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I NUMMER 4: Trädgårdar och fortsatt 200-årsfirande

”History is the roadmap. Without it 

there is no way to navigate the futu-
re”, säger speakerrösten i den trailer 
som gör reklam för den amerikanska 
serie om mänsklighetens historia 
som nu drar igång på SVT. Vad är 
spännande och intressant historia? 
Tja, det beror så klart på flera saker, 
men jag är generellt sett rätt svag för 
historia som hjälper mig att peka ut 
och hitta det nu som jag befinner 
mig i och dessutom bidrar till att 
öppna upp nya perspektiv för framti-
den. Det vill säga lite av en kartfunk-
tion. 
! Men all historia är inte nyttig på 
det här viset. Den liknar mer träd-
gårdens blommor än frukt och grön-
saker, som går att äta. Idéhistorikern 
Ronny  Ambjörnsson var gäst i 
Lundströms bokradio i P1 och efter-
lyste där mer blommor i trädgården, 
det vill säga mer av det onyttiga.
! Annars vill vi i detta nummer av 
Freja uppmärksamma två evene-
mang som akademien ordnar med 
anledning av 200-årsfirandet. Tors-
dagen den 23 maj kl. 15–18 är det 
öppet hus på akademien. Alla är 
välkomna. Den 11 juni arrangeras 

en jubileumskonferens i Aula 
Magna. Dagen tar avstamp  i histori-
en och avslutas med en spaning in i 
framtiden. Se separat anmäl-
ningslänk nedan.

ÖPPET HUS

På eftermiddagen den 23 maj (kl. 
15–18) har akademien öppet hus 

med anledning av att vi fyller 200 
år. Välkomna! Du får då som be-
sökare bekanta dig med huset och 
får en bild av akademiens historia, 
verksamhetsområden samt hur 
den arbetar idag. Detta sker ge-
nom ett antal kortföredrag som 
hålls av akademiledamöter. Passa 
på att komma och titta på biblio-
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Ceres olika 
gestalter, 
nr. 34. Ceres 
som sig själv, 
som Kungl. 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol. Du kan 
läsa om histo-
rien bakom 
Ceres koppling 
till akademien i 
detta nummer.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

fyller 200 år – fira det med oss:

Akademien främjar jord- och 
skogsbruk och startade sitt 
arbete år 1813 under ledning 
av Karl XIV Johan.

Se donatorsfoajén, plenisalen, kollegierummet, 
Oscars källare och vårt fina bibliotek!

Akademiledamöter berättar om akademien 

och dess historia. VÄLKOMMEN!



teket och vår historiska utgivning i 
SOLMED-serien. Givetvis berättar 
vi också om biblioteket och den 
historiska verksamheten. 

JUBILEUMSKONFERENS

Den 11 juni blir det Jubileum-
skonferens i Aula Magna. Konfe-
rensen är öppen för alla, men an-
mälan är obligatorisk, och görs 
här, där du även hittar program 
och övrig information om konfe-
rensen. 
 Teman är dåtid och framtid, 
som binds samman av moderator 
Johan Kuylenstierna från Stock-
holm Environment Institute som 
kommer att rota dagen i samtiden.
 Förmiddagen tar sin utgångs-
punkt i akademiens första 200 år, 
då Sverige utvecklades från ett 
agrart samhälle via ett industri-
samhälle till ett informationssam-
hälle. Akademien samlade dåti-
dens expertis inom många områ-
den, inte bara från lantbruket. 
Den hade även ett statligt förvalt-
ningsuppdrag. 
 Den lantbruksvetenskapliga 
forskningen och det statliga upp-
draget kom i takt med samhällets 
omvandling att med tiden övertas 
av andra institutioner men beho-
vet kvarstår av att binda samman 
och diskutera den gröna sektorns 
teori och praktik, landsbygdens 
relation till städerna och vad som 

odlas med det vi äter.
 Eftermiddagen ägnas åt fram-
tiden – år 2063. Under temat Du 
sköra nya värld har femton unga 
akademiker skissat på hur natur-
resurserna används, vilka teknis-
ka innovationer som finns till vår 

hjälp liksom vilka  hot vi står in-
för, exempelvis multiresistenta 
smittor, brist på fossila bränslen, 
folkvandring och invasiva arter.

