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Förord

Med den här boken bidrar vi med ökad kunskap om lantbruksvetenska-
perna i 1900-talets Sverige. Under detta sekel befann de sig i spännings-
fältet mellan två olika politik- och intresseområden: högre utbildning och 
forskning å ena sidan, jordbruk, skogsbruk och så småningom även miljö 
å den andra. Vi uppmärksammar vad denna speciella förutsättning inne-
burit för lantbruksvetenskapernas institutionalisering och utveckling. 
Men vi belyser också vad som sker när kunskapsområden vilka traditio-
nellt legitimerats av nytta akademiseras. Vad händer med forskning som 
införlivas i ett akademiskt lärosäte? När akademins norm- och värdesys-
tem blir det rådande? Boken är därför inte bara relevant för vår historiska 
förståelse av lantbruksvetenskapernas unika villkor och verksamhet, den 
är också relevant för bredare forskningspolitiska frågeställningar. 

Boken har sin upprinnelse i en workshop som vi anordnade vid Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) den 22–23 november 2012. Vi 
hade tidigare detta år tillsammans med Janken Myrdal påbörjat det uni-
versitetshistoriska forskningsprojektet ”SLU – i sektorns och vetenska-
pens tjänst” som finansierades av Sveriges lantbruksuniversitets rektor 
och fakulteter mellan 2012 och 2016. Avsaknaden av en samlad bild av 
de svenska lantbruksvetenskaperna under 1900-talet gjorde att vi inom 
ramen för projektet bestämde oss för att samla forskare intresserade av 
lantbruksvetenskapernas historia för en första inventering av forsknings-
läget. Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla er som deltog: Jenny Beckman, 
Henrik Björck, Mårten Carlsson, Thomas Kaiserfeld, Erland Mårald och 
Anna Tunlid; samt Per Eriksson, Lars Ljunggren och Jimmy Lyhagen vid 
KSLA:s historiska bibliotek och arkiv. Två saker blev tydliga under de 
samtal som ägde rum: det saknades en samlad bild av lantbruksvetenska-
perna i 1900-talets Sverige och vi borde rätta till den bristen genom att 
tillsammans publicera en bok.



Bokens teman och övergripande inriktning mejslades ut vid två upp-
följande träffar, där de som bidragit med texter också sakkunnigt gran-
skade varandras alster. Den första träffen ägde rum vid Kungl. Vetenskaps-
samhället i Uppsala samt SLU Ultuna den 16–17 januari 2014 och den 
andra vid SLU Alnarp den 3–4 oktober samma år. Båda dessa samman-
komster finansierades med benäget stöd från C. F. Lundströms stiftelse. 
Flera av författarna presenterade därtill sina bidrag vid två konferens-
sessio ner som vi anordnade: dels vid Historikermötet 2014 i Stockholm, 
dels vid Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015 i Lund. Vi vill särskilt 
uppmärksamma de förtjänstfulla kommentarerna av Ylva  Hasselberg och 
Thomas Kaiserfeld.

Vi är glada för att Arkiv förlag har varit villiga att ge ut boken. Vi 
vill tacka dels Boel Berner som i egenskap av redaktör för förlagets 
Pandora serie grundligt granskat vårt manus och därmed bidragit till en 
mer sammanhållen bok, dels David Lindberg på förlaget som med stort 
tålamod inväntat manus och när det väl kom raskt och hantverksskick-
ligt omvandlade det till färdig bok. Sist men inte minst vill vi tacka Åke 
Wibergs Stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Konung Gustaf 
VI Adolfs fond för svensk kultur, C. F. Lundströms stiftelse, Stiftelsen 
Längmanska kulturfonden och Stiftelsen Lars Hiertas Minne som med 
sina generösa anslag möjliggjort produktionen av denna bok. 
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