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SPECIALNUMMER: ANH utrett av Ulf Sporrong

Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demiens enhet för de areella näring-
arnas historia (ANH) har under vå-
ren utvärderats. Utvärderingen har 
på uppdrag av akademien utförts av 
Ulf Sporrong, professor em. i geo-
grafi vid Stockholms universitet. 
Sporrong har ägnat en stor del av 
sin forskning åt agrarhistoriska pro-
blem, speciellt bebyggelsens och 
kulturmarkens rumsliga organisation 
före laga skiftet. Ulf Sporrong är le-
damot i Vitterhetsakademien och var 
dess sekreterare 2001–2007. 
! Utredningen görs härmed till-
gänglig för en större läsekrets och 
kompletterar den historik över verk-
samheten som publicerades i Freja 
nummer 3 2012, som var ett jubile-
umsnummer med anledning av att 
SOLMED firade 20 år.
! Vi hoppas att utvärderingen bi-
drar till att ge en bättre inblick i ANH 
och akademiens historiska verk-
samhet. Vi vill också gärna att du 
som läsare skall höra av dig om du 
har synpunkter på vår verksamhet 
och som alltså kan komplettera ut-
redningen. Skicka i så fall dessa till 
redaktören för nyhetsbrevet Freja.   

Utvärdering av Enheten för de 

Areella Näringarnas Historia 

(ANH) vid Kungl. Skogs- och 

Lantbruksakademien av Ulf Spor-

rong

De areella näringarna – omfattning, 
definition av begreppet
De areella näringarnas historia 
innefattar såväl jord- och skogs-
bruk, trädgårdsskötsel, jakt och 
fiske. Till detta kommer också 
landskapsfrågor, vetenskapens 
utveckling liksom miljöfrågor, när 

dessa haft bäring på de areella 
näringarna. Viktiga är också män-
niskorna bakom utvecklingen och 
hur de valt att organisera sig, det 
vill säga person- och organisa-
tionshistoria (Ulrich Lange, Freja 
2012:3). 
 Britt Liljewall har i inledningen 
av festskriften till Janken Myrdal 
(SOLMED 47) nämnt de vetenska-
sområden som sysslar med agrar-
historia (s. 9ff). Bland de humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga forsk-
ningsdiscipliner som bidrar till 
temaområdet nämns arkeologi, 
folklivsforskning/etnologi, språkhi-
storia, ekonomisk historia, histo-
ria, konstvetenskap och kulturgeo-
grafi. De naturvetenskapliga di-
scipliner som bidrar till detta 
forskningsfält märks naturligtvis 
flera institutioner vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet samt ämne-
na biologi, ekologi, klimat och mil-
jöforskning vid övriga universitet. 
Intressant är att notera att ämnet 
Agrarhistoria under senare år 
uppträder som en egen disciplin 
vid SLU samt den starka koppling 
som min underökning i flera fall 
visar mellan ANH vid KSLA och 
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Kungl. Skogs- 

och Lant-
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mien firar 2013 
200 år. Den 
romerska gu-
dinnan Ceres, 
som represen-
terar grödorna 
och naturens 
växtkrafter, är 
akademiens 
symbol. 
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de ovan uppräknade forskningsdi-
sciplinerna på ett flertal orter. 
 För att komplettera bilden kan 
man också hänvisa till ANHs hem-
sida där ämnessökningen inom 
Agrarhistoria tar upp följande om-
råden: Jordbruk, Husdjur & Vete-
rinärmedicin, Skog, Redskap och 
teknik, Trädgård, Etnobiologi, 
Fiske – vattenbruk, Jakt – vil-
tvård, Landskap och miljö samt de 
mera allmänna rubrikerna Veten-
skap och KSLA.

Vad säger KSLAs statuter? Hur ser 
uppdraget till biblioteket och ANH 
ut?
Enligt §9 i Akademiens organisa-
tion och arbetsformer (2002) slås 
följande fast: ”Hos akademien 
skall finnas ett kansli och en enhet 
för bibliotek, arkiv och forsknings-
projekt i de areella näringarnas 
historia under ledning av akade-
miens sekreterare”.
 I Verksamhetsinriktningen för 
åren 2013-16 säger sig akademien 
vilja ”främja historiska studier så 
att kunskaper och insikter om 

gången tid kan användas som 
bakgrund när framtiden diskute-
ras”.

ANH – kort inledning som beskriver 
projekt- och publiceringsverksamhe-
ten
Följande inledande översikt bygger 
på Ulrich Langes och Ronny Pet-
terssons presentationer i Freja 
2012:3. Utgångspunkten för ANH 
verksamhet har varit bred. En 
uppgift är att stimulera forskning 
om Akademiens historia utgående 
från materialet i Akademiens ar-

kiv. En annan är att stimulera 
forskning på eftersatta och nya 
områden eller att påvisa försum-
made inspirationskällor till forsk-
ning. Ytterligare en idé har varit 
att få fram skrifter författade av 
personer utanför historieprofessio-
nen men med hög kompetens på 
det sakområde som berörs. Ett sis-
ta inslag är skrifter som represen-
terar intressanta temata som nöd-
vändigtvis inte har direkt anknyt-
ning till Akademien och dess his-
toria (Ulrich Lange, Freja 2012:3).
En ambition har varit att fånga 
frågor som behandlas utifrån flera 
perspektiv för att på ett brett sätt 
belysa den verksamhetssfär som 
Akademien historiskt haft att för-
hålla sig till. Idéerna till de olika 
arbetsuppgifter som föreslagits har 
inledningsvis diskuterats under 
ett symposium varefter olika pro-
jekt utvecklats ofta med en mång- 
eller tvärvetenskaplig karaktär. 
Samverkan med forskare vid SLU 
och andra universitet har före-
kommit under hela den tid som 
den vetenskapliga profilen kring 
ANH utvecklades.
 Man kan se en inledande fas i 
detta arbete i samband med Aka-
demiens 175-årsjubiléum. Den bib-
lioteksanknutna forsknings- och 
publiceringsverksamheten fick då 
en inriktning mot agrarhistoria, 
något som senare konfirmerades i 
biblioteksnämnden 1988. Därefter 
har detta beslut varit vägledande 
för den verksamhet som sedermera 
resulterade i det aktuella forsk-
ningsområdet ”De areella näring-
arnas historia (ANH)”. I början av 
1990-talet intensifierades univer-
sitetskontakterna varvid man knöt 
särskild historisk kompetens till 
verksamheten inom ANH. Publi-
kationsserien över skogs- och lant-
brukshistoriska meddelanden 
(SOLMED) inleddes 1992. Serien 
som den ser ut i dagens aktuella 
utförande skapades 1997 och har 
hittills resulterat i ett 60-tal voly-
mer, vilka fått ett allt bredare te-
matsikt innehåll. Här följer man 
sedan 1900-talet en tydlig interna-
tionell trend inom forskningsom-
rådet. Etnologi med föremålshisto-
ria och ekonomisk historia har 
kompletterats med ett transnatio-
nellt innehåll som bl. a inriktas 
mot ägandefrågor och sociala för-

hållanden samt produktionsfrågor 
och brukningssystem.
 Redan 1989 inleddes en sam-
verkan med Nordiska Museet och 
senare SLU om en gemensam se-

minarieserie som successivt resul-
terat i serien ”Skrifter om skogs- 
och lantbrukshistoria”. Hela 18 
publikationer såg dagens ljus ut-
givna på Nordiska Museets förlag. 
Seminarierna blev upptakten till 
något väsentligt nytt. Forskare 
från hela det agrarhistoriska fältet 
kom samman för diskussioner, vil-
ket låg i linje med Akademiens och 
bibliotekets intentioner med den 
nya verksamhetsinriktningen.
 Seminarierna fick en efterföljd 
genom de olika forskningsprojek-
ten som hittills alltså resulterat i 
60 publicerade volymer, i genom-
snitt nästan fyra per år. Böckerna 
har efter hand blivit alltmer om-
fattande samtidigt som de hela 
tiden håller en hög klass såväl in-
nehållsmässigt som tekniskt. För 
närvarande pågår ca 25 projekt 
med olika utformning. De är i dag 
ett starkt varumärke för Akademi-
en. Det är inte bara vetenskapliga 
resultat som redovisas utan flera 
volymer innehåller uppgift om re-
levanta arkivalier, källittertur och 
kunskapsöversikter. 
 Begreppet ”De Areella näring-
arnas historia (ANH)” etablerades 
2002. Nya stadgar och riktlinjer 
antogs där det fastslogs att det 
skall finnas enheter för bibliotek, 
arkiv och upprättade forsknings-



projekt i de areella näringarnas 
historia. Akademien skall på detta 
sätt bedriva biblioteks- och arkiv-
verksamhet samt ta initiativ till 
och stimulera forskning kring de 
areella näringarnas historia (Pet-
tersson, Freja 2010:3).

