I en allt varmare värld har fröer blivit en global angelägenhet. Den nya boken "Seedways. The circulation, control and care of
plants in a warming world" handlar om det ömsesidiga beroendet mellan människan och fröer.

2021-05-11 14:48 CEST

Ny bok om sambandet mellan människan
och fröer
Att samla, spara, ta hand om samt säkra tillgången på olika fröer har blivit en
global angelägenhet i en värld med accelererande klimatförändringar,
expansionen av monokultur – odling av en enda gröda på exempelvis
plantager – och därigenom förlust av biologisk mångfald.
Den nya boken Seedways. The circulation, control and care of plants in a
warming world handlar om frön i ett såväl historiskt som samtida
perspektiv. Boken har flera teman. Frön, och de växter de genererar, ger oss
inte bara mat utan har också viktiga kulturella dimensioner. Den rituella

betydelsen av frön är ett annat centralt tema. Det finns också bidrag om vem
och vilka som äger fröer och som därmed kontrollerar den materiella grunden
för vår existens. Bokens författare visar på betydelsen av att undersöka
relationerna mellan människan och fröer från många olika perspektiv.
Boken är resultatet av ett tvärvetenskapligt internationellt symposium på
Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm 2018 där svenska och utländska
forskare med både natur- och kulturvetenskaplig expertis diskuterade det
ömsesidiga beroendet mellan människan och fröer.
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Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och
finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt
kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna
kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott,
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år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på
www.vitterhetsakademien.se.
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