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ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 
Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom de varje år 
sedan avdelningen för agrarhistoria inrättades 1994 har givit ekonomiskt stöd, och 
professuren heter också formellt C. F. Lundströms professur i agrarhistoria. Vi har 
nu beslutat att låta de senaste årens rapporter bli offentliga, från 2006 och framåt, 
eftersom de ger en bild av vår verksamhet.   

AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2012 

Personal, docenturer och disputation 
Under året har undertecknad Janken Myrdal varit professor på heltid, Carin Martiin 
har varit lektor på halvtid fram till hösten då hon tillträdde som fast anställd lektor 
på heltid, Clas Tollin har efter sin pensionering varit anställd på 20 %. Karin 
Hallgren har varit anställd deltid som adjunkt. 

De anställda postdoktorala forskarna på avdelningen under året har varit Åsa 
Ahrland, Per Lundin, Johanna Widenberg, samt Anders Wästfelt. Dessutom har 
Göran Ulväng varit knuten till avdelningen genom stipendiemedel. Under hösten 
kom också Jesper Larsson tillbaka från en längre forskarvistelse vid Indiana 
University. 

Under året har tre av dessa blivit docenter, Per Lundin och Göran Ulväng i 
ekonomisk historia i Uppsala och Anders Wästfelt i kulturgeografi i Stockholm. 
Dessutom är Åsa Ahrlands docentur vid avdelningen för agrarhistoria under 
bedömning. 

Doktorander som varit verksamma vid Avdelningen för agrarhistoria är Karl Bruno, 
Inger Olausson, Alf Ericsson, Olof Karsvall, Catarina Karlsson och Karin Hallgren. 
Dessutom är Per Thunström knuten till avdelningens forskning. 
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Under året har Alf Ericsson, den 9e november, disputerat på avhandlingen ”Terra 
mediaevalis. Jordvärderingssystem i medeltidens Sverige”. Detta är den tolfte 
avhandlingen på avdelningen. 

Konferenser och seminarier 
Avdelningen har deltagit med tio internationella föredrag: Olof Karsvall (Prague, 
Czechia); Jesper Larsson (Indianapolis, Indiana, USA; Manhattan, Kansas, USA; 
Utrecht, Belgien), Janken Myrdal (Hebei, Kina; Gent, Belgien), Clas Tollin (Prague, 
Czechia), Anders Wästfelt (Prague, Czechia; Leeuwarden, Nederländerna) Per 
Lundin (2 föredrag i Köpenhamn. Danmark; Nuenen, Nederländerna).  Några av 
dessa har varit på stora konferenser: Agricultural History Society Annual meeting 
(Jesper Larsson); XV International Conference of Historical Geographers (Olof 
Karsvall; Clas Tollin, Anders Wästfelt); Tensions of Europe Conference (Per Lundin).  

Dessutom har avdelningen framträtt med ett tjugotal framträdanden på konferenser 
och möten i Sverige, och även arrangerat konferenser, som:  ”Karl XI:s och 
reduktionens landskap. Tvärvetenskapligt seminarium kring de yngre geometriska 
kartorna”; ”Medeltida storgårdar i Sverige – ett tvärvetenskapligt 
forskningsområde"; ”SLU – I sektorns och vetenskapens tjänst”; Heaven Here on 
Earth. A seminar in honor of Kjell Lundquist (1955-2011). 

Forskning 
I den ursprungliga ämnesbeskrivningen, då professuren lystes ut genom medel från 
C F Lundströms stiftelse, står att: Agrarhistoria omfattar jordbrukets och 
landsbygdens historia och då hela utvecklingen från äldsta tid till nutid med 
tyngdpunkt på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska 
förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort. Denna 
breda forskningsprofil gäller fortfarande.  

Den nu pågående forskningen är till stora delar densamma som för ett år sedan, 
vilket inte är egendomligt med tanke på den tid som forskningsprojekt tar. Här 
anges också vilka som är huvudsakligen sysselsatta inom varje fält, även om det 
finns en hel del överlappningar. 

+ Den moderna agrarhistorien är en viktig tyngdpunkt med inriktning på frågor om 
arrenden, men också teknikhistoria (Carin Martiin, Anders Wästfelt samt Per 
Thunström). 

+ Trädgårdshistoria, omfattande både överhetens jaktparker och allmogens 
trädgårdar samt handelsträdgårdarna (Åsa Ahrland, Karin Hallgren, Inger Olausson) 
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+ Medeltidens agrarhistoria med undersökningar om senmedeltida ödeläggelse, 
godssystem och boskapsskötsel (Alf Ericsson, Catarina Karlsson, Janken Myrdal, Olof 
Karsvall, Clas Tollin). 

+ En studie om 1700-talets stora husdjurssjukdomar, och hur samhället reagerade 
på dessa (Johanna Widenberg) 

+ Herrgårdarnas historia och i förlängningen också bebyggelsehistoria (Göran 
Ulväng).  

+ Globalhistoria och agrar jordbrukssystem (Janken Myrdal). 

