimatet, för svensk del 
säger prognoserna att nederbörden 
i framtiden kommer att öka, dels 
har vi förändrat den fysiska när-
miljön genom till exempel regle-
ring av vattendragen.
 Vatten som resurs och närheten 
till det är grundläggande för vår 
överlevnad och det är därför inte 
särskilt märkligt att vi utsätter 
oss för de risker som det innebär 
att både bosätta oss i dess närhet 
som att dra nytta av dess fördelar. 
Vattenfrågan knyter an till de are-
ella näringarna på flera sätt. Det 
handlar om tillgång på vatten för 
de samhällen i vilken människor 
bor men framförallt att det finns 
tillgång till vatten för att släcka 
djurens törst och till bevattning.
 I det senaste numret av den 
danska tidskriften Landbohisto-
risk Tidskrift  skriver Erik Hofmeis-
ter om ”Den store å och bønderna”. 
Ån är Gudenåen och som använts 
till bevattning, fiske, transporter, 
men också som kraftkälla för ex-
empelvis kvarnar. Artikeln beskri-
ver hur vattnets roll förändrats 
med tiden, efter andra världskri-
get minskade exempelvis vattnets 
betydelse som transportväg. Det är 
i sammanhanget värt att påminna 
om David Blackbourns The Con-

quest of Nature. Water, Landscape, 

and the Making of Modern Germa-

ny från 2006. 
 Betydligt större vatten än Gu-
denån har varit viktiga för den 
agrara utvecklingen. Den ameri-
kanska exporten av spannmål över 

Atlanten är kanske den mest kän-
da, som i takt med att tekniken 
utvecklades följdes av tranatlan-
tisk handel med fryst kött. 
 Gregory Cushman fäster i Gu-

ano and the opening of the Pacific 

world. A global ecological history 
från 2012 vår uppmärksamhet vid 
en mer perifer och inte så välbe-
forskad vara som kom att trans-
porteras över haven, guano. Att 
guanon är relativt okänd hänger 

samman med att den konkurrera-
des ut av handelsgödslet. Cush-
man visar att guano utgör en vik-
tig del av förhistorien till bland 
annat det moderna industrialise-
rade jordbruket men också att 
verksamheterna kring guanon lik-
som själva guanon utgör ett ut-
märkt prisma när det gäller att få 
syn på de nätverk som binder 
samman fosfatutvinning, kväve, 
jordbruk och politik.

DEN SVENSKA TRÄDGÅRDSHI-
STORIENS FADER – M. B. SWE-
DERUS

Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demiens enhet för de areella näring-
arnas historia (ANH) kommer under 
sommaren 2013 att på sin hemsida 
publicera åtta trädgårdshistoriska 
artiklar av M. B. Swederus (se för-
teckning i slutet av denna text). Två 
av dessa är i PDF-format, de sex 
andra utskrifter med möjlighet att 
göra fritextsökningar. En av de sena-
re är ett utskrivet opublicerat manu-
skript. 
! ANH har försökt intressera re-
daktionen för Svenskt Biografiskt 

lexikon, SBL, att ta med nedanstå-
ende text om M. B. Swederus, av 
trädgårdshistorikern, docenten och 
akademiledamoten Kjell Lundquist 
(1955–2011), redigerad av chefsbib-
liotekarie Lars Ljunggren i juni 
2013. Kjell fick på grund av sin sjuk-
dom ej möjlighet att avsluta arbetet 
med att ge ut Swederus artiklar i 
akademiens bokserie ”Skogs- och 
lantbrukshistoriska meddelanden”, 
SOLMED. Kjell skulle ha komplette-
rat artiklarna med en längre inledan-
de artikel, kommentarer, växtregis-
ter, illustrationer med mera.

Magnus Bernhard Swederus föd-
des 1840 i Fellingsbro i Västman-
land. Han kom som 20-åring till 
Uppsala för att studera vid univer-
sitetet och disputerade också där 
på avhandlingen om Botaniska 
trädgården i Upsala 1655–1807 
(Falun 1877). År 1884 tillträdde 
han en tjänst som adjunkt i natur-
lära, historia och svenska vid Upp-
sala högre läroverk, en tjänst som 
han upprätthöll i 24 år, till 1904. 
Han avled 1911, 71 år gammal i 
Uppsala, den stad han blev trogen 
i hela sitt liv och parallellt med sin 
lärargärning ägnade omfattande 
historiska studier.
 Swederus är okänd för den sto-
ra allmänheten. Hans namn, fors-
kargärning och publikationer sak-
nas till exempel i stort sett i våra 
uppslagsverk och encyklopedier. 
Nationalencyklopedin (NE) näm-
ner honom inte ens vid namn. För 
den trädgårdshistoriske forskaren 
går det dock inte att komma förbi 
Swederus. Han har genom sitt ido-
ga och kvalificerade arkivarbete 
lagt en grund på vilken många 
senare forskare arbetat vidare. Det 
gäller hans mycket omfattande 
excerperingar av landets äldre 
trädgårdsförhållanden i en mycket 
vid kontext. Dessa förvaras på 
Uppsala Universitetsbibliotek 
(UUB). På excerpterna baserade 
till exempel Sten Karling stora 
delar av sin epokgörande avhand-
ling Trädgårdskonstens historia i 