KARL XIV JOHAN OCH JORD-
BRUKET

Med anledning av att det i år är 
250 år sedan Jean Bernadotte 
föddes i Pau, sydvästra Frankrike 
hölls den 25 januari i år seminari-
et ”Karl XIV Johan – En sam-
hällsbyggare”. Platsen var Berna-
dottebiblioteket i kungliga slottet 
och Föreningen Bernadotte-Musei 
vänner arrangerade seminariet. 
Föreningen tillsammans med 
Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien, Kungl. Viterhets Historie 
o c h A n t i k v i t e t s a k a d e m i e n , 
Svenska Akademien och Franska 
Ambasaden var värdar. 

 De föredrag som hölls har nu 
getts ut i skrift. Temat är olika 
aspekter av Karl XIV Johans re-
gentskap. Föredragshållare på det-
ta tema var Hans Majestät Ko-
nungen, Carin Bergström, Franck 
Favier, Dick Harrison, Thomas 
Ihre, Lars O. Lagerqvist, Olof Sjö-
stram samt Mårten Carlsson, tidi-
gare preses i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien och rektor 
vid SLU. Mårten berättade om 
jordbrukets modernisering vid 
denna tid, en tid som akademien 
själv genom dess enhet för de are-
ella näringarnas historia har utgi-
vit ett antal böcker kring. 
 Boken kan beställas genom att 
sätta in 130 kronor på Bernadotte-
Musei-Vänners bankgiro 104-4569. 
Porto ingår. Glöm inte att ange 
adressen boken skall skickas till.

Aula Magna

Stockholms universitet

11 juni 2013

JUBILEUMSKONFERENSEN

Stundande 
skördar



CERES OCH LANTBRUKSAKA-
DEMIEN

Till Ceres många skepnader ge-
nom åren hör den som akademien 
nu har som sitt emblem. Hon före-

kommer redan i det kungliga bre-
vet från 14 januari 1813, som räk-
nas som en av de konstituerande 
akterna, där bestämmelser gavs 
om utformningen av akademiens 
stora medalj. Medaljens framsida 
skulle visa en relief av Carl XIII, 
medan baksidan skulle prydas av 
Ceres på det sätt som vi idag kän-
ner henne med sina gängse attri-
but, men stående framför en typ av 
plog som var modern under tidigt 
1800-tal. Medaljens omskrift skul-
le vara ”Kongl. Landtbruks-Aca-
demien. Stiftad d. 28 dec. 1811”, 
och i övrigt ha samma storlek som 
Svenska Akademiens stora pris-
medalj. Med det kungliga brevet 
fick Kammarkollegiet befallning 
att ombesörja att stämplarna till 
medaljen blev förfärdigad. 
 Denna Ceres kom under nära 
ett och ett halvt sekel därefter att 
leva ett ganska stilla liv på medal-
jens baksida. Som sigill och stäm-
pel användes under lång tid ett 
annat motiv med lilla riksvapnets 
tre kronor omgivna av diverse ag-
rara attribut. Ceres lyste alltså 
där med sin frånvaro. Det var först 
1939 som på akademiens tidskrifts 
titelsida Ceres åter dök upp – 
plötsligt och utan förklaring. På 
titelsidan återgavs hon i ett em-
blem som mycket påminner om det 
som används än idag, dock med 
den gamla omskriften. 
 I samband med akademiens 
utvidgning 1956, då en särskild 
skogsavdelning tillkom, aktualise-
rades frågan om en revision av 
emblemet. Särskilt var det de spe-
ciellt utformade breven med leda-
motskallelserna som var viktiga 
att ge en högre konstnärlig nivå. 
Flera förslag togs då fram och 
myntgravören Léo Holmgren kom 

till sist att omarbeta emblemet 
1960. Vid detta tillfälle framförde 
även statsheraldikern Scheffer 
vissa synpunkter, bl.a. förordade 
han det mer ”vågade” förslaget 
med tallkvistarna (se här intill) – 
det blev dock inte så, utan akade-
mien valde det mer konventionella 
med ekkvistarna. Statsheraldikern 
menade dock att det mer symboli-
serade de medborgerliga dygderna 
än den nya anknytningen till sko-
gen. 
 Inte heller på 1960-talet kom 
akademiens emblem med Ceres att 
få någon större spridning. Det är 
först under 1980-talet som det un-
dan för undan kommit att använ-
das i en logotype med särskilt typ-
snitt och därmed ges en allmän 
användning på i stort sett alla 
ställen där akademien vill synas.
      Per Thunström