+ En vetenskapshistorisk studie av SLU och dess föregångare (Per Lundin, Karl 
Bruno). 

+ Kollektivt arbete under tidigmodern tid (Jesper Larsson). 

Publiceringen ökar i omfattning, och i denna rapport har vi därför en särskild lista 
över under året publicerade arbeten (se nedan). 

Undervisning och seminarier 
Avdelningen för Agrarhistoria har drabbats av pågående neddragningar vid SLU. 
Under året har vi fått tre kurser indragna, och kommer att få ytterligare två indragna 
under kommande år (2013). Samtidigt kunde vi, enligt tidigare planer, starta en ny 
kurs och fick utökat ansvar för en kurs under 2012, och studentantalet är därför 
detsamma som tidigare år. Detta innebär att det från hösten 2012 inte ges någon 
grundkurs för studenter utanför SLU, även om det finns möjlighet för dem att följa 
kurserna 

En positiv sak är att studenterna uppskattar kurserna, enligt kursutvärderingarna. 

Under året har Högskoleverket genomfört: ”Granskning av kurser som inte specifikt 
omfattas av kursfordringarna för någon examen 2012”. 56 kurser har granskats i 
hela landet, därav endast en från SLU och det var Sommarkursen som Avdelningen 
för Agrarhistoria ger. Av dessa kurser fick ett antal underkänt, och ett antal fick 
bedömningen ”kursen bedöms uppfylla” kraven. Endast tre av dessa kurser fick 
dock det helt tydliga betyget ”kursen uppfyller” kraven, och en av dessa var vår kurs. 
Den har alltså fått högsta möjliga betyg vid en oberoende utvärdering. 

I serien Uppsala högre seminarium i agrarhistoria har vi haft tio seminarier. 
Seminariet har letts av Åsa Ahrland och förutom avdelningens egna doktorander och 
forskare har vi haft tre inbjudna forskare: Maths Isacsson från ekonomisk historia i 
Uppsala, Maria Ignatieva från institutionen för Stad och Land på Ultuna samt Peder 
Dam från Köpenhamns universitet.  
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Övrigt 
Bland utmärkelser och positioner som tilldelats avdelningen kan nämnas: Jesper 
Larsson har blivit Affiliated Faculty vid the Vincent and Elinor Ostrom Workshop vid 
Indiana University; Janken Myrdal Karin Gierows pris för bildningsverksamhet eller 
kunskapsförmedlande framställningskonst av Svenska Akademien; Clas Tollin blev 
2012 års Linnéstipendiat. 

Dessutom skall det framhållas att Åsa Ahrland fått ett lektorat i trädgårdshistoria i 
Alnarp och Anders Wästfelt ett lektorat i historisk geografi vid Stockholms 
universitet. 

Bilaga - Publicering 
Vetenskapliga publikationer  

Web of Science (dvs. de publikationer som registreras av ISI) 

+ Larsson, Jesper 2012, “The Expansion and Decline of a Transhumance System in 
Sweden, 1550-1920”, Historia Agraria 56, pp. 11-39. 

+Wästfelt A, Tegenu T, Nielsen M M, Malmberg B, 2012, "Qualitative satellite image 
analysis: Mapping spatial distribution of farming types in Ethiopia" Applied 
Geography 32 465-476 

+Wästfelt A, Saltzman K, Gräslund Berg E, Dahlberg A, 2012, "Landscape care 
paradoxes: Swedish landscape care arrangements in a European context" Geoforum 
43 1171-1181 

Övriga vetenskapliga publikationer 
+ Ahrland, Å., 2012, “Forsmark- berättelser i ett landskap.”, Med Hammare och 
Fackla 43, utgiven av Sancte Örjens gille, pp. 243-275. 

+ Ahrland, Å., 2012, “Vert and venison- high status hunting and parks in medieval 
Sweden”, in O Grimm/U. Schmölcke (eds.), Hunting in Northern Europe until 1500 
AD – Old Traditions and Regional Developments, Continental Sources and 
Continental influences. Papers presented at a workshop organized by the Centre for 
Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA), Schleswig, June 16th and 17th, 2011. 
Schriften des Archäologischen Landsmuseums, Ergänzungsreihe Bd. 8, Neumûnster 
im Druck, pp- 207-232  

Bok + Ericsson, Alf. Terra mediaevalis. Jordvärderingssystem i medeltidens Sverige. 
Uppsala: SLU, 448 s 
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Bok +Lundin, P: Computers in Swedish Society: Documenting Early Use and Trends. 
Heidelberg: Springer, 2012, 145 s 

+Martiin, C. (2012), ‘Farming, Favoured in Times of Fear: Swedish agricultural 
politics, 1935-1955’, in Brassley, P., Segers, Y. and Van Molle, L., War, Agriculture and 
Food: Rural Europe from the 1930s to the 1950s, New York: Routledge. 

