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I NUMMER 5: Landsbygdshistoria (2) och KSLA:s historiska matrikel

God fortsättning önskar vi från KSLA:s 
bibliotek! Vi hoppas att det kommer 
att bli ett angenämt och innehållsrikt 
2015 med mycket agrarhistoria.
 Temat landsbygdshistoria fortsät-
ter i detta nummer av Freja. Förutom 
att lyfta fram några böcker kring detta 
vill vi också lyfta fram vad som väl 
närmast kan ses som ett källmaterial, 
nämligen reportage, !lmer och andra 
mer allmänkulturella sätt att förhålla 
sig till landsbygden. Dessa ingår ju 
tillsammans med forskningen i den 
väv av verksamheter som ständigt 
påverkar synen på vår omgivning och 
utgör en slags horisont som strukture-
rar de frågeställningar vi väljer att lyfta 
fram.
 Vi har också nöjet att presentera 
Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demiens historiska matrikel. Den 
spänner över perioden 1812–2012 
och förtecknar ledamöterna aktiva 
under denna tid – 2 697 personer. Att 
en organisation publicerar en historisk 
matrikel över sina medlemmar är en 
lyx på många sätt. Dels är det en slags 
komprimerad kronologisk historia 

över ett kollektiv som i det här fallet 
med organisationen som gemensam 
nämnare görs synlig. Dels kan i en 
matrikel gömmas den pusselbit som 
samtida och framtida historiker letar 
efter för att komma vidare i sin forsk-
ning. En matrikel är för historiker näs-
tan vad en partikelgenerator är för 
kärnfysiker. Med hjälp av urvalskriteri-
er och ett idogt insamlande av uppgif-
ter laddas maskinen under "era år för 

att slutligen presentera en bild av 
verkligheten som sedan kan tolkas av 
experter av olika slag.
 Ett ytterligare nummer av Freja 
återstår av 2014 års årgång. I nummer 
6 kommer vi att presentera den senas-
te SOLMED-volymen, utgivningen av 
Bengt Bergius Tal om läckerheter, som 
kom från tryckeriet måndagen före jul. 
Dessutom presenterar vi då också 
årets erbjudande om att beställa friex 
ur sortimentet.

Landsbygdshistoria (2)
Förra numret av Freja handlade om 
landsbygdshistoria – rural history – och 
hur denna forskningsinriktning utgör 
en historisk klangbotten till modern 
landsbygdsforskning, som i en av sina 
senare skepnader går under namnet 
”den nya ruraliteten” – new ruralities. 
Här fortsätter landsbygdstemat, dels 
med några böcker som tar upp lands-
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gestalter, 
nr. 43. Ceres som 
fastighetsbolag. 
Företaget som 
är beläget i 
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bygdens utarmning samt forskning om 
regionala skillnader i Sverige, dels ge-
nom att vi pekar på en möjlig ingång 
för att närma sig landsbygden ur ett 

historiskt perspektiv, nämligen hur 
landsbygden skildrats i exempelvis re-
portage av olika slag. 
 Diskussioner kring landsbygden och 
inte minst vad som uppfattats som 
problematiskt är inte nytt. Utgångs-
punkten har ofta varit att maktbalansen 
mellan land och stad successivt förskju-
tits till städernas fördel, en följd bland 
annat av att städerna vuxit såväl relativt 
som absolut och med konsekvensen att 
städerna symboliskt och reellt getts ett 
övertag gentemot landsbygden. Denna 
förskjutning, knuten till landsbygdens 
avfolkning, har sedan industrialisering-
en tog fart under 1800-talet varit i det 
närmaste en historisk konstant. Och 
urbaniseringen fortsätter, inte bara i 
Sverige utan globalt. I slutet av 2008 
passerades gränsen då hälften av jor-
dens befolkning bor i städer. Framför-
allt är det i Afrika och Asien som urba-
niseringen går snabbast. För svensk del 
passerades gränsen för när majoriteten 
av befolkningen blev stadsbor mellan 
1955 och 1960. Inkluderas även kö-
pingar och municipalsamhällen passe-
rades den redan i mitten av 1940-talet. 
Det är svårt att hitta ”goda exempel” där 
denna utveckling kunnat vändas. Och 
vad som räknas som ett ”gott exempel” 
handlar nästan uteslutande om att ut-
!yttningen från landsbygden bromsats, 
inte att det sker någon in!yttning. Det-
ta är inte endast en fråga om faktiska 
förskjutningar när det gäller exempelvis 
!yttströmmar utan också att framgång 
och framtid om och om beskrivs som 
hörande till städerna. I förlängningen är 
det som om landsbygdens underläge 