Mitt uppdrag – hur jag tolkat det
Mitt granskningsuppdrag finns 
formulerat i brev från Akademiens 
sekreterare av den 13/12 2012. En 
viktig del är att värdera verksam-
heten inom ANH utifrån kvalitati-
va aspekter. Har de projekt som 
presenterats i litteraturen bidragit 
till forskningen på området? Har 
man underlättat mötet mellan ve-
tenskapsmän och praktiker samt 
mellan professionella historiker 
och personer med professionella 
fackkunskaper inom de areella 
näringarna? Har man åstadkom-
mit den tvärvetenskapliga miljö 
som kan förena ny forskning med 
nya synteser inom aktuella forsk-
ningsfält? Har en läsande allmän-
het inom och utanför de areella 
näringarnas värld intresserat sig 
för verksamheten? Hur relaterar 
sig bokutgivningen i sin helhet till 
forskningsverksamhetens totala 
mängd inom området? På vilka 
sätt har man underlättat för av-
nämarna att nå den information 
man behöver eller önskar? Samt 
till sist, vilken betydelse har ANH 
för Akademien?
 För att lösa uppgiften kan man 
naturligtvis gå tillväga på flera 
sätt. Att åberopa ”citation index” 
passar inte särskilt bra när det 
gäller agrarhistorisk litteratur. 
Rikstäckande enkäter och inter-
vjuer ryms knappast inom den 
tidsmässiga ramen för uppdraget. 
Mot bakgrund av de erfarenheter 
jag har från det agrarhistoriska 
fältet har jag istället försökt leve-
rera en personligt färgad karakte-
ristik av ANHs verksamhet och 
dess betydelse för den agrarhisto-
riska forskningen. Kvantitativa 
redovisningar har alltså fått stå 
något tillbaka till förmån för per-
sonliga kartläggningar och omdö-
men. Att redovisa ekonomiska as-
pekter på verksamheten inom 
ANH ingår inte i uppdraget och 
har därför lämnats därhän. För-
slag till förändringar/förbättringar 
ingår inte heller i uppdraget och 
förekommer därför endast margi-
nellt.

Biblioteket
Nuvarande arbetsmodell för biblio-
teket växte fram under 1980- och 
90-talen. Utvecklingen gick mot 
ett specialbibliotek med inriktning 
på de areella näringarnas historia. 
Resterande volymer i biblioteket 
skänktes till SLU bibliotek. Tan-
ken var alltså att Akademien skul-
le koncentrera sig på uppgiften att 
bygga upp en enastående agrar-
historisk litteratursamling. Förut-
om ren biblioteksverksamhet arbe-
tar man inom ramen för olika s.k. 
projekt med målet att publicera 
projektresultaten i bokform. Pro-
jektarbetena länkas successivt in i 
en rullande projektplan (se även 
nedan). De ekonomiska ramarna 
har varit tämligen konstanta. När 
ett projekt avslutas kan ett nytt 
sättas i verket. Biblioteket utnytt-
jas relativt lite av akademiens le-

damöter men desto mer av såväl 
yngre (doktorander) som äldre ak-
tiva forskare inom agrarhistoria. 
Det är välkänt i forskarvärlden 
och utgör ett signum för Akademi-
en. Inte bara forskare besöker bib-
lioteket utan även journalister, 
författare bland andra.
 Verksamheten inom biblioteket 
fastslogs i föreskrifter som antogs 
1995. Verksamhetsprofilen för bib-
lioteket skulle i första hand vara 
skogs-och lantbrukshistoria i vid 
tvärvetenskaplig mening. Bland 
bibliotekets uppgifter angavs att 
det skulle främja skogs- och lant-
brukshistorisk forskning, utveckla 
goda kontakter med forskarsam-
hället, delta i arbetet med Akade-
miens skogs- och lantbrukshisto-

riska verksamheter samt svara för 
och främja forskning som nyttjade 
Akademiens historiska arkiv. Man 
har naturligtvis också ansvarat för 
bokutgivning och annan publice-
ring. Biblioteket förfogar i dag över 
en förnämlig litteratursamling i 
agrarhistoria, tveklöst den största 
i Sverige, stor också i norra Euro-
pa. Intressant är att även den in-
ternationella boksamlingen stadigt 
växer och underlättar därmed 
forskarnas arbete att få nära nog 
en global överblick på forsknings-
fältet. I det sammanhanget kan 
också nämnas förekomsten av den 
sammanhållna Brøndegaardska 
samlingen av etnobiologisk natur.
Biblioteket är således en del av 
profilområdet ”De Areella Näring-
arnas Historia”, förkortat ANH. 
Akademien antog benämningen 
2002. Biblioteket svarar för fem 
verksamhetsgrenar under rubri-
kerna Kunskapsspridning (biblio-
tek, arkiv, rådgivning) och Kun-
skapsproduktion (projekt, publice-
ring).
 Biblioteket har för närvarande 
en bemanning om fyra tjänster 
med lite olika inriktning: Chefbib-
liotekarie, 2 bibliotekarier och en 
förslagsredaktör, den senare med 
huvudsaklig koncentration på att 
stödja publiceringsverksamheten. I 
övrigt fördelas arbetsuppgifterna 
mellan tjänstemännen på biblio-
tek, arkiv och projekt. Tre av de 
nämnda tjänsterna finansieras via 
medel från Akademin, en från 
Landsbygdsdepartementet. Projek-
ten finansieras huvudsakligen via 
fondmedel.
 En uppgift biblioteket och ANH 
står inför för närvarande är att i 
högre utsträckning integrera den 
egna verksamheten med det arbete 
som bedrivs vid akademiens tre 
avdelningar.
 Man är helt up to date vad gäl-
ler elektronisk information, acces-
sion och upprättande av databaser, 
i första hand i Libris. Men servicen 
på informationssidan berör natur-
ligtvis också det egna bokbestån-
det. Därutöver har man en web-
portal som leder in mot abstracts 
över moderna doktorsavhandlingar 
och annan agrarhistorisk littera-
tur. Allteftersom bokproduktionen 
fortgår scannas materialet direkt 
från lay-out och görs digitalt till-
gängligt som PDF-filer.

Kommande utgivning!



 Några data som belyser biblio-
tekets verksamhet:
Antal Fjärrlån: 97:198, 98:328, 
99:406, 2000:300, 01: 320. Siffran 
håller sig därefter normalt mellan 
350 och 500 per år.
 Antal Bokregistreringar var år 
2000 ca 350. Accessionen ligger 
därefter på mellan 300 och 500 ex 
per år. Budgeten för inköp ligger 
på ca 400 kkr. per år.
 Webportal: abstracts över dok-
torsavhandlingar och agrarhisto-
risk litteratur. Vidare finns data-
baser över Havsfiske och Lant-
bruksveckan.
 Förvärvslistor med anknytning 
till Libris är tillgängliga.
 När det gäller besök på hemsi-
dan finns statistik för 1997, 98, 99 
samt 2000-03. Aktuell siffra 2012 
är 7 300. Hemsidan är alltså popu-
lär och har t o m fler besök än vad 
KSLAs egen hemsida har.
Siffrorna tyder på att verksamhe-
ten expanderar.

Arkivet
Jag har i min undersökning inte 
ägnat arkivet särskilt stor upp-
märksamhet. Det är relativt om-
fattande och inrymmer såväl ett 

modernt ”myndighetsarkiv” som 
ett historiskt arkiv av stort intres-
se. I ANHs uppdrag ingår att lyfta 
fram möjligheter att utnyttja det 
historiska arkivet för forskning. 
Ett led i detta arbete har varit att 
presentera och tillgängliggöra ar-
kivets innehåll (SOLMED 5, 10, 
39, 42, 52). 

Rådgivande nämnden
Till biblioteket finns en rådgivande 
nämnd. Nämnden sammanträder 
ca. 2 ggr per år och består inte ba-
ra av akademiledamöter (man är 
således i viss mån fristående gen-
temot akademien). Vidare finns ett 
Arbetsutskott som sammanträder 
under terminstid ungefär var 14:e 
dag (f.n. ledamöterna Ulrich Lange 
och Ronny Pettersson samt kul-
turgeografen Ulf Jansson). Initia-
tiv till publicering mm har i första 
hand kommit från utskottet och 
biblioteksledningen men det hän-
der att Akademiens ledamöter 
också tar initiativ. På senare tid 
har kollegiet önskat få större infly-
tande över de slutgiltiga besluten 
rörande ekonomi, projektinrikt-
ning mm. Också presidiet deltar i 
diskussionerna om projektutform-
ningen.
 För att stärka sambanden mel-
lan ANH och Akademien har möj-
ligheten diskuterats att någon av 
de förtroendevalda i biblioteks-
nämnden skall delta i de olika te-
matiska kommittémöten som av-
delningarna har. Syftet är att sti-
mulera historieintresset inom av-
delningarna samt att bevaka 
ANHs möjligheter att stödja verk-
samheten på lämpligt sätt.