+Myrdal, J: “Milking and grinding, digging and herding: Slaves and farmwork 1000-
1300”, i Sindbæk, Søren Michael & Poulsen, B. (red.) (2011). Settlement and lordship 
in Viking and early medieval Scandinavia. Turnhout: Brepols, s 293-307 

+Myrdal, J (2012), “Source pluralism as a method of historical research”, in Hellman, 
Susanna & Rahikainen, Marjatta (red.) (2012). Historical knowledge: in quest of 
theory, method and evidence. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 155-189 

+Myrdal, J (2012), “Empire: the comparative study of imperialism”, in Hornborg, Alf, 
Clark, Brett & Hermele, Kenneth (red.) (2012). Ecology and power: struggles over 
land and material resources in the past, present, and future. Abingdon, Oxon: 
Routledge, 37-51 

+Myrdal, J (2012) ”Allmogen, vargen och överheten”, i Kuvaja, Christer & Östman, 
Ann-Catrin (red.) (2012). Svärdet, ordet och pennan: kring människa, makt och rum i 
nordisk historia : festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012. Åbo: Historiska 
samfundet i Åbo, 61-80 

+Myrdal, J (Tillsammans med Johan Söderberg) Bokproduktion och sekularisering 
1500–1800. Agrarlitteraturen under 1700-talet som detaljexempel, i Maria 
Wallenberg Bondesson, Orsi Husz, Janken Myrdal & Mattias Tydén (red.) 
Människans kunskap och kunskapen om människan. En gränslös historia, Stockholm: 
Sekel bokförlag, s 47-66 

Bok +Myrdal, J Boskapsskötseln under medeltiden. En källpluralistisk studie. 
(Nordiska museets handlingar 139) Stockholm. Nordiska museet, 310 s. 

+ Tollin, C: “Härnevi och sockenbildningen I västra Uppland. Rumsliga aspekter på 
Torstuna och Simtuna härader”. Ingår i .Härnevi kyrka och socken. Perspektiv på ett 
uppländskt lokalsamhälle undermedeltiden. Red. Olle Ferm och Mia Åkestam. 
Runica et Mediœvalia, Centrum för medeltidsstudier. Stockholm 2012. S. 106-140. 

+Wästfelt, A. 2012. Framtidens lantbruk – en teoretisk utmaning, i Westholm, E. 
Alm, S. Palme, J. Att utforska framtiden. Stockholm  Institutet för framtidsstudier & 
Dialogos, s X-X 
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Recensioner 
+Lundin, P: “The Agrarian History of Sweden: 4000 BC to AD 2000”, The Journal of 
Interdisciplinary History 43, no. 4 (2013), 488–490. 

+Myrdal, J: Jan Peters: Märkische Lebenswelten: Gesellschaftsgeschichte der 
Herrschaft Plattenburg-Wilsnack, Prignitz 1500-1800, i Historisk tidskrift 2012, S 
322-324 

+Myrdal, J: Håkan Wallander: Jord. Funderingar kring grunden för vår tillvaro, i 
Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap 2012/2 s 73-74 

+Widenberg, J: Louise Hill Curth, The care of brute beasts : a social and cultural 
study of veterinary medicine in early modern England”, Leiden, i Lychnos. Årsbok för 
idé och lärdomshistoria 2012.  

 

Summa 20 arbeten varav 3 böcker och 4 recensioner 

Populärvetenskap 
+ Larsson, Jesper 2012, Vincent och Elinor Ostrom, Nekrolog Svenska Dagbladet 
(SvD) 6 juli, 2012 

+Larsson, Jesper, 2012, AHS årliga möte 2012, Freja nr 5 (KSLA). 

+Larsson, Jesper, 2012, Vincent och Elinor Ostrom, Freja nr 6 (KSLA). 

+Myrdal, J: Stora döden, i Populär historia 2012/4 s 18-27 

+Myrdal, J: Katastrof utan krismedvetande, i Populär historia 2012/4 s 28-29 

+ Olausson, I, En handelsträdgård i Stockholms skärgård. Bulletin för 
trädgårdshistorisk forskning. Nr 25, s 17-19 

 

 

Janken Myrdal 

innehavare av C. F. Lundströms professur i agrarhistoria 
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AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2011 
Den 21 september hade vi förmånen att ha styrelsen för C.F. Lundströms stiftelse på 
besök på Ultuna. Rektor, Lisa Sennerby-Forsse, höll en inledning och dekanus, 
Kristina Glimelius, satt med hela förmiddagen. Nästan alla som arbetar på 
avdelningen presenterade sina forskningsprojekt. Jag vill verkligen uttrycka min 
glädje över att styrelsen på detta sätt visade sitt intresse för vår verksamhet. 

Personal 
Under året har undertecknad Janken Myrdal varit professor, men arbetat deltid på 
Stockholms Universitet, Clas Tollin har varit lektor, men också arbetat deltid på 
Riksarkivet som förra året. Under året har docent Carin Martiin vikarierat för Clas 
Tollin. Karin Hallgren har arbetat som adjunkt, men också fortsatt som doktorand. 
Eva-Lotta Päiviö har halva året arbetat som vikarierande lärare, innan hon gick över 
till en forskartjänst på Stockholms Universitet. 

