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I NUMMER 1: Rapport från Global Outlook, matböcker, seminarier och boksläpp

Dags för årgång fyra av Freja. Vad 

året har att bjuda på vet vi inte än, 
men vi kommer att även fortsätt-
ningsvis att försöka spegla den litte-
ratur som köps in och som finns på 
biblioteket samtidigt som vi tipsat om 
agrarhistoriskt relevanta resurser av 
olika slag. 
! I årets första nummer rapporterar 
vi från Global Outlook, berättar om 
matlitteratur och tipsar om ett antal 
boksläpp och seminarier. Den se-
naste SOLMED-volymen, om aka-
demiens fjällgård Enaforsholm, får 
ett traditionsenligt boksläpp  den 3 
mars på Jamtli museum. Mer infor-
mation finns på s. 3. Och vi vill re-
dan nu flagga om ett boksläpp den 
10 april av ytterligare en SOLMED, 
om lantbruksveckan. Men till detta 
återkommer vi i nästa nummer. 
! Vill ni genom Freja informera om 
framtida evenemang, även sådana 
som är på planeringsstadiet, hör 
gärna av er. Vi tar också emot tips 
om avhandlingar från de skandina-
viska länderna som vi kan ha mis-
sat. 
! Och glöm inte att ta en titt på vå-
ra förvärvslistor på vår hemsida.

GLOBAL OUTLOOK – EN SUM-
MERING

Då var den tvåhundrade högtids-
sammankomsten och symposiet 
Global Outlook avklarat. Två vik-
tiga händelser i akademiens 200-

årsfirande. Firandet fortsätter 
dock hela året. Den 11 juni blir det 
ytterligare föreläsningar med ag-
rarhistoriskt tema, i Stockholms 
universitets Aula Magna i Fresca-
ti. Det handlar bland annat om 
akademiens tillkomst, det veten-
skapliga landskapet kring Frescati 
och om akademiens internationella 
kopplingar. Dessutom kommer 
akademiens framtidsgrupp att 
presentera sitt arbete.
 Tvådagarsymposiet Global Out-
look innehöll en rad intressanta 

föredrag, både med och utan histo-
riska perspektiv. Ämnesområdena 
som behandlades spände över ve-
tenskap, politik, innovationer, 
teknik, moral med mera. Exempel 
gavs från Sverige, Kina, Latin-
amerika, Afrika, Indien, Storbri-
tannien, Nya Zeeland, USA men 
också genom helhetsgrepp om hela 
vår planet. Naturligt nog  var den 
historiska dimensionen särskilt 
väl företrädd under den första da-
gens förmiddag då Mats Morell, 
Alan Swinbank, Bill Winders  och 
Philipp Aerni höll sina föredrag om 
det senaste halvseklets jordbruks-
politik. Men behovet av historia 
aktualiserades i flera av föredra-
gen; historia som en referenspunkt 
för samtida resonemang för att 
placera in vårt nu i ett samman-
hang, men också att kunskap, om 
än gammal, kan vara till hjälp för 
att få syn på den belägenhet vi 
står inför. Exempel på detta gavs 
av Paul Alan Cox som framhöll att 
vi faktiskt har mycket att lära av 
naturen och hänvisade i detta till 
Linné.
 Vad som mot bakgrund av de 
frågor som diskuterades framstod 
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Ceres olika 
gestalter, 
nr. 31.Ceres 
som exa-
mensarbete i 
design. Genny 
Salvatore fick 
fria händer att 
utforma logoty-
pen till en mat-
varukedja och 
valde följande 
design. Ceres 
är också Kungl. 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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som den mest grannlaga uppgiften 
var kanske inte främst teknisk 
eller naturvetenskaplig till sin ka-
raktär utan handlar om männi-
skornas göranden, eller oförmåga 
att göra något, trots kunskap om 
vad som är det rätta. 
 Svaret har flera dimensioner. 
Somliga problem är institutionella 
och kan exempelvis lösas med 
hjälp av en bättre fungerande 
marknad, andra genom att med 
hjälp av offentliga organ rätta till 
marknadsmisslyckanden, medan 
ytterligare andra handlar om att 
få stopp på exempelvis korruption. 
Förändrade regler kan bidra till 
lösa upp knutar i den mänskliga 
samvaron. Ny teknik är så klart 
också en viktig del av institutionel-
la arrangemang. Vi behöver bara 
föreställa oss biltullar utan möj-
ligheten att skanna av nummer-
plåtarna och via en databas identi-
fiera den rättmätige ägaren samt 
var denne bor.
 Susan Baker, som avslutade 
symposiet på onsdagen, tog expli-
cit upp frågan om vårt handlande 
men påpekade att ett alltför stort 
fokus på institutionella arrange-
mang, teknik och vetenskap kan 
skymma sikten för att göra något. 
Hon förde diskussionen tillbaka 
till Aristoteles dygdeetik, en histo-
risk referens således, och förslog 
att vi borde pröva att ställa  oss 
frågan om vilken typ av liv som vi 