Sverige intill Le Nôtrestilens ge-

nombrott, Stockholm 1931. 
 Själv lät Swederus ge ut ett 20-
tal längre och kanske lika många 
kortare artiklar, flera unika för sin 
tid och till stora delar baserade på 
det primära källmaterialet i arki-
ven. Staden Uppsala, och historis-
ka förhållanden i Uppsala, intres-



serade honom mycket. Han be-
handlade i ett historiskt samman-
hang så vitt skilda ämnen som 
Sveriges bergshantering från 
1600-talets början, boklådorna i 
Uppsala från samma tid, den bo-
taniska trädgårdens historia i sta-
den, olika studentnationers histo-
ria, Olof Rudbeck d.ä. och d.y., 
Linné, Svenska kungar som jägare 
och jagtvårdare, Sveriges allmän-
na trädgårdshistoria från äldsta 
tider, romarnas trädgårdskultur, 

våra kulturväxter m.m. 
 Om Swederus möjligen är nå-
gorlunda känd av etablerade fors-
kare inom de historiediscipliner 
där han verkat, och i Uppsala, och 
eventuellt till namnet bekant för 
flera inom ämnet trädgårdshisto-
ria, så stannar nog kunskapen där. 
Problemet är att få tillgång till 
hans artiklar. Verken är många, 
de är spridda i svåråtkomliga tid-
skrifter, ofta i flera på varandra 
följande nummer och de är av 
mycket olika längd. Framför allt 
skulle Swederus pionjärarbete, 
företrädesvis inom svensk träd-
gårdshistoria genom ett urval av 
de viktigare artiklarna och opubli-
cerade föredragen, göras tillgäng-
ligt för flera och kunna bedömas 
efter förtjänst. Äras den som äras 
bör. Flera skriver idag, med ambi-
tionen att komma med nyheter, om 
det som Swederus själv utrett och 
kommit fram till för hundra år se-
dan.
 Publiceringen av Swederus ar-
tiklar ökar förhoppningsvis intres-
set hos allmänheten och stimule-
rar till vidare forskning, ibland för 
att bekräfta eller vederlägga hans 
rön. Man må inte förglömma att 

Swederus excerperingsarbete både 
direkt och implicit har lagt grun-
den till framställningen av hela 
den svenska trädgårdens historia; 
en kompendietradition är sålunda 
för handen, vilken det självfallet 
är angeläget att diskutera och 
kanske konfrontera. Swederus oli-
ka artiklar på hortikulturens och 
naturforsknings många områden 
är således dubbelt aktuella, dels 
som tidiga bearbetningar av ett 
primärt källmaterial vilket fortfa-

rande står sig och må spridas, dels 
som tendensiösa barn av sin tid 
med en mission som gärna bör 
skärskådas.
 Swederus var en utmärkt 
språkbehandlare och hans texter 
kan läsas med största nöje och be-
hållning. Han skildrar både långa 
förlopp och speciella frågor. För-
hoppningsvis når därför artiklarna 
utanför forskarnas krets. Artiklar-
na ökar förståelsen för äldre tiders 
trädgårdsarbete och leder för-
hoppningsvis till att fler äldre sor-
ter och metoder prövas och att 
kanske rester av äldre växtmate-
rial i gamla trädgårdar bevaras 
och utvecklas. 
 Följande verk publiceras som-
maren 2013 på Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens enhet för de 
areella näringarnas historias, 
ANHs, hemsida:

 *1877 Botaniska trädgården i 

Upsala 1655–1807. Ett bidrag till 

den svenska naturforskningens 

historia, Uppsala 1877. 141 s. 
PDF.
 *1880-82 Svensk hortikultur i 

forna dagar, I & II, Svenska Träd-

gårdsföreningens tidskrift 1880–
82, 51 s. Avskrift.
 *1885 Hortikultur hos de gamle 

Romarne, Svenska Trädgårdsföre-
ningens tidskrift 1885, 25 s. Av-
skrift.
 *1886 En trädgårdsbok för 

svenska adelsmän på 1600-talet 
[Oeconomia av Shering Rosen-
hane] Svenska Trädgårdsförening-

ens tidskrift 1886, 16 s. Avskrift.
 *1887 Blad ur tobakens histo-

ria, Svenska Trädgårdsförening-

ens tidskrift 1887, 52 s. Avskrift.
 *1907 Linné och växtodlingen, 

Uppsala universitets årsskrift 
1907. 102 s. PDF.
 *1909 Konung Kar l IX : s 
förtjenster om Sveriges hortikul-
tur, Sveriges Pomologiska före-
nings årsskrift 10, 1909. Avskrift.
 *1911 Trädgårdsförhållanden i 
Uppsala under förra hälften av 
1800-talet, föredrag, (opublicerat, 
ca 90 manussidor). Utskrift 16 si-
dor. 
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