Antalet disputerade forskare har ytterligare ökat. Åsa Ahrland och Anders Wästfelt 
är forskarassistenter, dessutom har Johanna Widenberg tillträtt som 
forskarassistent. Per Lundin arbetar som post-doc i ett projekt om framtidens 
lantbruk, och kommer att starta ett större projekt om SLU:s historia. Jesper Larsson, 
som nu arbetar som post-doc forskare i USA under Elinor Ostrom (nobelpristagare i 
ekonomi) har fått en tjänst som forskarassistent men är tjänstledig från denna (på 
grund av sitt arbete i USA) och tillträder denna tjänst hösten 2012. Göran Ulväng har 
börjat arbeta deltid som lärare, men kommer från januari 2012 att arbeta som post-
doc i ett projekt som sträcker sig över tre år. 

Doktorander som varit verksamma vid Avdelningen för agrarhistoria är Inger 
Olausson, Alf Ericsson, Olof Karsvall, Catarina Karlsson och Karin Hallgren samt Per 
Thunström (lic). Under året har ingen doktorand disputerat.  

Konferenser och seminarier 
Under året har forskarna deltagit i ett antal konferenser. Bland dessa kan nämnas: 
Janken Myrdal talade i januari på en session på AAAS, i Washington. Detta är den 
ledande naturvetenskapliga konferensen i USA. Föredraget handlade om globala 
jordbrukssystem och klimat. Han höll också ett liknande föredrag på konferensen 
för globalhistoria i London i april. Janken Myrdal har också fortsatt presentera sin 
bok ”Spelets regler” på möten runt om i landet, bland annat på en konferens i 
Malmö, anordnad av högskoleverket, där han var huvudtalare tillsammans med 
utbildningsministern. Clas Tollin presenterade 1600-talets agrarlandskap speglat i 
databasen GEORG på Riksarkivet i en konferens om digitala källflöden anordnad av 
Göteborgs Universitet. Olof Karsvall presenterade vid samma konferens Historisk-
Geografisk BasTabell (HGBT), i vilken historiska och rumsligt orienterade databaser 
sammankopplas.  
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Åsa Ahrland har deltagit i den första konferensen för europeisk jakthistoria, i 
Schleswig, där hon presenterade sitt projekt om jaktparker. Per Lundin har på det 
nationella historikermötet i Göteborg presenterat ett projekt i anslutning till den 
blivande SLU-historiken. Anders Wästfelt har presenterat sina studier om 
framtidens jordbruk i ett historiskt perspektiv dels på en konferens arrangerad av 
NJF (nordiska jordbruksforskarna), dels för Jordbruksverket. Inger Olausson 
presenterade sin forskning vid en konferens arrangerad av Forum för 
trädgårdshistorisk forskning i Sundbyberg. Därutöver har avdelningens 
medarbetare framträtt på ett halvt dussin andra konferenser under året.  

Forskning 
I den ursprungliga ämnesbeskrivningen, då professuren lystes ut genom medel från 
C F Lundströms stiftelse, står att: Agrarhistoria omfattar jordbrukets och 
landsbygdens historia och då hela utvecklingen från äldsta tid till nutid med 
tyngdpunkt på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska 
förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort. Denna 
breda forskningsprofil gäller fortfarande även om forskningen haft lite olika 
inriktning under de mer än sexton år som gått sedan hösten 1994 då undertecknad 
tillträdde C F Lundströms professur i agrarhistoria.  

Den nu pågående forskningen omfattar, som framgick av presentationen i 
september för C. F. Lundströms styrelse: 

- Den moderna agrarhistorien är en viktig tyngdpunkt med inriktning på 
frågor om arrenden, andra världskriget, sommarstugor och lantbruk men 
också teknikhistoria. 

- Trädgårdshistoria, omfattande både överhetens jaktparker och allmogens 
trädgårdar samt handelsträdgårdarna. 

- Medeltidens agrarhistoria utgör en egen liten forskningsgrupp inom 
avdelningen med undersökningar om senmedeltida ödeläggelse, godssystem 
och jordbruksredskap. 

- Husdjursskötselns historia har länge varit ett av våra viktigaste 
forskningsområden, och nu har vi en pågående studie om 1700-talets stora 
husdjurssjukdomar, och hur samhället reagerade på dessa. 

- Herrgårdarnas historia och i förlängningen också bebyggelsehistoria är 
forskningsuppgifter som vi kommer att ta upp under kommande år. 

- Globalhistoria och agrara jordbrukssystem är en inriktning som vi utvecklar. 