Projektverksamheten
ANH arbetar genom att man tar 
fram olika projekt till penetration. 
I allmänhet avslutas projekten i 
publiceringsform. Den aktuella 
listan över pågående projekt upp-
tar tjugofemtalet titlar. Systemet 
fungerar så att när ett projekt är 
avslutat och redovisats ekonomiskt 
och skriftligt får ett nytt projekt 
chansen att utvecklas. Överlapp-
ningar mellan projekten förekom-
mer dock ibland, vilket beror på 
att själva projektuppbyggnaden 
tar tid. Man inleder oftast med 
diskussioner. Efter hand tar pro-
jektet allt fastare form och så 
småningom blir det klart att mera 
officiellt sjösättas (när finansie-
ringen är klar). Att arbeta i pro-
jektform där flera professionella 
historieforskare deltar innebär att 
bearbetningen av de vetenskapliga 
problemen sker under kvalitativt 
garanterade former.
 Projekten har ingen uttalad 
tematisk inriktning utan tillåts ta 
upp varjehanda temata inom ra-
men för ANHs hela verksamhets-

fält. Men vid sidan av avhand-
lingsprojekt och andra större mo-
nografier lägger man märke till 
förekommande översättningar och 
nyutgåvor samt en hel del biblio-
grafiska översikter och arkivsam-
manställningar till forskningens 

fromma. Många publiceringar sker 
i antologins form.
 Det är inte alltid klart för mig 
hur initiativ tas till nya projekt, 
men biblioteket och arbetsutskot-
tet har alltså hittills spelat en vik-
tig roll i sammanhanget. Projekt-
listan kan synas lite ad hoc-beto-
nad men detta förhållande kan väl 
motiveras av att man arbetar inom 
ramen för en fri och obunden aka-
demi med stor frihet när det gäller 
ämnesval och forskningsanknyt-
ning. Man skulle kunna säga att 
arbetet på sätt och vis sker på den 
fria forskningens villkor. Det går 
sällan att från början se den kon-
kreta ”nyttan” av genomfört arbete 
eller ens hur slutet på projektet 
kommer att te sig eftersom arbets-
seminarier påverkar resultatet 
efter hand. Under senare tid 
märks att kollegiet och presidiet 
vill få ett allt större inflytande när 
det gäller att ge stöd till nya pro-
jekt, vilket naturligtvis kan tolkas 
som att prioritering och en ekono-
misk styrning ökar vid valet av 
projektförslag.  
Vid sidan av rent biblioteksmässi-
ga frågor är den beskrivna pro-
jektverksamheten något av biblio-
tekets ryggrad. Bibliotekspersona-
len ägnar mycken tid åt att finna 
finansiering av produktionskost-
naderna för de olika projekten från 
bl. a stiftelser och fonder, vilket 



normalt sker årsvis. Författarar-
voden utgår i regel inte, vilket gör 
att makten över författarna (hålla 
leveranstider etc.) blir försvagad. 
Å andra sidan finns en stark öns-
kan från många presumtiva förfat-
tares sida om att få delta i projek-
ten (se nedan).
 Projektlistan har ett diversifie-
rat innehåll och forskare och för-
fattare verkar som sagt fritt och 
obundet i förhållande till Akade-
miens övriga verksamhetsfält. 
Man kunde kanske fortsättnings-
vis – i samråd med de tre avdel-
ningarna – formulera fler avdel-
ningsrelevanta projekt. Nationa-
latlasprojektet är ett exempel på 
sådan samverkan. Jag återkom-
mer till denna fråga. Till slut kan 
möjligen – åtminstone på senare 
tid – skönja att vissa universitets-
discipliner fått en mera framträ-
dande plats i projektuppläggning-
en, nämligen agrarhistoria med 
etnologiska rötter, ekonomisk his-
toria och kulturgeografi.

Information om litteratur och evene-
mang och hur – hur når den ut?
Nyhetsbladet Freja utkom första 
gången 2010 med 10 nummer och 
har fått samma omfattning även 
fortsättningsvis. ”Syftet är att 
sprida kunskap om bibliotekets 
samlingar genom att berätta om 
intressant litteratur och nyförvärv, 
men också att tipsa om agrarhisto-
riskt relevanta nyheter”. Freja re-
dovisar ambitiöst och framgångs-
rikt ett mycket varierat kun-
skapsområde. Denna mångfald är 
för övrigt kännetecknande för 
akademiens samlade verksamhet. 
I bästa fall kan den utsända in-
formationen få en ytterligare 
spridning (främst upplysningar om 
böcker, seminarier etc.) genom 
akademiens universitetsanknutna 
företrädare.
 Antalet prenumeranter är inte 
lätt att bestämma eftersom intres-
seanmälan sker på lite olika vägar 
och förtecknas på lite olika sätt. 
Ca 1300 personer prenumererar på 
Freja genom egen intresseanmälan 
till ANH. Därutöver får alla aka-
demiledamöter nyhetsbladet plus 
några personer som i samband 
med olika evenemang erbjudits en 
prenumeration, inalles ytterligare 
ca 600 personer. Det finns också 
en del prenumerationslistor som 
härrör från olika externa initiativ 

på främst universitetssidan (bl. a 
en agrarhistorisk lista med ur-
sprung i Lund med knappt 300 
prenumeranter och en idéhistorisk 
lista med ursprung i Uppsala med 
några hundra prenumeranter). Det 
kan noteras att den tillgängliga 
statistiken för övrigt innehåller en 
del namnupprepningar – den sta-
tistik jag haft tillgång är således 
osäker. Den ger ändå en hygglig 
bild av vilka prenumeranterna är.
Jag har i första hand studerat det 
tillgängliga adressregistret vid 
ANH vad gäller de personer som 
aktivt önskat att prenumerera på 
nyhetsbladet för att kartlägga 
mottagarnas hemvist och redogör 
här för hur dessa grupperar sig i 

olika intressekategorier. Det rör 
sig alltså om ca 1300 personer. 
Bortfallet – där den geografiska 
hemvisten inte kan bestämmas – 
är relativt stort, ca 9 %. Det beror 
främst på att prenumeranten i 
fråga har en personlig e-mai-
ladress utan anknytning till orga-
nisation eller institution. Med lite 
större personkännedom från min 
sida skulle bortfallet säkert kun-
nat reduceras avsevärt. Man kan 
också konstatera att det finns en 
hel del dubbleringar av namnen 
även i  ANHs lista.
 Övervägande delen av prenu-
meranterna hänför sig till lärare 
och studenter vid universitet och 
högskolor – hela 75 %. Flest mot-
tagare av nyhetsbladet finner vi 
hos SLU (ca 25 %), vid fakulteten 
för lantbruk, trädgård och jord-
bruk samt institutionerna för eko-
logi och ekonomi. Bland övriga 
universitet dominerar Lund och 
Stockholm med tillsammans drygt 

30 % av prenumeranterna. Däref-
ter hamnar Göteborg med ca 7 %. I 
Lund dominerar institutionerna 
för historia, ekonomisk historia 
och kulturvetenskap, i Stockholm 
historia, ekonomisk historia och 
kulturgeografi. I Göteborg finns 
relativt omfattande kontakter med 
historia och ekonomisk historia, 
geografi samt litteratur- och idé-
historia.
 Antalet prenumeranter vid öv-
riga universitet och högskolor lig-
ger i samtliga fall långt under 5 % 
av prenumerantstocken. Fördel-
ningen över landet är tämligen 
jämn, några små högskolor saknas 
emellertid helt. Förutom de ovan 
nämnda ämnena återkommer äm-
nena arkeologi, etnologi, miljökun-
skap i flera fall samt några te-
mainstitutioner i Linköping – allt-
så en ganska begränsad skara 
ämnen tematiskt sett. Noteras bör 
dock att främst de mindre högsko-
lorna inte anger institutionstillhö-
righet i mailadressen (enbart hög-
skolans adress anges).
 Knappt 10 % av prenumeran-
terna representerar myndigheter 
och andra organisationer. Bland 
myndigheterna framträder Fiske-
riverket (numera Havs-och vat-
tenmyndigheten), Jordbruksver-
ket, Naturvårdsverket och Skogs-
styrelsen. I övrigt finner man rela-
tivt många prenumeranter i Riks-
dagen och Landsbygdsdeparte-
mentet.
 En grupp som är dåligt repre-
senterad är fria företagare som 
journalister, författare samt bok-
lådor och förlag. Men det kan bero 
på att just denna kategori prenu-
meranter troligtvis har privata e-
mailadresser som jag kunnat de-
schiffrera endast i undantagsfall. 
Det sagda gäller naturligtvis också 
de adresser som representerar pri-
vatpersoner. Därigenom missar 
man en för utredningen intressant 
kategori som sålunda är svår att 
kartlägga via Frejas prenumeran-
tregister. Bland utländska prenu-
meranter dominerar danskarna.
Om man därutöver vill kommente-
ra vilka myndigheter och organisa-
tioner som kan förväntas ha ett 
intresse av informationen men 
som är svagt representerade i 
ANHs adressregister kan följande 
nämnas. Riksantikvarieämbetet, 
Länsstyrelserna, de flesta av lan-
dets kommuner och nära nog 