faktiskt vill leva.
 Oavsett var man väljer att an-
gripa människans handlingsliv, 
hos den enskilde individen eller 
som ett kollektiv, så kan detta be-
lysas med hjälp av humaniora och 

samhällsvetenskap. En anledning 
till att saker inte sker planenligt 
är för att människor och grupper 
har motstridiga intressen, vilket 
exempelvis var ett bärande tema i 
Bill Winders föredrag om den ame-
rikanska jordbrukspolitiken. Men 
maktdimensionen var också tydlig 
i Jan-Erik Nylunds  föredrag om 
industriskog i Latinamerika. Om 
de bolag som vill etablera sig inte 
tar hänsyn till att de förändrar en 
livsvärld, och tar ansvar för dessa 
förändringar, så blir samarbetet 
liksom företagandet därefter. 
 Att historia kan belysa dessa 
frågor visar inte minst lant-
bruksakademiens och hushåll-
ningssällskapens tillkomst. De var 
ett försök att modernisera vad som 

sågs som ett efterblivet jordbruk 
och att förändra beteendet hos en 
lite trög allmoge. Ett av de verktyg 
som stod reformivrarna till buds 
var pristävlingar av olika slag. Till 
en början var dock vare sig priser 
eller det som priserna gavs för nå-
got som i någon högre utsträck-
ning intresserade allmogen. Men 
med tiden kom bilden liksom vär-
deringarna av jordbruket att jäm-
kas samman mellan jordbrukets 
organisationer och den brukande 
befolkningen, vilket förmodligen 
varit ett nog så viktigt resultat av 
tillkomsten av en akademi. Denna 
fråga finns det skäl att återkomma 
till med anledning av ett projekt 
som drivs vid ANH och som hand-
lar om de agrara medaljer som de-
lats ut i landet. 
 Powerpoints med mera från 
seminariet finns här. 

RYSKA SKOGAR

Två nya böcker om ryska skogar 
har utkommit, Song of the Forest. 

Russian Forestry and Stalinist 

Envronmentalism, 1905–1953 av 
Stephen Brain från 2011 och He-

art-Pine Russia. Walking and 

Writing the Nineteenth Century 

Forest av Janet T. Costlow, ut-
kommen i år. Inget annat land har 
en lika stor skogsareal som Ryss-
land, så det är nästan märkligt att 
inte fler böcker behandlar detta 
tema. 
 Stephen Brain driver tesen att 
en speciell form av miljömedve-
tenhet tog form i Sovjetunionen 
och som sjösattes under Stalins tid 
vid makten. Drivande var skogs-
mannen Georgii Morozov, som 
lyckades lobba för idén att delar av 
den ryska skogen skulle bevaras. 
Följden av detta blev att den mer 
hårdföra exploateringen av de rys-
ka skogarna skedde i Sovjetunio-
nens periferi, medan de centrala 
delarna sparades. Brain visar på 
ett intressant sätt hur miljömässi-
ga aspekter med klart nationalis-
tiska och mytiska undertoner 
lyckades ta sig hela vägen in i den 
kommunistiska partiapparaten. 
Intressant är kopplingen mellan å 
ena sidan det produktionsinrikta-
de skogsbruket och å andra sidan 
skogens religiösa och kulturella 
betydelse – boktitelns ”Sången om 
skogarna” hänvisar exempelvis till 
oratoriet av Dmitrij Sjostakovitj. 
 Jane T. Costlow, som behandlar 
1800-talet, det vill säga den tid 
som föregår Brains, lägger tyngd-
punkten på kulturella dimensioner 
men tar liksom Brain upp indu-
strialiseringen och uppmätandet 



av skogen samt hur denna stod i 
konflikt med psykologiska och 
konstnärliga dimensioner. Vad 
båda dessa böcker visar är att det 
finns goda skäl att ta i beaktande 
hur frågor om miljömedevenhetn 
finner olika uttryck i olika länder, 
och att det alltså finns goda skäl 
att undersöka det kulturella sam-
manhang som annars typiskt pro-
duktionsinriktade aktiviteter tar 
form. 