- Ett stort nytt projekt som vi skall börja med är en vetenskapshistorisk studie 
av SLU, vi har fått i uppdrag att skriva SLU:s historia. 
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Under året har vi också publicerat oss allt mer internationellt. En av dessa var The 
Agrarian History of Sweden (Nordic Academic Press), med Janken Myrdal som 
redaktör och författare till tre av kapitlen. En annan framträdande publikation, inom 
den vetenskapshistoriska fåra som vi nu tar upp, är History of Nordic Computing 3 
(Springer), där Per Lundin varit en av redaktörerna och skrivit två kapitel. 
Sammanlagt har avdelningen skrivit ett femtontal artiklar och bokkapitel på 
engelska, omfattande mer än tre hundra sidor. Vi har en ungefär lika stor 
vetenskaplig publicering på svenska, samt därtill populärvetenskapliga arbeten. 

Avdelningen för agrarhistoria har sammanfattningsvis hög status bland historiker 
och på många områden befinner vi oss främst i forskningsfronten. Ett exempel på 
detta är att Clas Tollin under året fick Kungl. Vitterhetsakademiens antikvariska 
silvermedalj, vid akademiens högtidssammankomst.  

Undervisning och tredje uppgiften 
Sedan förra året har undervisningsvolymen ökat, så att vi har mer än 200 studenter i 
8 olika kurser, vilket är motsvarande om över fyrtio personer skulle studera 
agrarhistoria i ett helt år var.  

Förutom ett antal föredrag (se ovan) har avdelningen också på Länsstyrelsens 
uppdrag arbetat med kulturreservatet Linnés Hammarby och det historiska 
landskapet. 

Liksom förra året framträdde vi på forskartorget på Bokmässan i Göteborg. I år var 
det Clas Tollin som presenterade sin och Else-Marie Streses forskning om 
humleodlingens historia. 

Avdelningens medarbetare deltar också i en rad styrelseuppdrag och liknande inom 
historikersamhället. Däribland kan nämnas att Åsa Ahrland är ordförande i 
föreningen Bebyggelsehistorisk tidsskrift och i detta ligger att hon fungerar som 
chefredaktör för denna vetenskapliga tidsskrift, samt att Per Lundin sitter i 
styrelsen för den förening som ger ut Historisk Tidskrift, det svenska nationella 
organet för historieforskning. 

Avslutningsvis 
Vi är glada att styrelsen för C. F. Lundströms stiftelse kom för att lyssna till våra 
medarbetare, och vi ser fram emot att redovisa avslutningen av trädgårdsprojektet.  

Janken Myrdal 

innehavare av C. F. Lundströms professur i agrarhistoria 
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AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2010 

Personal och utvärdering 
Under året har undertecknad Janken Myrdal varit professor på heltid, Clas Tollin har 
varit lektor, men också arbetat på Riksarkivet som förra året. Under året har docent 
Carin Martiin vikarierat för Clas Tollin. Karin Hallgren har arbetat som adjunkt, men 
också börjat som doktorand. 

Avdelningen nu har fler disputerade forskare än under någon tidigare period. Agr Dr 
Åsa Ahrland och Fil Dr Anders Wästfelt är forskarassistenter. Agr Dr Eva-Lotta 
Päiviö har arbetat som forskare. Teknol. Dr Per Lundin har börjat som post-doc i ett 
projekt om framtidens lantbruk. Fil Dr Jesper Larsson har arbetat på avdelningen 
efter sin disputation, men forsätter nu som post-doc forskare i USA, under Elinor 
Ostrom (nobelpristagare i ekonomi). 

Doktorander som varit verksamma vid Avdelningen för agrarhistoria är Pia Nilsson, 
Inger Olausson, Alf Ericsson, Olof Karsvall och Catarina Karlsson, samt Karin 
Hallgren (lic) och Per Thunström (lic). 

Under året har Pia Nilsson disputerat (10/9), och dessutom har Clas Tollin och Else-
Marie Strese (som arbetar på Julita Sveriges lantbruksmuseum) har blivit docenter i 
agrarhistoria under oktober. 

Avdelningen för agrarhistoria har fått goda vitsord i två på varandra följande 
utvärderingar, dels en för institutionen förra året och dels en för hela universitetet 
(KON) i år. Den sistnämnda utvärderingen medförde att avdelningen fick en 
forskarassistenttjänst, som har utlysts till den 10:e januari 2011. 

Avdelningen anlitas också regelmässigt för olika bedömningar, exempelvis är 
professorn sakkunnig för stolsprofessurer inom ekonomisk historia.  

Konferenser och seminarier 
Under året har forskarna deltagit i två större konferenser, dels en internationell 
historisk geografisk konferens i Estland i augusti där fem personer deltog från 
avdelningen, dels på den första internationella agrarhistoriska konferensen, som 
hölls i England i september, där fyra personer från avdelningen deltog. Dessutom 
har forskarna från avdelningen deltagit enskilt i ett antal konferenser under året. 

Övrig forskning 
I den ursprungliga ämnesbeskrivningen, då professuren lystes ut genom medel från 
C F Lundströms stiftelse, står att: Agrarhistoria omfattar jordbrukets och 
landsbygdens historia och då hela utvecklingen från äldsta tid till nutid med 
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tyngdpunkt på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska 
förhållanden, och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort. Denna 
breda forskningsprofil gäller fortfarande även om forskningen haft lite olika 
inriktning under de mer än sexton år som gått sedan hösten 1994 då undertecknad 
tillträdde C F Lundströms professur i agrarhistoria.  