samtliga museer med relevans för 
ANH, inte minst Nordiska Museet.  
Just dessa myndigheter och orga-
nisationer förekommer emellertid 
desto flitigare i den s k agrarhisto-
riska listan. Även där dominerar 
universitetsvärlden, närmare 50% 
av prenumeranterna kommer där-
ifrån. Här finns också god repre-
sentation från Länsstyrelser, Mu-
seer och Riksantikvarieämbetet. 
Det bör dock nämnas att bortfallet 
här är mycket stort beroende på 
personbaserades privatadresser 
(Ca 30% av hela listan kan inte på 
ett enkelt sätt spåras beträffande 
vederbörandes profession).
 Den totala bild man får av Fre-
jas spridning är alltså att nyhets-
bladet når den publik som i första 
hand avses.

Boksläpp
Under senare tid avslutas i all-
mänhet ett större projekt i form av 
ett s.k. boksläpp så snart projektet 
funnit sin litterära form. En bred 
inbjudan går ut till intresserade 
inom och utanför akademien. 
Händelsen har formen av en pre-
sentation av den aktuella publika-
tionen samt en (kritisk) gransk-
ning av densamma. Ytterligare 
kommentarer kan förekomma från 
arrangörernas sida. Tillställningen 
avslutas med att mötesdeltagarna 
får komma till tals. 
Evenemang är mycket populära 
och har ofta en publik på över 100 
personer. Engagemanget från pu-
blikens sida är vanligtvis livligt. I 
vissa fall erhåller deltagarna den 
aktuella boken gratis, i andra kan 
den inhandlas (beställas) till redu-
cerat pris.
 Boksläppen är således uppskat-
tade, men kanske inte alltid lika 
verkningsfulla som de tidigare ag-
rarhistoriska seminarierna som 
ägde rum i samverkan med Nor-
diska museet (se nedan). En förbe-
redande seminariediskussion före-
kommer dock i flera fall innan 
publicering sker. Boksläppen ge-
nererar ett stort intresse och en 
del diskussion förekommer under 
sammankomsterna men det veten-
skapliga samtalet avslutas i hu-
vudsak genom själva boksläppet 
(se dock nedan under recensioner).  
På senare tid har boksläppen do-
kumenterats genom förekomman-
de anmälningslistor. Jag har stu-
derat sju anmälningslistor sedan 

år 2009 (boksläppen för SOLMED 
43, 49 och 50, 53, 54?, 59) samt 
boksläppet för Urban Emanuels-
sons Europeiska landskap utgiven 
av FORMAS men presenterad hos 
KSLA samt Jankens Myrdals Bo-
skapsskötseln under medeltiden 
utgiven av Nordiska Museets för-
lag. Vanligtvis består deltagarna 
till drygt 10% av ledamöter i 
KSLA, ibland fler ibland färre. Öv-
riga deltagare representerar en 
bred flora av intresseorganisatio-
ner, universitetsinstitutioner och 
officiella organ. Här har man lyck-
ats väcka intresse bland agrarhi-
storiker långt utanför akademiens 
krets. Boksläppen har därigenom 
blivit något av ANHs ansikte utåt. 

Böckerna är vanligtvis extra på-
kostade, viket troligen har lett till 
att man så enkelt kan engagera 
författare utanför ledamöternas 
krets. Böckernas tekniska kvalitet, 
som ligger långt utöver vad uni-
versiteten vanligen kan erbjuda, 
lockar till medverkan.  Författa-
rarvoden förekommer sällan. Des-
sa böcker synes alltså vara en vik-
tig del av Akademiens image och 
utgör en betydelsefull propaganda 
för den breda agrarhistoriska kun-
skap man vill torgföra. Som visats 
förekommer också boksläpp hos 
KSLA där andra förläggare finner 
en lämplig och neutral presenta-
tionsmiljö, vilket naturligtvis stär-
ker den historiska profilen vid 
KSLA. Bra exempel finner vi som 
just nämnts i Urban Emanuels-
sons bok om Europeiska kultur-
landskap som presenterades i 
KSLAs lokaler och Jankens Myr-

dals bok om Boskasskötseln under 
Medeltiden. 

Några allmänna kommentarer till 
böcker och artiklar
I nyhetsbrevet Freja 2012:3 har 
Ulf Jansson redovisat en statistisk 
sammanställning av publikationer 
från ANH fram t o m 2011. ”Syftet 
var att skapa ett underlag för dis-
kussion och reflexion kring verk-
samheten så här lång samt om 
framtiden. Centrala frågor handlar 
om utgivningens balans i olika 
hänseenden”. Sedan 1992 har det 
utkommit minst en publikation 
per år i SOLMED-serien eller i en 
s.k. Småskrift. Under år 2012 ut-
kom 2 publikationer. Sammanlagt 
har hela 60 volymer sett dagens 
ljus, vilket är långt mer än en jäm-
förbar universitetsinstitution nor-
malt mäktat med under samma 
period. Vad man därutöver kan se 
av statistiken är att det samman-
lagda antalet publicerade sidor 
ökat med åren, vilket bl. a beror på 
att de mera omfattande volymerna 
har ökat i antal.
 I statistiken skiljer man mellan 
monografier och antologier, d v s 
böcker med flera författare som 
ibland presenterar olika temata i 
samma volym. Vid ett närmare 
betraktande ser man att utgiv-
ningen av antologier är relativt 
vanlig sedan lång tid tillbaka. 
Vanligt är också att antologiernas 
artiklar kan vara av helt olika ka-
raktär inom det givna temat. Där-
utöver kan teoretiska bidrag blan-
das praktiskt/tekniska framställ-
ningar varvas inom ett givet te-
maområde. Återigen, det synes 
som om detta är något av Akade-
miens signum, vilket i sin tur är 
ett resultat av Akademiens grund-
läggande ideologi och struktur. 
Akademiens ledamöter har olika 
bakgrund vilket gör att forskning, 
näringsliv och praktisk tillämp-
ning får chans att samverka. Jag 
ser detta som intressant och lite 
speciellt för Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien bland våra 
Kungliga akademier tillsammans 
med IVA, som har en liknande 
uppbyggnad av ledamotskapet. 
Profilen är väl värd att vårda. Ge-
nom mitt uppdrag till Akademien 
har man ju också velat få just 
denna fråga belyst. Har ANHs 
verksamhet haft betydelse därvid-
lag?



 Speglar då bokutgivningen in-
om ANH en avsedd och önskad 
profil? Tematiskt gör de det även 
om vissa delar av agrarhistorien 
närmast lyser med sin frånvaro, 
det gäller bl. a fiske och vatten-
bruk. Vad beträffa författare yr-
kesverksamma inom jord- och 
skogsbruk finner man få personer 
som representerar vare sig före-
tagssamhet eller praktisk verk-
samhet. Författare med praktiskt/
teknisk yrkeserfarenhet är alltså 
få. I antologierna möter vi förfat-
tare som i första hand represente-
rar den akademiska banan, vilket i 
och för sig kan vara naturligt. Jag 
kan emellertid inte låta bli att pe-
ka på detta förhållande eftersom 
det också speglar en slags obalans 
när det gäller representativiteten 
mellan olika författarkategorier i 
de böcker som ges ut.
 Dessutom, bortsett från histo-
riker i bred mening är det relativt 
få personer med relation till Aka-
demien, som frekventerar det egna 
specialbiblioteket. Kanske kunde 
man finna vägar för att nå ett bre-
dare utnyttjande från ledamöter-
nas sida? Kvalificerade historiska 
inslag borde kunna efterfrågas i 
högre grad för att belysa andra 
verksamheter än vad de rent ag-
rarhistoriska studierna gör. Jag 
diskuterar detta i ett senare sam-
manhang.