satt sig i vårt sätt att tänka. Ett sentida 
exempel på att framtiden hör städerna 
till är boken Urban express. 15 urbana 
lagar som hjälper dig navigera i den nya 
värld som tas över av kvinnor och städer 
av Kjell A Nordström och Per 
Schlingmann och som utkom nyligen.
 Frågan är så klart om det är ett pro-
blem att människor bosätter sig i städer 
och inte på landsbygden. Svaret på den 
frågan handlar dels om vilket samhälle 
vi önskar och vad vi som samhälle och 
kollektiv ser som goda och möjliga liv 
att leva, dels vilka möjligheter vi har att 
leva som vi önskar. Det "nns !era ex-
empel på att politiker, bland annat med 
moraliska och sociala skäl, velat knyta 
människor till en geogra"sk plats, men 
där mer strukturella samhällsföränd-
ringar varit starkare. Ett bra exempel 
ges i Nils Edlings avhandling Det fos-
terländska hemmet. Egnahemspolitik, 

småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 
1900 från 1996. Egnahemspolitiken 
kunde inte bromsa in!yttningen till 
städerna.
Achievers, Stayers, Seekers, och Re-
turners
Det "nns inte en landsbygd och inte 
heller en typ av landsbygdsbefolkning. 
Några verkar mer benägna att ge sig av 
från landsbygden än andra. Vilka väljer 
att !ytta respektive stanna och varför 
gör de dessa val? Sociologerna Patrick J 
Carr och Maria J Kefalas menar i Hol-
lowing out the middle. !e rural brain 
drain and what it means for America från 
2009 att det kanske mest problematiska 
!ödet mellan land och stad inte är ”ex-
porten” av exempelvis jordbruksproduk-
ter utan att en viss typ av människor 
väljer att lämna sin hembygd för att 
exempelvis studera eller för att hitta 
jobb i de större städerna på öst- och 

västkusten. I motsats till det utbyte som 
sker vid försäljning av till exempel 
spannmål återförs inget av detta utbyte 
mellan land och stad. Det är för övrigt 
samma typ av människor som väljer att 
!ytta från landsbygden i Sverige som i 
USA – unga vuxna. Carr och Kefalas 
lade ned närmare sju år på att samla in 
materialet till boken, som främst bygger 
på intervjuer. 
 För den intresserad har boken en 
hemsida där det till exempel går att läsa 
recensionerna av boken. 
 Geogra"skt tar de sin utgångspunkt 
i Mellanvästern, det vill säga området 
som ligger väster om bergskedjan Ap-
palacherna, norr om Ohio!oden och 
öster om Klippiga bergen. Till detta 
område hör staten Minnesota, alltså de 
gamla ”svenskbygderna” i USA. Detta 
ger ett perspektiv på befolkningsrörel-
serna i historien. Under 1800-talet oro-
ades bland annat politiker över att Sve-
rige skulle tömmas på innovationskraft 
när !yttströmmarna gick västerut.
 Ur intervjuerna mejslar Carr och 
Kefalas ut fyra idealtyper: Achievers, 
Stayers, Seekers, och Returners. Achivers 
är de högpresterande som ofta tidigt är 
framgångsrika i skolan och lämnar sin 
hembygd för studier på universitet. De 
återvänder sällan. Stayers är de som till 
exempel tar över familjeföretaget eller 
som med en relativt låg utbildning sö-
ker ett jobb i hemtrakten. Seekers är de 
otåliga och söker sig ofta tidigt bort 
och hamnar inte sällan inom det militä-
ra. Returners är de som återvänder, an-