En kort genomgång av de forskningsinriktningar som varit aktuella är: 

- Den agrara revolutionen under 1700- och 1800-talen har ofta stått i centrum, 
men också äldre tider (medeltid) liksom den helt moderna tiden och 
framtiden i ett historiskt perspektiv. 

- Landskapet och husdjuren har varit andra stora teman, både med anknytning 
till djuromsorg och till kulturarvsfrågor. 

- Också familjens roll och godsstrukturen har tagits upp, vilket visar att vi inte 
har lämnat de klassiska agrarhistoriska frågorna rörande makt och social 
struktur. 

- Frågor om biodiversitet och växtmaterial i ett historiskt perspektiv har tagits 
upp i avhandlingar och andra projekt, där givetvis naturvetenskap och 
humanvetenskap möts. 

- Trädgårdshistoria är en inriktning som växer inom avdelningen. 

- Globalhistoria och agrar jordbrukssystem är också en inriktning som vi 
börjar ta upp allt mer. 

Under året har forskningen bedrivits både vad gäller äldrehistoriska ämnen som 
medeltida godssystem och i modernhistoriska som arrendets förändring under 
1900-talet. Trädgårdsforskningen, där Inger Olausson ingår, står också stark med 
både Åsa Ahrland och Karin Hallgren. Teknikforskningen har tagit fart med 
nystartade avhandlingar om traktorisering (Thunström) och om medeltida järn 
(Karlsson). 

Över huvudtaget präglas forskningen av en dynamik så att inte forskarna hela tiden 
repeterar sina resultat, utan går framåt mot nya områden. På många områden, från 
äldre tid fram till idag, ligger avdelningen faktiskt vid den främsta fronten och 
förändrar det allmänna kunskapsläget.  

Undervisning  
För närvarande gör avdelningen motsvarande cirka tjugofem så kallade 
”helårsprestationer” för studenter, vilket innebär att om man lägger ihop alla 
timmar så är det motsvarande att tjugofem personer skulle studera agrarhistoria i 
ett helt år var.  
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Kurserna är: Agrarhistoria grundkurs; Jordbrukets och landsbygdens historia; 
Agrarhistoria, seminariekurs; Människan i landskapet; Agrarhistoria, 
landskapsanalys; Agrarhistoria, fältkurs; Agrarhistoria, husdjurskurs; Agrarhistoria, 
praktisk sommarkurs i agrar- och landskapshistoria. Dessutom deltar vi med 
enskilda föreläsningar i olika kurser. 

 

Janken Myrdal 

innehavare av C. F. Lundströms professur i agrarhistoria 
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AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2009 

Personal 
Under året har undertecknad Janken Myrdal varit professor på heltid, Clas Tollin har 
varit lektor, men också arbetat på Riksarkivet som förra året. Under året har Agr Dr 
Carin Martiin vikarierat för Clas Tollin. Karin Hallgren har arbetat som adjunkter. 
Agr Dr Åsa Ahrland och Fil Dr Anders Wästfelt är forskarassistenter. Agr Dr Eva-
Lotta Päiviö har arbetat som forskare. 

Doktorander som varit verksamma vid Avdelningen för agrarhistoria är Jesper 
Larsson, Pia Nilsson, Inger Olausson samt Alf Ericsson. Under året har Jesper 
Larsson disputerat (23/10). 

Konferenser och seminarier 
Publicering och deltagande i internationella konferenser håller samma nivå som 
tidigare år. Nämnas kan att Clas Tollin har gjort en presentation på den 
internationella historiskt-geografiska konferensen i Kyoto, och Janken Myrdal har 
gjort en presentation på den internationella miljöhistoriska konferensen i 
Köpenhamn. Carin Martiin har deltagit i som svensk representant i en internationell 
konferens i Belgien om Europas jordbrukspolitik 1935-55.  

Janken Myrdal och Åsa Ahrland har under hösten ordnat ytterligare en 
globalhistorisk konferens, bekostad av Riksbankens jubileumsfond. Konferensen år 
2008 var i Istanbul, den 2009 i Stockholm. 

Det högre agrarhistoriska seminariet i Uppsala har fortsatt med elva seminarier på 
Avdelningen för agrarhistoria, Ultuna och knappt hälften så många på historia och 
ekonomisk-historia vid Uppsala universitet. 

Övrig forskning 
Totalt har 10 vetenskapliga artiklar/bokkapitel publicerats, varav tre på engelska, 
samt tre monografier (den ena är Larssons avhandling). Därtill kommer ett antal 
mera populära uppsatser. 

Två större forskningsansökningar beviljats från Vetenskapsrådet. Den ena kommer 
att finansiera en doktorand, den andra är ett bidrag till professorns forskning. En 
tvåårig post-doc tjänst har beviljats medel från fakulteten. 