Publicering – historia och projekt
Skrifter om Skogs- och lantbruks-
historia
 Jag har gått igenom Nordiska 
Museets serie ”Skrifter om skogs- 
och lantbrukshistoria” (1990-
2004). Publiceringen av skrifterna 
föregicks av en aktiv seminarie-
verksamhet. I dessa skrifter finner 
man en bred agrarhistorisk pre-
sentation inte minst med anknyt-
ning till traditionell folklivsforsk-
ning och därmed till en anrik gen-
re inom svensk humanistisk forsk-
ning. Serien uppvisar dessutom en 
stor mångfald författare. Jag vill 
som exempel lyfta fram ett par 
häften som kommit att få en åter-
knytning till senare publicerings- 
och verksamhetsområden. Det gäl-
ler häfte nr 3 som på nytt fått ak-
tualitet genom ett ökat intresse för 
landskapsfrågor, inte minst i sam-
band med diskussionerna kring ett 
landskapsforum med säte vid 
KSLA, vilket kan ses som en frukt 

av intresset för den Europeiska 
landskapskonventionen (KSLAT 
2011:4). Jag vill också framhålla 
nr 13 i den nämnda serien som har 
en initierad presentation och dis-
kussion av Europas kulturaland-
skap genom dess odlings- och 
brukningshistoria - en översikt av 
god akademisk klass med senare 
uppföljning i utgåvan av Europe-
iska landskap.
Skogs- och Lantbrukshistoriska 
meddelanden
 Jag har naturligtvis också gått 
igenom SOLMED-seriens alla pub-
likationer. Innehållet i serien hål-
ler en imponerande kvalitet och 
bredd. Böckerna har med åren bli-
vit vackert formgivna och de håller 
också hög teknisk standard genom 
ett grundligt redaktionellt arbete 
och noggrann korrekturläsning. 
Böckerna har oftast omfattande 
bibliografiska uppgifter.  Ambi-

tionsnivån är således av bästa 
akademiska klass och tradition. 
Formspråket är lite stramt men 
inger förtroende, också det i bästa 
akademisk tradition på det huma-
nistiska området. Det är en fröjd 
att nalkas dessa bokskatter! 
Mycket talar för att många av dem 
kommer att få ett bestående värde. 
Jag kommenterar inte här alla 
titlar men några saker kan note-
ras. Kunskapsredovisningarna av 
KSLAs och Experimentalfältets 
historia bör uppmärksammas 
(SOLMED 5, 21, 29, 53 ). Av bety-
delse för min utredning när det 
gäller beskrivningen av den starka 
utvecklingen av det agrarhistoris-
ka forskningsfältet under senare 

åt - fram till professuren vid SLU 
1994 - finns beskriven i SOLMED 
12.
 I det här sammanhanget kan 
jag inte låta bli att nämna publi-
kationen Agrarhistoria utgiven 
1997 av Bengt M P Larsson (et al). 
Som jag ser det var det Bengt M P 
Larsson som initierade det agrar-
historiska forskningsfältet inför 
Lantbruksuniversitetets studenter 
på 1980-talet, något som alltså 
blev fröet till den expension som 
ämnet agrarhistoria senare fick 
utanför de traditionella forsk-
ningskretsarna. 
 Flera gedigna avhandlingar har 
fått sin publicering i serien (SOL-
MED 23, 25, 31, 59).  Det finns 
också böcker som formellt inte är 
doktorsavhandlingar men som har 
ett ämnesuttömmande innehåll 
och djup sakpenetration (SOLMED  
27). 
 I serien finns också exempel på 
inträngande lokala agrarhistoriska 
beskrivningar (SOLMED 37, 59), 
vars bakgrund ofta är att en enga-
gerad person på egen hand kommit 
på en bra publiceringsidé som inte 
nödvändigtvis har ett forsknings-
problem som utgångspunkt. Sna-
rare är det så att man funnit ett 
intressant material att publicera 
och fått gehör för detta.
 Man lägger också till (åter)ut-
givningen av klassisk litteratur, 
som visat sig ha ett stort intresse 
också utanför akademiens krets 
(SOLMED 29, 43, 49, 50).
 En modern inriktning mot et-
nobiologi finns också represente-
rad (SOLMED 46, 48).
 Recensenter har lovprisat de 
senare årens utgivna antologier för 
deras bredd i anslaget (SOLMED 
33, 41, 47 och 53), men avsakna-
den av intresse för fiske och vat-
tenbruk kan återigen noteras. 
Uppsatser om fiske förekommer 
dock i boken om Enaforsholm 
(SOLMED 60).
 Böcker som har en praktisk 
möjlighet till hänvisningar till 
andra SOLMED-publikationer har 
i övervägande fall också referenser 
till andra volymer SOLMED-seri-
en. Därutöver förekommer flitigt 
referenser till standardverket ”Det 
Svenska Jordbrukets Historia” 
utgiven av LT förlag i Nordiska 
Museets regi med ekonomiskt stöd 
av Stiftelsen Lagersberg.



 En höjdpunkt i ANHs hittills-
varande verksamhet är publice-
ringen av volymen ”Jordbruk och 
skogsbruk Sverige sedan 1900” i 
Sveriges Nationalatlas. Den med 
kartor och figurer rikt illustrerade 
boken följdes av en antologi med 
samma titel med tillägget ”Studier 

i de areella näringarnas geografi 
och historia” (SOLMED 53). Tan-
ken med atlasutgåvan var att re-
dovisa jord- och skogsbrukets ut-
veckling sedan början av 1900-ta-
let, vilket är den tidpunkt då den 
praktfulla atlasen Sveriges jord-
bruk i början av 1900-talet såg 
dagens ljus. Kartorna i den gamla 
jordbruksatlasen finns digitalise-
rade och åtkomliga på KSLAs 
hemsida. Den moderna kartredo-
visningen i Sveriges Nationalatlas 
redovisar utöver jordbruket också 
skogsbrukets utveckling under 100 
år. Därmed har man gjort en bety-
dande insats för att belysa näring-
arnas och samhällets omvandling 
under 1900-talet. Här har en 
önskvärd kunskapsintegration 
mellan Akademiens avdelningar 
ägt rum! Få ämnesområden torde 
lämpa sig bättre för kartografiska 
redovisningar av utvecklingen än 
de areella näringarnas historia. 
Atlasarbetena har utvecklat ANH 
på ett fruktbart sätt och kartredo-
visningar är numera inte ovanliga 
i Akademiens publikationer. En 
viktig milstolpe i det avseendet var 
utgåvan av boken Kartlagt land, 
kartor som källa till de areella nä-
ringarnas geografi och historia 
(SOLMED 40/2007).

 En av de mera originella böck-
erna i SOLMED-serien är Svensk 
Mosskultur, odling, torvanvänd-
ning och landskapets förändring 
1750-2000. Den ger oss en värde-
full beskrivning av en i dag, vad te 
tekniska frågorna beträffar, i det 
närmaste bortglömd verksamhet. 
På många håll är emellertid resul-
tatet av utdiknings- och sjösänk-
ningsföretagen bestående, på and-
ra håll kan den tidigare verksam-
heten vara svår att uppfatta. Bo-
ken är ett utmärkt exempel på hur 
specialister och författare av olika 
slag går samman i en volym vilket 
resulterat i ett mångvetenskapligt 
perspektiv på en speciell företeelse 
i vår historia (SOLMED 41). För-
fattarnas redovisningar av de 
landskaps förändr ingar som 
mossodlingarna medförde har be-
stående värde. Landskapsperspek-
tivet kan förhoppningsvis bli ett 
centralt tema i Akademiens fram-
tida engagemang (KSLAT 2011:4).
När det gäller upplagor och för-
säljningssiffror beror resultatet 
naturligtvis på bedömning av det 
förväntade intresset. Vanligtvis 
trycker man en upplaga på mellan 
800-2  500 ex. Numera betraktas 
800 ex. som en rätt normal uppla-
ga. I stort sett går allt åt förr eller 
senare, vilket kan betraktas som 
ett gott resultat av projektarbete-
na. En normal utgivning har legat 
på 3-4 böcker per år. En stor del av 
böckerna sprids gratis till ledamö-
ter och folk som visar intresse för 
publikationerna och som tidigare 
nämnts till deltagarna i boksläp-
pen. Denna ”filantropiska” inställ-
ning grundar sig på att böckerna 
är betalda och finansiärerna vill 
att de skall spridas. Riks- och 
länsbibliotek får skrifterna liksom 
övriga större bibliotek och relevan-
ta specialbibliotek. Även satsning-
ar på rent lokala bibliotek och bok-
lådor förekommer i de fall då pub-
likationerna vänder sig till en lo-
kal publik (SOLMED 6, 28, 37, 46).