tingen eftersom de känner ett ansvar 
för hembygden eller för att !ytten var 
en besvikelse. Ett kapitel ägnas åt re-
spektive grupp.
 Carr och Kefalas diskuterar olika 
sätt att komma tillrätta med ut!ytt-
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ningen. Dels ser de immigranter som 
en resurs som skulle kunna bidra till att 
landsbygden och de mindre städerna 
skulle kunna leva upp, men de pekar 
också på behovet av statlig hjälp för att 
exempelvis stödja utbildningen i mind-

re städer och göra den mer konkurrens-
kraftig. En intressant iakttagelse de gör 
är att en inte oviktig anledning till den 
kultur som skapar ut!yttningen står att 
"nna i det lokalsamhälle man !yttar 
ifrån. I skolan liksom i !era hem förbe-
reds ungdomarna att !ytta, det vill säga 
omgivningen betonar att möjligheterna 
till en lovande framtid ligger bortom 
den egna hembygden. Det får konse-
kvensen att "the investment the com-
munity has made […] becomes a boon 
for someplace else." 
 De grupper som Carr och Kefalas 
identi"erar är rätt allmängiltiga och 
kategorierna är användbara inte bara i 
USA utan på många platser. I Young 
people in rural areas of Europe, redigerad 
av Birgit Jentsch och Mark Shucks-
mith från 2004 ges ett europeiskt per-
spektiv på de !yttströmmar som disku-
teras men med fokus på färmst olika 
policies som prövats i landsbygdsområ-
den i Storbritannien, Irland, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Österrike och Por-
tugal. 
Regionala skillnader
I ett historiskt perspektiv är det intres-
sant att se hur olika regioner har ut-
vecklats inte bara ekonomiskt utan ock-
så på en kulturell och mentalitetsmässig 
nivå. En bra startpunkt för detta är 
Johan Söderbergs Våld och civilisering i 
Sverige 1750–1870 från 1999, liksom 
Christer Ahlbergers avhandling Vä-
varfolket. Hemindustrin i Mark 1790–
1850 från 1988 liksom hans Konsum-

tionsrevolutionen. Om det moderna kon-
sumtionssamhällets framväxt 1750–1900 
från 1996, de senare med ett regionalt 
fokus på framförallt Västsverige. Dessa 
studier ger en historisk bakgrund och 
förståelse för hur olika regioner i Sveri-
ge utvecklats och som det "nns skäl 
komma ihåg när en så pass övergripan-
de och abstrakt kategori som landsbyg-
den lyfts upp. Även Leif Runefelts En 
idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herr-
gårdskultur och den gamla samhällsord-
ningen 1800-1860 från 2011 ger här 
viktig kunskap genom att lyfta fram hur 
de bättre bemedlade delarna av den 
svenska landsbygden konstruerade sin 
plats i det sociala landskapet. Den soci-
ala karta som ritades upp gav en många 
gånger förklenande bild av allmogen. 
 Erik Westholm och Cecilia Wal-
denström framhåller i Kunskap om 

landsbygden från 2008 att bilden av 
landsbygdsforskningen av många ”upp-
levs som en tunn och splittrad genre, ett 
forskningsfält som inte riktigt funnit 
sina former”. Vad skall landsbygds-
forskning i så fall jämföras med? Ur-
banforskning, som också begränsas 
geogra"skt? Det vore en spännande 
jämförelse, men det skulle också vara 
intressant att se en studie av lands-
bygdsforskningen institutionella, orga-
nisatoriska och innehållsmässiga histo-
ria, även om det skulle innebära ett steg 
bort från den faktiska landsbygden.
 Den historien skulle säga något om 
hur vi närmat oss landsbygden, vilka 
begrepp som använts, vilka syftena va-
rit, men också var de som tagit sig an 
denna typ av forskningsobjekt kommit 
ifrån, inte minst ämnesmässigt men 
också från vilka lärosäten de kommer. 
 Ett tecken på att ett forskningsom-
råde mognar är förekomsten av verk av 
en mer syntetiserande karaktär. Någon 
syntes av av den svenska landsbygdens 

