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FÖRETAL 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien arbetar på olika sätt för att "till samhällets gagn främja 
jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet". Till största delen rör det sig, av naturliga 
skäl, om dagens och morgondagens areella näringar. Men på senare år har, inom Akademien och 
forskarsamhället, gårdagens jordbruk och skogsbruk allt mer uppmärksammats; man ser hos 
agrarhistorien ett stort värde i och med att den vidgar förståelsen för och synen på modernäringarnas 
betydelse för landet. 

1900-talets svenska agrarhistoria är inte särskilt väl undersökt. Detta gäller främst den agrara 
primärproduktionens historia och forskningen kring denna produktion. Det är därför angeläget att 
ge ut denna bok om 1900-talets svenska potatisodling, skriven av en de areella näringarnas man. 
Boken har sin utgångspunkt i författarens egna erfarenheter och kunskaper från vetenskapligt men 
också från agrart och verklighetsnära håll. 

Birger Svensson - bokens författare 
Docent Birger Svensson har från 1957 till 1991 varit aktiv inom forskning, försöksverksamhet och 
debatt om potatisens odling och användning. Vid dåvarande Statens Jordbruksförsök sammanförde 
han kunskapen inom odlingens område: radavstånd, gödsling, skorv etc. och fortsatte med studier 
om variationerna inom knölbildning, bladmassans uppbyggnad m.m. vid Lantbrukshögskolan, 
sedermera Sveriges Lantbruksuniversitets institution för växtodlingslära. Han kom tidigt att intressera 
sig för potatisens industriella användning, bl.a. till chips, och för livsmedelssäkerhet. Från föredrag, 
debatter och uppsatser är hans engagemang för potatis som en viktig gröda i folkhushållet välkänt. 
Potatisens status som livsmedel har höjts tack vare Birger Svenssons intresse för kvalitetsfrågorna. 

Bokens båda skrifter 
Volymen innehåller två skrifter som på ett intressant sätt kompletterar varandra. Den första är en 
översiktlig historik om odlingen, organisationer, försäljning, statlig styrning etc., till största delen 
under 1900-talet. Den andra skriften, som är en redogörelse för forskning och undervisning om 
potatis vid Ultuna under senare hälften av 1900- talet, ger en inblick i den speciella värld, där 
forskarna arbetar till odlarnas gagn. 

Hugo Osvald - en föregångare 
Det finns en föregångare till Birger Svensson, nämligen Hugo Osvald, professor i växtodlingslära 
vid Lantbrukshögskolan 1933- 59, en naturvetenskapsman som också var historiker. Osvald gav 1965 
ut sin nu klassiska bok "Potatisen. Odlingshistoria och användning". Denna bok finner fortfarande 
ständigt nya läsare; den är både lärd och lättillgänglig. 1900-talet behandlas emellertid här endast 
sporadiskt. Birger Svenssons potatishistorik är ett verk i samma anda som Osvalds arbete och följer 
upp detta i tiden. 

Akademiens agrarhistoriska verksamhet 
Akademiens intresse för agrarhistorisk verksamhet har tagit sig uttryck på olika sätt. En form är de 
öppna seminarier och slutna forskarsymposier som sedan några år tillbaka anordnas i samarbete med 
Nordiska museet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Symposierna publiceras i serien "Skrifter om 
skogs- och lantbrukshistoria", som utges på Nordiska museets förlag. Här finner man titlar som 
"Det svenska jordbrukslandskapet inför 2000-talet. Bevaras eller försvinna?", "Bonden i dikt och 
verklighet" och "Bondens självbild och natursyn". 

Akademiens bibliotek har till stor del en inriktning på skogs- och lantbrukshistoria och har en viktig 
samling äldre källitteratur och en växande samling bearbetningar. I Akademiens arkiv finns en 
mängd material om de areella näringarnas utveckling, särskilt under 1800-talet. Biblioteket ger ut 
en egen skriftserie, "Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden", med skrifter som "Fållnäs gård. 
Några nedslag i ett Södertörns- gods agrara historia", "Mjölkbordets historia" och "Från höfrö till 
vallfrö. Den svenska fröförsörjningen 1740-1870", som utkommer under första kvartalet 1996. 
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Det är glädjande att Birger Svenssons arbete också kan ingå i denna serie som ett värdefullt bidrag 
i Akademiens anda. Bokens värde höjs av att författaren har illustrerat den med en riklig mängd 
intressanta och tidstypiska fotografier. 

En aktuell förteckning över den litteratur i skogs- och lantbrukshistoria som har utgivits av 
Akademien, antingen ensam eller i samarbete, avslutar denna skrift. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

Sven-Uno Skarp 
Akademisekreterare och VD 
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