Hur tas då böckerna emot? Recen-
sioner
Ett sätt att ta reda på hur pass väl 
ANHs publikationer uppmärk-
sammas och sprids är att studera 
de recensioner som influtit till bib-
lioteket under senare år via ”Arti-
kelsök”. Sedan 2004 har 51 recen-
sioner kommit biblioteket till han-
da.  Så vitt känt innebär detta som 

ett genomsnittligt minimimått att 
varje bok fått knappt en recension. 
Mest uppmärksammad är Colu-
mellas ”Tolv böcker om lantbruk” 
(SOLMED 43) som recenserats sju 
gånger. Överhuvudtaget verkar 
det som om Akademiens utgiv-
ningar av äldre, klassisk litteratur 
fått god uppmärksamhet.
 Anmälningarna varierar allt-
ifrån korta notiser till lärda reso-
nemang där den aktuella publika-
tionen sätts in i ett historiskt och 
vetenskapligt sammanhang. Även 
här utmärker sig Culumellas tolv 
böcker. Bl. a presenterar Sture 
Linnér en initierad artikel i 
Svenska Dagbladet 25/2 2010. Han 
avslutar sitt bidrag med ett över-
svallande omdöme om publikatio-
nen. I Bulletin för Trädgårds-
forskning 7/11 2010 finns också en 
vetenskapligt initierad recension 
av boken liksom i LTJ-fakultetens 
faktablad 2010:26. Genomarbetade 
recensioner får också Inger Lars-
sons bok med titeln ”Millefolium, 
rölika och näsegräs (SOLMED 45) 
i RIG 2011:1 och i Bulletin för 
Trädgårdsforskning 7/11 2010. 
 Andra böcker som recensenten 
lagt ner lite arbete på att kom-
mentera är Nils Edling ”För Mo-
dernäringens modernisering” 

(SOLMED 29), Jansson och Må-
rald ”Bruka, odla, hävda” (SOL-
MED 33), Brummer ”Försök til et 
swenskt skogs- och jagt-lexicon” 
(SOLMED 49), Per-Olof Räf ”Får-
konsulenter på 1700-talet” (SOL-
MED 46), Olof Kåhrström ”Eko-
nomiska skildringar om Sveriges 



historia” (SOLMED 42) och Patrik 
Olsson ”Ömse sidor om vägen” 
(SOLMED 59).
 Därutöver finns några relativt 
omfattande redovisningar av ny-
utkommen litteratur, t ex Gunnar 
Wetterbergs anmälan i DN 21/12 
2011 av såväl Nationalatlasvoly-
men som Antologin om Jordbruk 
och skogsbruk i Sverige sedan 
1900. Dessa båda publikationer 
har också fått internationell upp-
märksamhet (Agricultural History 
86:3 och 87:1, The Agricultural 
History Review 2012:1 med svens-
ka recensenter samt speciellt Zeit-
schrift für Agrargeschichte und 
Agrarzoziologie 2013:1, där Tobias 
Huff presenterar en fyllig anmälan 
av såväl Antologin som Atlasen). 
Övriga publikationer har alltså 
endast fått enstaka recensioner 
(alternativt anmälningar) eller 
inga recensioner alls. De recensio-
ner jag läst är genomgående posi-
tiva eller till och med mycket posi-
tiva.
 Ser vi till frågan om var recen-
sionerna ägt rum kan följande no-
teras: I rikspressen (DN och SvD) 
5, i regionalpressen (Skånska 
Dagbladet, Smålandsposten, Syd-
svenskan Uppsala Nya) 6. Fack-
pressen har sammanlagt 36 an-
mälningar. Oftast rör det sig där 
bara en enstaka notiser. RIG och 
Ny Teknik har dock 4 noteringar 
vardera.  Det bör understrykas att 
denna enkla undersökning inte 
utgör en statistiskt säkerställd 
redovisning. Den bygger på vad 
som uppmärksammats i ”Arti-
kelsök”, dvs i riks- och regional-
press och viktigare fackorgan. Det 
totala antalet recensioner kan va-
ra betydligt flera. I så fall åter-
finns de oftast i ”övriga” fackorgan.
 Vad man ändå kanske vågar säga 
med utgångspunkt från denna 
studie är att den förnämliga 
SOLMED-serien inte riktigt tycks 
vara uppmärksammad efter för-
tjänst. Särskilt saknar man röster 
från dagspressen och etablerade 
vetenskapliga tidskrifter. Om den-
na bild stämmer borde man arbeta 
upp recensionskontakter med de 
stora drakarna och med relevanta 
fackorgan och vetenskapliga tid-
skrifter. Det gäller alltså att få tag 
i etablerade recensenter som kan 
föra ut den kunskapsmassa som 
serien representerar bland forska-
re och intresserad allmänhet. 

Emellertid, i parallellitet med 
mycket annat som hänt under 
ANHs korta historia, de kvalifice-
rade recensionerna ökar i antal. 
Publikationsverksamheten upp-
märksammas alltså alltmer! 

Hur har publicering och andra tjäns-
ter vid ANH utnyttjats? ANHs bidrag 
till forskningen
Min uppgift är bl. a att kartlägga 
betydelsen av ANHs verksamhet 
för den agrarhistoriska forskning-
en i landet. Frågan är bara hur 
skall detta skall kunna genomfö-
ras? Vanligtvis i sådana här sam-
manhang brukar man utnyttja 
citation index, intervjuer och enkä-
ter, metoder som jag av olika skäl 
tidigare i min redovisning avvisat 
som mindre lämpliga för den aktu-
ella uppgiften. Man kan genom att 
studera frekvensen boklån, regi-
strera besök på hemsidan och 
framför allt genom en genomlys-
ning av nyutkommen agrarhisto-
risk litteratur bilda sig en upp-
fattning vad framför allt satsning-
en på SOLMED-serien betytt för 
den moderna agrarhistoriska 

forskningen i landet. Jag har 
slumpvis valt ut ett antal (13) nor-
diska doktorsavhandlingar från 
2000-talet (bil 1). Tanken är att 
genom litteraturlistorna i avhand-
lingarna undersöka antalet refere-
rade bokverk som har anknytning 
till ANH och/eller KSLA. Genom 
notapparaten har jag studerat i 
vilket sammanhang som de funna 
referenserna är omnämnda. Är de 
inblandade i en vetenskaplig dis-
kussion/polemik eller är det bara 

nämnda som stöd för olika påstå-
enden eller liknande?
En avhandling skiljer sig genom 
att disputationen har ägt rum i 
Helsingfors. Av övriga har samtli-
ga refererat till Det Svenska Jord-
brukets historia, ungefär hälften 
åberopar titlar i SOLMED-serien, 
tre avhandlingar refererar till 
Nordiska Museets serie Skrifter 
om skogs- och lantbrukshistoria 
medan nära en tredjedel hänvisar 
till Agararhistoria av Bengt M P 
Larsson m fl. 
Jag kan inte finna att uppmärk-
samheten gentemot SOLMED-lit-
teraturen medfört någon mera in-
trängande diskussion av förekom-
mande uppgifter i dessa böcker. 
Den typen av inlägg är emellertid 
rätt sällsynta i moderna avhand-
lingar över huvud taget. Därmed 
inte sagt att de nuförtiden helt 
skulle saknas i avhandlingar inom 
agrarhistoria – se t. ex Franzén 
(2008), sid 79, not 68. Det kan 
tilläggas till sist, att ett par av-
handlingar redovisar ett erhållet 
stöd från någon av de fonder som 
är knutna till KSLA. 
 Denna enkla analys ger ändå 
vid handen att den agrarhistoriska 
litteratur som producerats inom 
ANH har haft ett betydande värde 
för den originalforskning som skett 
i sen tid i form av gradualavhand-
lingar. Det bör tilläggas att långt 
ifrån alla avhandlingar inom det 
agrarhistoriska området, som sett 
dagens ljus under 2000-talet, haft 
möjlighet att finna naturliga an-
knytningar till innehållet i SOL-
MED-seriens 60 band.
 ANH tillhandahåller på nätet 
agrarhistoriska abstracts över i 
huvudsak de svenska  doktorsav-
handlingar som producerats inom 
ämnesområdet sedan 1980-talet. 
Det rör sig om knappt 200 titlar. 
Siffran är intressant och kan jäm-
föras med de 60 volymer som pro-
ducerats i SOLMED-serien sedan 
1990-talet. SOLMED-serien inne-
håller visserligen rätt få avhand-
lingar men siffrorna visar att ut-
givningstakten av dessa veten-
skapligt baserade böcker är hög. 
De används relativt flitigt i forsk-
ningen.