TRÄDGÅRD

Forum för trädgårdshistorisk 
forskning håller i år sitt årsmöte 
med seminarium i Göteborg, den 
3-4 oktober. Temat för årets semi-
narium är Trädgård och politik.
 Medlemmar och andra intresse-
rade välkomnas härmed att lämna 
förslag på föredragshållare med 
koppling till temat. Föredragen 
ska hållas på något av de nordiska 
språken eller på engelska. Även 
förslag på intressanta exkur-
sionsmål är välkomna, även en del 
idéer redan finns. Ett förslag till 
seminarieprogram planeras kunna 
presenteras i juni.
  Alla förslag är välkomna och 
insändes omgående till Katarina 
Saltzman eller Anna Jakobsson.
  När programmet är klart i juni 
går det bra att anmäla sig till se-
minariet.
 I år har ett nytt stort upplagt 
sexbandsverk om trädgårdarnas 
kulturhistoria utkommit på förla-
get Bloomsbury, i deras serie om 
kulturhistoria. Namnet på verket 
är A Cultural History of Gardens. 
De sex banden behandlar antiken, 
medeltiden, renässansen, upplys-
ningen, imperiernas tid samt den 
moderna tiden. Varje volym är 
strukturerad efter samma princip: 
Design, Types of Gardens, Plan-
ting, Use and Reception, Meaning, 
Verbal Representations, Visual 
Representations, Gardens and the 
Larger Landscape.

 Trädgårdsodling i relation till 
olika former av kollektiva och so-
ciala aktiviteter har under senare 
tid fått allt större uppmärksamhet. 
Uttryck för detta är exempelvis 
urban gardening och guerilla gar-
dening.
 Men vadå kollektivt och socialt? 
Jo, i motsats till trädgårdsodling i 
den egna villaträdgården, som i 
huvudsak är en privat företeelse, 
eller i plantskolor och professionell 
trädgårdsodling, som är ett företa-
gande, eller som påkostade privata 
eller offentliga trädgårdar där väx-
terna främst fyller ett estetiskt 
men ibland också ett vetenskapligt 
syfte finns en rad sätt att arbeta 
med trädgårdar som förutom att 
handla om växterna och deras 
skörd krokar i det omkringliggan-
de samhället på ett annat sätt än 
de nu nämnda. Men är då detta 
nytt? Nej, så klart inte. Vi har ti-
digare i Freja nämnt de så kallade 
Victory Gardens som startades 
under andra världskriget, fram-
förallt i USA och Storbritannien. 
Det förefaller också som att man i 
USA haft ett större fokus på träd-

gårdsodling som en del i olika ty-
per av sociala projekt, inte minst 
som ett sätt att i vid mening för-
bättra miljön i nedgångna urbana 
områden områden. De har också 
varit framgångsrika att framhålla 
denna aspekt, medan engelska 
trädgårdar ofta associeras med 
den egna täppan. 
 2005 utkom en historik som tog 
ett samlat grepp om just ett mer 
socialt trädgårdsarbete och vad 



som i USA kallas community gar-
dening, Laura J. Lawsons  City 

Bountiful. A Century of Communi-

ty Gardening in America. Lawson 

är landskapsarkitekt och kanske 
är det en del av förklaringen till 
att boken genom sina många il-
lustrationer (i svartvitt) – fotogra-
fier, landskapsplaner, informa-
tions- och propaganda material – 
ger en bra rumslig förståelse. 
 Vilken blomma har i förhållan-
de till andra blommor motsvaran-
de status som eken har till andra 
träd? Eller som älgen har till sko-
gens övriga djur? Svårt val, men 
jag skulle nog hävda att det är 
rosen som är nummer ett. Under 
alla omständigheter är rosen den 
blomma som det finns flest böcker 
om på biblioteket. En sökning med 
rosor som ämnesord ger i bibliote-
ket 159 träffar. Huruvida rosen är 
jämförbar med eken och älgen 
kanske kan anstå, den är bland 
blommor i alla fall gåvan par excel-