MATLITTERATUR OCH TIDSKRIF-
TER

I Freja 2012:9 berättade vi om de 
kompletteringar som gjorts när det 
gäller dansk agrarhistorisk littera-
tur. Vi noterade där också att det 
senaste numret av Landbohistro-
isk tidskrift hade en längre artikel 
om mat. Vi har även kompletterat 
den mathistoriska litteraturen. 
Det mathistoriska intresset har 
som väl undgått få på senare tid 
ökat. Även på forskningsområdet 
utkommer nu allt fler studier. Det 
skall bli intressant när om några 
år även denna matvurm med lite 
distans kommer att kunna ges en 
historisk analys. Vilket genomslag 
fick exempelvis det ökade intresset 
för smak, närodlad och ekologisk 
mat? Påverkade all den informa-
tion som spreds några övergripan-
de trender när det gäller produk-
tion och konsumtion av livsmedel 
eller var förändringarna krusning-
ar på marginalen? Fram tills dess 
får vi hålla tillgodo med det samti-
da grodperspektivet, som alltså 
numera innehåller relativt sett 
mycket mathistoria.
 Akademiens bibliotek prenu-
mererar på två mathistoriska tid-
skrifter, Food History  och Petits 
Propos Culinaires, också kallad 
PPC. Food History, som är Institut 
Européen dʼHistoire de lʼAlimen-

tations tidskrift, innehåller ofta 
både franska och engelska artiklar 
medan PPC, sitt namn till trots, är 
engelskspråkig. Food History ut-
kommer med ca två nummer per 
år och artiklarna är ofta längre, 
inte sällan uppemot trettio till fyr-
tio sidor. Numren har ofta flera 
teman. Det senaste numret inne-
håller bland annat ett tema som 
handlar om restaurangers roll i 
skapandet av ett lands matidenti-
tet, varav en av artiklarna behand-
lar vårt grannland Norge. Ett an-

☞Seminarium

Dr. phil. Lektor Carsten Porskrog Rasmussen, en av Danmarks främsta 
agrarhistoriker, från Institut for kultur og samfund, Aarhus universitet talar 
om ”Slesvigs landbrugshistorie 1544–1830: Mange slags landbrugssam-
fund inden for et begrænset rum”.

Tid: Onsdagen den 13 februari klockan 10.00-11.45. Plats: Nanneson-
rummet, Institutionen för ekonomi, SLU (Inget papper)

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria

Frågor besvaras av Jesper Larsson, 018-67 18 53

❦

☞ Boksläpp och seminarium

Fredagen den 15 februari släpps boken Från Matproduktion till Gast-
ronomi. 

Boken omfattar ett brett perspektiv på mat från många olika fält och pre-
senteras av några av författarna. Kommentarer av professor Ulf Jonsson 
från Stockholms Universitet.

Mingel efter presentationerna. Meddela gärna ifall ni kommer så vi kan 
räkna på hur mycket dricka och tilltugg som går åt.

Redaktörerna önskar alla varmt välkomna!

Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow och Per Wramner

Tid: kl 13.00 

Lokal: MD521 (Södertörns högskola)

❦

☞ Boksläpp

Den 26 februari om medeltida boskapsskötsel är FULLT!!

❦

☞ Boksläpp

Söndagen den 3:e mars är det boksläpp på Jamtli museum för den se-
naste SOLMED-volymen, Vid fjällets fot. Donatorn A. W. Bergsten och 
hans Enaforsholm i Västjämtland – från jaktvilla till fjällgård.

Program

Peter Edling, akademiledamot och lantbrukare i Gällö berättar om aka-
demien och Enaforsholm. Bokens redaktör kulturgeograf Hans Antonson 
talar om Jordbrukets sista utpost i Västjämtland och om boken, donatorn 
och Enaforsholm. Roger Bergström, f.d. professor i viltekologi talar om 
vilt, jakt och jägare i Jämtland. Ingemar Näslund  fiskbiolog berättar om 
fiskets betydelse i västra Jämtland. Avslutning med panelsamtal under 
ledning av Peter Edling med temat om naturbruk i vid mening i Västjämt-
land, exemplet Enaforsholm.

Kostnadsfritt och utan föranmälan. Mer information finns här.