I vilken utsträckning representerar 
publiceringsverksamheten ett tvär-
vetenskapligt, eller snarare ett 
mångvetenskapligt arbetssätt? Mö-
tet mellan forskare av olika fackul-
tetstillhörighet och mötet mellan 
forskare och praktiker
Flera av SOLMEDS publikationer 
kan sägas representera populärve-
tenskap i bästa mening. Många 
böcker och artiklar har därför läs-
värde långt utöver fackspecialis-
ternas krets. Som tidigare nämnts 
synes detta vara tradition inom 
det agrara etablissemanget. Folk 
med historieprofession möter pro-
fession inom agrar produktion, 
näringsliv och förvaltning. Detta 
förklarar möjligen varför den över-
väldigande majoriteten av böcker 
publiceras på svenska? Kan detta i 
så fall gradera ner det vetenskap-
liga värdet? Eller är själva syftet – 
att teoretiker och praktiker skall 
ha utbyte av varandras kunskaper 
– viktigare i detta fall? Frågan bör 
ställas eftersom serien inte tycks 
vara särskilt uppmärksammad i 
internationella recensionsorgan.
Utgivning av böcker i antologins 
form har blivit alltmer känneteck-
nande för AHN på sistone. Flera 
antologier som presenterats i 
SOLMED-serien har väckt berät-
tigad uppmärksamhet (nr 41, 47 
och 53). Just dessa böcker repre-
senterar å ena sidan på tilltalande 
sätt mångfalden i den publice-
ringstradition KSLA har. Å andra 
sidan riskerar antologierna att 
inte uppmärksammas i internatio-
nella rankingsammanhang.
 De redovisade recensionerna 
(ovan) visar att kunskap om ANH 
och dess publiceringsverksamhet 
kommer flera kategorier agrar-
historiskt intresserade människor 
till del. Akademiens ledamöter 
erhåller efter önskemål vissa av de 
böcker som ges ut och ledamöterna 
kan därför på varjehanda sätt 
medverka till spridningen av kun-
skap genom att uppvisa intressan-
ta publikationer, hålla föredrag 
som tar sin näring ur bokutgiv-
ningen eller att ge dessa påkostade 
böcker i gåva vid lämpliga tillfäl-
len. Vissa stödjande organisationer 
gör stödköp och sprider böcker 
bland sina medarbetare och kon-
takter. ANH och biblioteket spri-
der dessutom böcker gratis där det 
kan tänkas göra nytta. Man har 

också stundtals riktade försälj-
ningar (t ex lokalt) och reaförsälj-
ningar.

ANH och biblioteket som smörjme-
del
Syftet med att inrätta organet 
ANH har ju varit att på varjehan-
da sätt underlätta kännedom om 
och studiet av de agrara näringar-
nas historia. Projekten och bokut-
givningen är centrala i det sam-
manhanget. Biblioteket har därut-
över lagt stor möda när det gäller 
att fungera som ett allmänt stöd 
för den agrarhistoriska forskning-
en. Relationen mellan KSLA och 
SLU har av naturliga skäl tradi-
tionellt varit stark. Inrättandet av 

professuren Agrarhistoria vid SLU 
(1994) har emellertid inneburit 
något nytt och kraftfullt, vilket 
säkert också lockat biblioteket till 
ytterligare satsningar av det slag 
man genomfört under flera år. 
Relationer till andra universitet 
och Högskolor har successivt in-
tensifierats. Detta framgår bl. a av 
sammansättnigen av den Rådgi-
vande nämndens utskott. Ämnes-
områden som ekonomisk historia 
och kulturgeografi har med tiden 
fått större inflytande och därmed 
påverkat publiceringens innehåll 
och valet av författare.
 Den traditionella etnologiska 
föremålsforskningen vid Nordiska 
Museet och andra museer med in-
tresse för det materiella kulturar-
vet har på senare år vitaliserats 
genom samverkan med agrarhisto-
riker med anknytning till ANH. 
Detta ”samarbete” initierades ge-
nom de agrarhistoriska seminari-

erna på 1980-talet och serien 
Skrifter om Skogs- och lantbruks-
historia som in leddes under det 
tidiga 1990-talet också med en ak-
tiv seminarieverksamhet som stöd. 
Tematiskt spänner serien över vi-
da fält.  Den är mångvetenskaplig 
och anknyter till flera olika tradi-
tioner inom det aktuella forsk-
ningsområdet. Denna ämnesöver-
gripande tradition lever vidare.  I 
samband med boksläppet av Jan-
ken Myrdals bok om Boskapssköt-
seln under medeltiden i februari 
2013 arrangerade ANH en diskus-
sion kring begreppet ”källplura-
lism” och dess betydelse för en 
framgångsrik forskning i agrar-
historiska sammanhang, särskilt 
gällande tidsperioder med svagt 
källmaterial. Vidare bör man 
framhålla intresset för spridning-
en av bokverket Det svenska jord-
brukets historia. Akademien har 
med fri access lagt ut en digital 
version av verket på sin hemsida. 
Man kan peka på ytterligare in-
satser som tjänat som smörjmedel 
för den agrarhistoriska forskning-
en. Biblioteket har ett generöst 
öppethållande. Personalen bidrar 
intensivt till att förmedla forsk-
ningsinformation av skilda slag. 
Man tar fram uppgifter om hän-
delser och evenemang (konferen-
ser, disputationer, inköpslistor 
etc.) av intresse, även internatio-
nellt material. Olika databaser 
dräneras på relevanta uppgifter 
som läggs ut på nätet. Vid viktiga 
konferenser arrangeras bokbord 
för information om den egna publi-
ceringsverksamheten. Biblioteket 
har alltmer fått karaktären av ett 
informationscentrum. Nyhetsbre-
vet Freja speglar på ett ingående 
sätt alla dessa aktiviteter. Drygt 
2000 prenumeranter är mottagare 
av nyhetsbrevet. Som tidigare 
nämnts arbetar bibliotekets perso-
nal mycket aktivt för att säkerstäl-
la de ekonomiska förutsättningar-
na för projekt och bokutgivning.

ANHs betydelse för akademiens 
verksamhet internt
När KSLA nu har bestämt att 
Akademiens verksamheter skall 
inrymma ett agrarhistoriskt pro-
gram är det trevligt att kunna 
konstatera att man verkligen lyck-
ats att arbeta upp detta forsk-
ningsfält på ett rätt iögonenfallan-
de sätt. ANHs insatser är populära 



och det märks inte minst när det 
gäller lånefrekvens vid biblioteket, 
besök på hemsidan, uppslutningen 
kring boksläppen osv. Här har 
Akademien skapat en tydlig profil 
av stort PR-värde. Men frågan är 
vad detta betyder för KSLAs egen 
interna verksamhet? Endast en 
liten del av akademiledamöterna 
verkar komma i kontakt med 
ANH. Rätt få verkar vara engage-
rade.
 Under mina intervjuer och dis-
kussioner med ledamöter och 
tjänstemän vid KSLA framkom-
mer ofta att man inte är riktigt 
nöjd med de interna kopplingarna 
mellan ANH och Akademiens övri-
ga verksamhet. Detsamma kan 
sägas gälla om man ser saken ur 
ANHs och bibliotekets perspektiv. 
Diskussioner pågår för närvarande 
med syftet att stärka de interna 
banden för att bättre nyttiggöra 
den kunskapsbas som ANH utgör 
och för att allmänt öka intresset 
för ANHs verksamhet bland Aka-
demiens ledamöter. Kontaktytorna 
mellan ANH och Akademiens tre 
avdelningar kan naturligtvis ut-
vecklas. Man skulle gärna från 
ANHs sida se att organisationen 
är en resurs som avdelningarna 
borde förhålla sig till på ett tydli-
gare sätt. Det ligger inte i mitt 
uppdrag att föreslå åtgärder för 
att förändra läget, särskilt inte 
som olika initiativ tycks vara på 
gång. I allmänna ordalag kan man 
emellertid säga att man behöver 
stärka förståelsen för och nyttan 
av historiska kunskaper i de sam-
manhang där de har relevans. I de 
två senaste numren av Freja före-
kommer en diskussion om behovet 
och nyttan av historiska perspek-
tiv när det gäller matkultur samt 
kulturhistoriska aspekter på de 
agrara näringsranas utveckling 
(Freja 2013:1 och 2).
 En opretentiös början kunde 
vara att man inför olika former av 
initiativ (projekt) som avdelning-
arna står inför, frågar forskare och 
tjänstemän vid ANH om hur histo-
riska aspekter skulle kunna bidra 
till att belysa den tänka projek-
tuppläggningen. En annan tanke 
vore att låta någon historiskt in-
tresserad ledamot i respektive av-
delning delta i ANHs interna arbe-
te med särskild uppgift att förmed-
la avdelningens projektidéer där 
ett historiskt perspektiv kunde 

göra nytta. I rimlighetens namn 
finns här mängder med möjliga 
inspel. Huvudsaken är att kontak-
ter mellan ANH och avdelningarna 
tas på ett mycket tidigt stadium i 
projektarbetet. Modern samhäll-
sanalytisk forskning skulle kunna 
ges en tydligare plats när det gäl-
ler att belysa Akademiens roll ur 
ett bredare samhällsperspektiv. 
Kanske något att tänka på när det 
gäller att få in nya namnförslag i 
valberedningsprocessen.