Eva-Lotta Päiviö har börjat arbeta som en av de huvudansvariga för 
halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet, dvs. det statliga stödet till 
jordbrukare från EU (en del av CAP). 
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I övrigt arbetar vi med att slutföra de pågående forskningsprojekten, som kommer 
att avrapporteras i skrifter. 

Undervisning  
Undervisningen har under året omfattat de vanliga kurserna – grundkurs, 
landskapsanalys, fältkurs, praktiskt inriktad sommarkurs. De har under året också 
byggts ut med en längre kurs om jordbrukets historia för landsbygdsagronomer och 
en del i en kurs om landskap för landskapsarkitekter. Nästa år kommer vi också att 
starta en kurs om husdjurens historia för veterinärer och andra studenter inom det 
fältet. Vi har också under 2009 ordnat kurser för SLU i Skara och för länsstyrelsen i 
Västmanland. 

 

Janken Myrdal 

innehavare av C. F. Lundströms professur i agrarhistoria 
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AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2008 

Personal 
Under året har undertecknad Janken Myrdal varit professor på heltid, Clas Tollin har 
varit lektor, men också arbetat på Riksarkivet som förra året. Under året har först 
Agr Dr Åsa Ahrland och efter 1:a februari Agr Dr Carin Martiin (Israelsson) 
vikarierat för Clas Tollin. Karin Hallgren och Inger Olausson har arbetat deltid som 
adjunkter. Flera forskningsassistenter har varit anställda för särskilda uppdrag 
under kortare tider.  

Övriga forskare och doktorander 
Åsa Ahrland har från och med 1:a maj arbetat som forskarassistent. F Dr Anna 
Dahlström och Åsa Domeij har varit anställda som forskare kortare perioder under 
våren. Dessutom har Göran Ulväng under hösten börjat en kortare period som post-
doc. Anders Wästfelt har under slutet av året börjat en tvåårig post-doc tjänst på 
avdelningen. 

Doktorander som varit verksamma vid Avdelningen för agrarhistoria är Jesper 
Larsson, Eva-Lotta Päiviö, Pia Nilsson, Inger Olausson, samt Alf Ericsson. Under året 
har Eva-Lotta Päiviö disputerat (16/12) med avhandlingen Det agrara landskapet på 
vinst eller förlust : biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. 

Övrig forskning 
Publicering och deltagande i internationella konferenser håller i övrigt samma nivå 
som tidigare år, med ett flertal artiklar och längre rapporter, se bilaga. Det högre 
agrarhistoriska seminariet i Uppsala har fortsatt med omkring femton seminarier, 
varav hälften på Uppsala universitet och hälften på Ultuna. 

Undervisning och övriga projekt 
Under hösten har en internetbaserad undervisning genomförts. Janken Myrdal och 
Åsa Ahrland har under hösten ordnat en globalhistorisk konferens i Istanbul, 
bekostad av Riksbankens jubileumsfond.  

 

Janken Myrdal 

innehavare av C. F. Lundströms professur i agrarhistoria 
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AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2007 
Under hösten 2007 har Avdelningen för agrarhistoria, tillsammans med övriga på 
Institutionen för ekonomi, blivit utvärderade av externa utvärderar, på dekanus och 
fakultetens uppdrag. För Avdelningen blev utfallet mycket positivt.  

Personal 
Under året har undertecknad Janken Myrdal varit professor på heltid, Clas Tollin har 
varit lektor, men också arbetat på Riksarkivet som förra året. Under våren har F.D. 
Johanna Widenberg och under hösten Agr. D. Åsa Ahrland vikarierat för Clas Tollin. 
Karin Hallgren har varit adjunkt. Inger Olausson har arbetat deltid som adjunkt 
(men huvudsakligen som doktorand). Flera forskningsassistenter varit anställda för 
särskilda uppdrag under kortare tider. Nydisputerade Anna Dahlström har varit 
anställd på olika projekt vid avdelningen. 

Övriga forskare och doktorander 
Paleo-ekolog Per Lagerås har under hösten haft sin docentföreläsning för en 
docentur i agrarhistoria. Else-Marie Strese, genetiker och verksam vid Nordiska 
museet, har fortsatt sitt post-doc projekt om humle, tillsammans med Clas Tollin. 

Under vårterminen utlystes en forskarassistenttjänst i agrarhistoria, delvis bekostad 
av fakulteten. Tjänsten fick 19 sökande, och två sakkunniga valde ut tre personer 
som i november intervjuades av undertecknad, Clas Tollin och en representant från 
personalavdelningen. Ovan nämnda Åsa Ahrland är föreslagen till tjänsten. 

Doktorander som varit verksamma vid Avdelningen för agrarhistoria är Jesper 
Larsson, Eva-Lotta Päiviö, Pia Nilsson, Inger Olausson, Åsa Domeij samt Alf Ericsson.  

Under året har en licentiat-avhandling lagts fram, den 30 november lade Alf 
Ericsson fram avhandlingen: Attungen – ett medeltida fastighetsmått. En 
agarhistorisk undersökning baserad på attungsbelägg i SDhk och Folke Dovrings 
kasuistik. 