utveckling och historia "nns inte, även 
om delar av denna historia "nns ut-
spridd i andra typer av historiska fram-
ställningar, till exempel fembandsverket 
Det svenska jordbrukets historia, som 
redigerades av Janken Myrdal. Men 
någon motsvarighet till exempelvis 
Alun Howkins !e death of rural Eng-
land. A social history of the countryside 
since 1900 från 2003 "nns inte för 
svensk del. Howkins placerar där in 
landsbygdens utveckling mot bakgrund 
av världskrig, förändrade preferenser 
hos den urbana befolkningen men ock-
så händelser som mul- och klövsjukan 
och galna kosjukan och de konsekven-
ser detta "ck för lantbruket och lands-
bygden. 
Inte bara forskning – reportage och 
!lm
Landsbygden som tema, problem och 
möjlighet har inte bara intresserat fors-
kare utan också journalister, författare, 
konstnärer och "lmare. Dessa kan till-
sammans med forskarna ses som pro-
ducenter av en immateriell landsbygd, 
uppbygd av bilder, idéer, teorier och 
fantasier om vad som karakteriserar 
landsbygden och vad den är och varit. 
 Två tidiga exempel på journalistiska 
arbeten arbeten som behandlar om-
vandlingen av landsbygden utgörs av å 
ena sidan Ludvig Nordströms Lort-
Sverige, som från början var en serie 
radioreportage som sändes 1938, och å 
andra sidan Fredrik Bööks Livet på 
landet från 1948. 

 Lubbe Nordström, som redan 1925 
i Landsortens problem. Skildringar ur 
svenska nationens liv, 1931 i A.B. Nord-
Europas förenade bönder och 1933 i 
Bonde-nöden rest och rapporterat från 
den svenska landsbygden, väckte med 
sina radioreportage både uppmärksam-

”Lubbe” Nordström  (1882–1942)



het och ilska över hur han beskrev 
främst den skånska landsbygden. Hans 
reportageserie uppfattades som att Me-
dicinalstyrelsen var på besök. 
 Fredrik Böök omfamnade även han 
till stora delar moderniseringen av 
landsbygden och jordbruket men var 
heller inte blind för dess negativa kon-
sekvenser.
 Det har heller inte saknats reportage 
under 1900-talets andra hälft. Problem-
ställningarna förändrades naturligt nog 
och det verkar som att de verkligt djup-
gående konsekvenserna av den av!ytt-
ning som skedde inte riktigt blev all-
mänt synlig för en mer allmän debatt 
förrän framåt 60- och 70-talen, även om 
tematiken åter"nns till exempel i skön-
litterära verk av exempelvis Irja Browal-
lius. Fotografen och författaren Sune 
Jonsson lät exempelvis det jordbruks-
samhälle som var under omvandling 
framträda i ett !ertal fotojournalistiska 
arbeten, till exempel i Bilder från bondens 
år från 1967.
 Genomarbetade reportage om till-
ståndet på den svenska landsbygden 
utkommer alltjämt. 2001 kom Göran 
Greiders Fucking Sverige. Byn, bruket, 
skogen – en modern Dalaresa; 2010 Kris-
tina Mattssons Landet utanför. Ett re-
portage om Sverige bortom storstaden och 
2014 en utvidgad upplaga av Po Tid-
holms Norrland, vars första upplaga 
kom 2012. 
 Dessa skildringar kan till stor del ses 
som en fortsättning på hur landsbygden 
började beskrivas under 60- och 70-ta-
len, det vill säga den dramatiska föränd-
ring som skett i och med industrialise-
ring och urbanisering, men där "nns 
delar av Lubbe Nordströms och Fredrik 
Bööks tillvägagångssätt att genom resor 
till olika orter och platser fördjupa och 
problematisera det som annars ryms 
bakom beteckningen landsbygden, gles-
bygden eller småstaden.
 Detta var också tiden för den kanske 
mest ambitiösa skildringen av svensk 
landsbygd, teveserien Hem till byn, med 
manus av Bengt Bratt. Den är Sveriges 
hittills mest långlivade teveserie. Första 
avsnittet sändes 1971 och det sista 2006. 
Vi får där följa familjerna Löfgren, An-
dersson, Dahl, Persson, Strid, Eriksson, 
Mohlin, Ljung och Berglund och hur 
den politiska och ekonomiska omvand-
lingen påverkar den svenska landsbyg-
den. Ett inte helt olikt projekt var Edgar 
Reitz Heimat, som skildrar omvandling-
en av det tyska samhället under 1900-
talet med utgångspunkt i den "ktiva byn 
Schabbach.