❦

☞ Seminariet Agrara lämningar i det nutida samhället 

i Jönköping den 17–18 april som vi berättade om i Freja 2012:9 har nu 
spikat sitt program. Mer finns att läsa här. Intresserade kan höra av sig till 
Moa Lorentzon (036-30 18 03) eller Fredrik Engman (036-30 18 68)



nat tema behandlar hur livsme-
delsbutiker förutom att vara den 
sista länken mot konsumenten 
också bidrar till att skapa behov. 
Inledningsartikeln, ”Social Inequa-
lities and Product Identification in 
Food Markets. A Critique of Mo-
dernzation and Globalization Pa-
radigms”, är skriven av Ales-
sandro Stanziani, verksam vid 
L'École des hautes études en sci-
ences sociales i Paris. Stanziani 
problematiserar där vad som 
kommit att kallas ett modernise-
ringsparadigm med avseende på 
de förändringar som skett när det 
gäller produktion och konsumtion 
av livsmedel. Han efterlyser mer 
djuplodande analyser för att bättre 
få grepp om hur globaliseringen 
fungerar i praktiken. Han menar 
till exempel att mathistoria kan 
fungera som ett test på teorier som 
tar globaliseringen som utgångs-
punkt och tema. Vilket kan vara 
bra eftersom globalisering är ett av 
samhällsvetenskapens vanligaste 
ord.
 När det gäller Stanziani vill vi 
passa på att påminna om hans bok 
Histoire de la qualité alimentaire. 

France XIXe-XXe siècles som ut-
kom 2005 i förlaget Seuils serie 
Liber, som startades av Pierre 
Bourdieu. 
 PPC utkommer med ungefär tre 
nummer per år. Angreppssättet i 
de olika artiklarna har inte i jäm-

förelse med Food History ett lika 
samhällsvetenskapligt fokus och 
har en mer essäistisk, men också 
etnologisk twist. I många av artik-
larna är det kokboken som står i 
centrum och lite slarvigt kanske 

artiklarna i PPC kan sägas ligga 
närmare smaklökarna än vad som 
är fallet med Food History. I det 
senaste numret skriver till exem-
pel Charles Spence och Ophelia 
Deroy  om ”On the Shapes of Tas-
tes and Flavours”.  
 PPC utkommer på förlaget 
Prospect Books, ett litet förlag 
hemmahörande i Devon, ett grev-
skap i Sydvästra England. Förut-
om utgivningen av PPC ger man 
även ut den årliga Proceedings of 
the Oxford Symposium on Food 
and Cookery, som vi nämnt tidi-
gare här i Freja. Vi har komplette-
rat samlingarna med en hel del 
böcker från förlaget. Dels har vi 
skaffat en rad volymer av ”the pro-
ceedings”, men också en del andra 

titlar vi saknade. Däribland Me-

dieval Arab cookery från 2006 med 
översättningar och artiklar av 
Maxine Rodinson och A.J Arberry. 
För den som vill bekanta sig vad 
biblioteket har från förlaget går 
det bra att göra här. 
 De böcker som ges ut av Pro-
spect Books har ofta en rätt hög 
grad av specialisering och går i 
närkamp med relativt smala om-
råden, som i till exempel Blandine 
Viés Testicles. Balls in Cooking 

and Culture från 2011 (på franska 
2005). Boken innehåller en rad 
recept, bland annat Markis de Sa-
des sallad med testiklar från bag-
ge med kronärtskocka och tryffel. 
 Perspektivet är det motsatta i 
Evan Fraser och Andrew Rimas 
Empires of food. Feast, famine, 

and the rise and fall of civiliza-

tions från 2010 som såväl tidsligt 
som geografiskt med hjälp av vad 

som odlades, såldes, tillagades och 
åts försöker fånga olika civilisatio-
ners metabolism.

 Förutom dessa tidskrifter finns 
på biblioteket också Gastronomisk 
kalender, som utges av Gastrono-
miska akademien och där flera 
svenska mathistoriker publicerar 
sig.
 Ett nytillskott i tidskriftsfloran 
är den amerikanska tidskriften 
Gastronomica, som inte placerats 
bland de historiska tidskrifterna, 
även om den innehåller flera his-
toriska inslag, utan står uppställd 
bland tidskrifter som behandlar 
moderna förhållanden i akademi-
ens nyrenoverade foajé. Vi har 
länge sökt en tidskrift som be-
handlar mat och livsmedel på ett 
lite friare sätt, som dels tar upp 
matens kulinariska dimensioner, 
men ändå inte är en traditionell 
mattidning med recept. Gastrono-
mica kommer framledes att ändra 
karaktär, så vi får se hur den 
kommer att utvecklas. 

ANH:s nyhetsbrev ges ut av enheten 

för de areella näringarnas historia vid 

Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-

demien. (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.