Övrig forskning 
Undertecknad Janken Myrdal har under året publicerat ett antal skrifter, och Clas 
Tollin har fortsatt sin speciminering för att söka docentur. Publicering och 
deltagande i internationella konferenser håller i övrigt samma nivå som tidigare år, 
med ett flertal artiklar och längre rapporter. 

Det högre agrarhistoriska seminariet i Uppsala har fortsatt med omkring femton 
seminarier, varav hälften på Uppsala universitet och hälften på Ultuna. 
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Undervisning och övriga projekt 
Under året har Avdelningen för agrarhistoria varit engagerad i Linné-jubileet, med 
särskild undervisning. Övrig undervisning bedrivs som vanligt. Elevantalet har varit 
vikande. Här pågår också en anpassning till Bologna-modellen. 

Projektet Krusenberg är i dag i princip nedlagt.  

Det kommande året 
Den externa utvärderingen är ett gott belägg på att Avdelningen för agrarhistoria 
har varit framgångsrik. Under det kommande året planeras en licentiatavhandling 
(Domeij) och en avhandling (Päiviö). Ytterligare en post-doc tjänst kommer att 
sökas från fakulteten.  

Vad gäller undervisningen kommer arbetet med att etablera agrarhistoria som 
undervisningsämne inom olika ”program” i Bologna-systemet att fortsätta. 
Eventuellt kommer också Internet-baserad undervisning att prövas. 

 

Janken Myrdal 

innehavare av C. F. Lundströms professur i agrarhistoria 
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AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2006 

Personal 
Avdelningens personal har varit undertecknad som professor, Clas Tollin som 
lektor. Under vårterminen, då undertecknad var gästprofessor vid historiska 
institutionen vid Århus universitet, Danmark, var Mats Morell vikarierande 
professor i agrarhistoria. 

Inger Olausson har arbetat som adjunkt, och då endast halvtid senare delen av året, 
då hon istället varit doktorand. Under hösten har också FD Johanna Widenberg 
vikarierat för Clas Tollin, som varit forskarledig på deltid. Karin Hallgren har istället 
för att vara doktorand fortsatt som forskningsassistent, men också börjat förbereda 
ett forskningsarbete med inriktning mot naturvård. 

Övriga forskare och doktorander 
Forskarassistent Iréne Flygare har blivit docent i agrarhistoria, och hon arbetar nu 
som forskare på ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, 
tillsammans med Mats Morell. 

Paleo-ekolog Per Lagerås är nu färdig att våren 2007 lämna in sin docentansökan. 
Else-Marie Strese, genetiker och verksam vid Nordiska museet, har under året inlett 
sitt post-doc projekt om humle, tillsammans med Clas Tollin. Doktorander som varit 
verksamma vid Avdelningen för agrarhistoria är Anna Dahlström, Jesper Larsson, 
Eva-Lotta Päiviö, Pia Nilsson och Inger Olausson. 

Under året har en disputation ägt rum, avdelningens åttonde. Den 13 december lade 
Anna Dahlström fram sin avhandling ”Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-
1850”, om hur mängden djur påverkat landskapets utseende och floran. Denna bok 
har givits ut av CBM. 

Övrig forskning 
Undertecknad Janken Myrdal har under året publicerat ett antal skrifter, bland 
annat om en medeltida handskrift. Lektor Clas Tollin har inlett en forskningsledighet 
på deltid för att söka docentur. Publicering och deltagande i internationella 
konferenser håller samma nivå som tidigare år. 

Det högre seminariet har fortsatt med ett tjugotal seminarier, varav hälften på 
Uppsala universitet och hälften på Ultuna. 
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Linné och Krusenberg 
En nyhet för året är att Avdelningen för agrarhistoria har engagerat i Linné-jubileet. 
Här har vi lagt upp Linné-stigar på Krusenberg, som skall användas för besökare 
som skall se det framtagna historiska landskapet. Avdelningen är också engagerad i 
landskapsrekonstruktion på Linnés Hammarby. Till detta knyts också en utbildning 
om 10 poäng rörande Linné och hans tid, som bedrivs under våren. Övrig 
undervisning bedrivs som vanligt. Elevantalet har varit vikande, men inte lika 
kraftigt som på en del andra motsvarande utbildningar. Ett stort arbete pågår med 
att anpassa utbildningen till Bologna-modellen, och detta arbete bedrivs av Johanna 
Widenberg. 

Vad gäller projektet Krusenberg är läget fortfarande oklart. 

Sammanfattning 
Efter tolv års verksamhet är Avdelningen för agrarhistoria väl etablerad, och har en 
egen ekonomi som är balanserad. Arbetet med att knyta internationella kontakter 
fortsätter, och Avdelningen kommer också att söka finansiering till en post-doc 
tjänst under våren. 

 

Janken Myrdal 

innehavare av C. F. Lundströms professur i agrarhistoria 
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