 Landsbygden i vid mening, det vill 
säga också inklusive mindre städer, har 
inte sällan under senare tid skildrats på 
"lm. Guldbaggevinnaren från 1998, 
Fucking Åmål av Lukas Moodysson, tar 
exempelvis upp möjligheten att vara 
annorlunda i småstaden och lockelsen i 
storstadens frihet och anonymitet. Mi-
chael Nyqvist "ck 2002 guldbaggen för 
bästa skådespelare för sin gestaltning av 
bonden Benny i Kjell Sundvalls Grabben 
i graven bredvid, som förälskar sig i 

stadsbon och bibliotekarien Desirée, 
spelad av Elisabeth Carlsson. I Masjäv-
lar av Maria Blom, som vann guldbag-
gen 2004, aktualiseras svårigheterna 
med att återvända tillbaka till sin hem-
bygd. Dessa tre "lmer illustrerar också 
bra att det urbana förknippas med kvin-
nor och att de har en högre utbildnings-
nivå än männen. Slutligen, Äta sova dö, 
av Gabriella Fichler, guldbaggevinna-
ren 2012, fångar inte bara landsbygden 
som en geogra"sk och social skuggsida 
utan visar också hur landsbygden for-
mats av invandring under 1900-talet.
 Listan skulle rimligtvis kunna fyllas 
på med skönlitterära skildringar, som 
2011 års Augustprisvinnare !omas 
Bannerheds Korparna, liksom ett !ertal 
svenska kriminalromaner som utspelar 
sig på den svenska landsbygden. Till de 
skönlitterära skildringarna skulle också 
tävlingsprogram i teve som Bonde söker 
fru kunna fogas. När det gäller lands-
bygden och skönlitteraturen återkom-
mer vi i ett framtida nummer av Freja. 
 Landsbygdens omvandling har inte 
heller gått Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien förbi. Ett !ertal semi-
narier och konferenser har ordnats. Fle-
ra av dessa har resulterat i nummer av 
akademiens tidskrift, KSLAT.

Historisk matrikel
För första gången "nns en sammanställ-
ning över Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens ledamöter från star-
ten/bildandet 1812!
 I den nu publicerade historiska mat-
rikeln förtecknas akademiens alla leda-
möter från starten 1812 till och med 
2012. Det handlar om 2 697 personer 
som under 200 år verkat för de areella 
näringarnas väl och ve. I publikationen, 
som endast ges ut digitalt som pdf, ingår 
även en handfull artiklar och akademi-
företal av bland annat preses Kerstin 
Niblaeus och ett förord av H.M.K. 
Carl Gustaf. Parallellt med denna his-
toriska matrikel publiceras även en över-
sikt av akademiens historia. Det görs 
genom beskrivning av ett antal skeenden 
och händelser i akademiens utveckling 
och i anslutning till dessa nedslag i his-
torien presenteras ett urval ledamöter 
som varit framträdande gestalter eller 
gjort betydande insatser i akademiens 
anda.
 Skälen till att ge ut en historisk ma-
trikel har, som preses Kerstin Niblaeus 
skriver i företalet, varit !era: ”Ett var att 
de enskilda ledamöterna speglar skogens 
och lantbrukets utveckling under två 
århundraden, ett annat var att ledamö-
ternas bakgrund ger en bild av  vilka 
grupper inom näringen som ansetts be-
tydelsefulla för denna utveckling. Ett 
tredje skäl var akademiens vilja att do-
kumentera och sprida kunskap om den 
egna historien, inte minst till dagens 
ledamöter.”
 Publikationerna ges ut som två vo-
lymer i akademiens historiska bokserie 
SOLMED (Skogs- och lantbrukshisto-
riska meddelanden) med titlarna Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien 1812–
2012. Händelser och ledamöter i akademi-
en under 200 år och Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien 1812–2012. Matri-
kel över ledamöter.

Hästhistoria
Kungl. D

ANH:s nyhetsbrev ges ut av enheten för 
de areella näringarnas historia vid 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 
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