Omdöme om verksamheten inom 
ANH och biblioteket
Biblioteksledningen har uttryckt 
sina ambitioner på följande sätt i 
en intervju den 16/1 2013:
 1. ”Areella näringarnas historia 
skall vara bas för integration mel-

lan olika relevanta forskningsdi-
scipliner ”
 2. ”Att något som vi uppfattar som 
bra skall bli ännu bättre”
 3. ”Vi har till uppgift att väva ihop 
akademiens olika delar”
 4. ”Vår uppgift är att skapa kon-
takt mellan naturvetenskap och 
humaniora i vid mening”.  
 Man kan utan vidare säga att 
ANH och biblioteket lever upp till 
dessa mål och mer därtill. I likhet 
med vad fallet är med många and-
ra mindre fackbibliotek möter man 
vid biblioteksbesöken entusiasm 
för uppgiften, kunnighet inom sa-
kområdet samt en beredvillighet 
att hjälpa till. Rådgivande nämn-
den och dess utskott bemannas av 
personer med djup sakkunskap till 
båtnad och stöd för verksamheten.
Publiceringsverksamheten i Skogs- 
och Lantbruksakademiens Medde-

landeserie imponerar. Man lägger 
dels märke till de omfattande an-
tologierna som blivit något av 
ANHs signum, dels en rad mono-
grafier som ligger i forskningsfron-
ten. Lägger man därtill serien 
Småskrifter måste man beteckna 
ANHs insatser i publiceringshän-
seende som både kvalificerad, om-
fattande och enastående.
 Bibliotekets servicenivå bör 
också uppmärksammas. Informa-
tion sker genom webbportaler, 
översikter av agrarhistoriska pub-
likationer, boksläpp, allt inom ra-
men för en datoranvändarvänlig 
miljö. Utöver omdömen som entu-
siasm, kunnighet och hjälpsamhet 
kan man lägga professionalitet och 
överblick. ANHs insatser, kanali-
serade genom biblioteket, är för 
det agrarhistoriska kunskapssö-
kandet vad Mimers brunn en gång 
var för den gamla asaguden Oden 
som drack vattnet ur brunnen för 
att nå vishet.
 Men ANH ingår också i ett 
större sammanhang. Agrarhisto-
risk forskning har sedan länge 
haft en framträdande plats i hu-
manistisk forskning vid våra uni-
versitet. En bas fanns i den etno-
logiska föremålsforskningen, en 
annan i historiska och ekonomisk-
historiska studier av samhällsut-
vecklingen, studier som av natur-
liga skäl ofta uppehöll sig vid jord-
brukets förhållanden. Därtill kan 
läggas bebyggelsehistoriska studi-
er som under 1900-talet i stor ut-
sträckning behandlade jordbrukets 
landskap och bebyggelse – en gen-
re som i dag intar en relativt un-
danskymd plats i ANHs program.
 Det fanns naturligtvis kontak-
ter mellan olika forskare den ak-
tuella tiden men begreppet agrar-
historia fick sin omfattning defini-
erad först i och med Nordiska Mu-
seets seminarieserie som resulte-
rade i serien Skrifter om skogs-och 
lantbrukshistoria under medver-
kan från KSLA. En i och för sig 
rätt oansenlig händelse, som skul-
le få stor betydelse i samman-
hanget var Bengt M P Larsson in-
troduktion av Agrarhistoria vid 
SLU under 1980-talet. Intresset 
bland studenterna var stort och 
den traditionella universitets-
forskningen fann en ny samver-
kanspartner. Utvecklingen gick 
snabbt och 1994 inrättades profes-
suren i Agrarhistoria vid SLU. 



Anknytningen till Nordiska Muse-
ets forskarskola bör också nämnas 
i detta sammanhang. Flera av-
handlingar knutna till forskarsko-
lan har ett agrarhistoriskt tema. 
En ingår dessutom i SOLMED-se-
rien (nr 59).
 Biblioteket har hela tiden spe-
lat en roll i denna utveckling. 
Först genom att man inriktade 
verksamheten just på agrarhisto-
ria, senare genom samverkan med 
olika universitetsinstitutioner. 
Man skulle kunna säga att den 
verksamhet som inleddes i form av 
personkontakter och nätverk har 
utvecklats till ett forskningsmäs-
sigt kraftfält med stor vitalitet och 
stor betydelse för den agrarhisto-
riska forskningen i vårt land men 
även utanför landets gränser. 
ANH och biblioteket fungerar allt-
så som en konkret del av ett stör-
re, tematiskt formulerat forsk-
ningssammanhang, en konstruk-
tion som veterligen är rätt unik. 
KSLAs insatser har således haft 
avgörande betydelse för utveck-
lingen dels genom den direkta 
satsning på forskningsområdet 
som man gjorde en gång i tiden, 
dels genom direkt och indirekt fi-
nansiellt och annat stöd. Man kan 
alltså konstatera att den unika 
satsning som biblioteket gjorde på 
agrarhistorisk forskning under 
1980-talet med råge har motsvarat 
förväntningarna. Framgångarna 
har varit stora.
 Trots denna framgång kan man 
komma med några påpekande med 
syftet att ”göra något bra ännu 
bättre”. Projekten och publicering-
en har en avsevärd bredd ämnes-
mässigt sett. Humaniora och na-
turvetenskap förekommer sida vid 
sida. Påpekas kan dock ännu en 
gång att fiske och vattenbruk har 
en blygsam framtoning. De veten-
skapliga disciplinerna etnologi och 
ekonomisk historia har med tiden 
fått ganska stor tyngd i produktio-
nen, kanske i någon mån också 
kulturgeografi. Dessutom har pub-
likationerna en påtagligt åter-
kommande personuppsättning när 
det gäller författare. Detta beror 
naturligtvis på var initiativet till 
nyskapande produktion tas. Saken 
bör emellertid observeras och 
kommer kanske att rättas till allt-
eftersom nya doktorer produceras, 
vilka förhoppningsvis kommer att 
finna nya attraktiva forsknings-

uppgifter inom det agrarhistoriska 
forskningsfältet. Också ett närma-
re samarbete med Akademiens tre 
avdelningar skulle troligen kunna 
påverka detta positivt. Ur agrar-
historisk forskningssynpunkt före-
faller det så här efteråt som om 
överföringen av stora delar av 
Akademiens bibliotek som skedde 
till Ultuna, samtidigt som man 
inrättade ett specialbibliotek vid 
KSLA, varit ett lyckokast i den 
meningen att man säkerställt en 
bokskatt och en agrarhistorisk 
bokproduktion vid KSLA – dessa 
båda fenomen har förhoppningsvis 
därigenom fått en uthållig place-
ring, vilket är viktigt i det längre 
perspektivet.
 Så långt är allt gott och väl. De 
satsningar man har gjort har så-
lunda fallit väl ut. Samtidigt kan 
man konstera att det är original-
forskningen vid universiteten som 
har dragit största nyttan av de 
möjligheter bildandet av det över-
gripande projektet ANH medfört. 
Effekterna på intresset för agrar-
historia utanför universitetsvärl-
den tycks dock ha varit mera be-
gränsat, vilket man t. ex kan se av 
den uppmärksamhet publikatio-
nerna får utanför den akademiska 
sfären. Det är inte lätt att veta hur 
resonomanget gick inom KSLA när 
man beslöt sig för att biblioteks-
mässigt ensidigt satsa på agrar-
historia. Problemet med den mo-
derna bokutgivningen i Agrar-
historia vid ANH är att den inte 
berör Akademiens ledamöter i den 
utsträckning som vore önskvärt. 
Möjligheterna till integrering av 
de areella näringarnas historia i 
Akademiens övriga verksamhet 
borde kanske få styra valet av pro-
jekt i högre utsträckning. Detta 
skulle emellertid sannolikt medfö-
ra att den i dag lite ostrukturerade 
utgivningsprofilen försvann till 
förfång för den bas ANH har i den 
fria akademiska forskningen.      
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