lence och är laddad med symbolik 
om trohet, kärlek och martyrskap. 
Bortsett från att antalet böcker 
sticker ut en del så framstår rosen 
i jämförelse med majoriteten av 
verksamheter och föremål knutna 
till de areella näringarna och som 
bibliotekets samlingar behandlar 
som ganska onyttig. Undantaget 
är professionell rosodling, som är 
en ekonomisk verksamhet som 
andra. Men den stora mängden 
böcker om rosor handlar inte 
rosodling som näring utan det är 
odling av rosor i allmänhet eller 

andra aspekter. Bland de ämnen 
som behandlas hör rosor i konsten, 
där även broderi av rosor i kors-
stygn behandlas. Också rosors an-
vändning vid parfymtillverkning 
är en användning som behandlas. 
Ett relativt stort antal böcker har 
också en folkloristisk infallsvinkel. 
Dessa finns främst i Brøndega-
ardssamlingen. Ett exempel på 
detta är The Culture of Flowers av 
Jack Goody  från 1993, i vilken 
han diskuterar blommors symbo-
liska betydelse i olika delar av 
världen, hur detta har förändrats 
historiskt, inte minst som den del 
av framväxten av ett marknads-
samhälle.
 En del trädgårdar, och Edens 
lustgård skulle nog kunna sägas 
vara modell för detta, uppnår en 
närmast översymbolisk status och 
som inte är knuten till själva od-
lingen. Vissa verkliga trädgårdar 
har också drag av detta. En träd-
gård som rör sig i den riktningen 
är Thomas Jefferssons trädgård 

vid Monticello.
 Till skillnad från Edens lust-
gård så kan vi fortfarande ströva 
runt i Monticello, tack vare det 
arbete som nedlagts, både vad gäl-
ler arbetet med jorden, men också 
av historiskt rekonstruktionsarbe-
te. Men skörden består inte bara 
av majs, potatis och tomater, utan 
här skördas även symboliska vär-
den kopplade till den amerikanska 
revolutionen och till den ameri-
kanska identiteten. 
 Peter J. Hatch har sedan 1977 
varit ansvarig för trädgården vid 
Monticello och har flera gånger 
skrivit om Jeffersons trädgård. 

Han gör det nu senast i ”A Rich 

Spot of Earth”. Thomas Jefferson’s 

Revolutionary Garden at Monticel-

lo, som utkom 2012. Det är den 
första heltäckande boken om Mon-
ticellos köksträdgård och som be-
handlar arbetet i trädgården, ska-
dedjur samt hur de bekämpades, 
och hur exempelvis fröer sparades 
från år till år. 

DIET OCH MARKUTNYTTANDE I 
JAPAN UNDER 1900-TALET

Trädgårdar tänks sällan som ag-
gregat, till exempel som all träd-
gårdsyta i ett land. Även om sta-
tistik finns tillgänglig. Trädgården 
leder tanken till det överblickbara 
liksom också många gånger till det 
privata. Men så klart finns en så-
dan koppling. Sett över tid så har 
det som vi vill stoppa i våra mun-
nar påverkat det som odlas i våra 
trädgårdar. Detta gäller i än högre 
grad jordbruket sett i sin helhet. 
 Förhållandet mellan å ena si-
dan livsmedelskonsumtion och vå-
ra matpreferenser och å andra si-
dan markutnyttjandet har för ja-
pans del undersökts i boken Ja-

pan's dietary transition and its 

impacts, som utkom förra året, 
författad av Vaclav Smil och 
Kazuhiko Kobayashi. Från att i 
början 1900-talet varit ett land 
vars kost i huvudsak bestod av 
vegetabilier och som odlades i ett i 
huvudsak subsistensbaserat jord-
bruk, till att bli en matimportör av 
gigantiska mått och vars befolk-
ning numera ökat proteinintaget 
betydligt, men ligger klart under 
de rikaste västländerna. Smil och 
Kobayashi tar ett helhetsgrepp om 
livsmedelskonsumtionens omvand-
ling i det japanska samhället och 
undersöker bland annat omvand-
lingens konsekvenser på hälsa, 
livslängd och miljö.

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.

Jeffersons trädgård vid Monticello


