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Inledning

KSLA:s preses Thorsten Andersson inledde
diskussionen med att konstatera att KSLA:s
arbete ha breddats på senare år. I dag arbetar
KSLA, vid sidan om produktionsfrågor, även
med konsumentperspektiv, etiska frågor och
så vidare.

– Men var finns kulturen? Hittills har den
mest funnits med i högtidstal och enstaka
konferenser; vi har inte tagit itu med kulturen
systematiskt. Jag tycker inte detta är bra,
sade Thorsten Andersson. I dag pågår stora
och snabba förändringar: färre människor
arbetar med areella näringar, fler människor
lever på stort avstånd från dessa näringar.
Hur påverkar detta självbilden, undrade Thor-
sten Andersson.

I dag förstörs byggnader som tidigare fun-
gerade som länkar mellan generationer. Sam-
tidigt saknas kontakter mellan stad och lands-
bygd. Sverige saknar till och med en årlig
manifestation som man har i Frankrike i form
av ”Salon l`Agriculture”.

– I dag har vi också en mer heterogen be-
folkning på landsbygden, noterade Thorsten
Andersson. Det finns fortfarande homogena
kulturyttringar, med en genuin bondekultur,
men bara i enstaka lokala och regionala sam-

manhang. Kan kulturutbud och kulturperson-
ligheter påverka utvecklingen?

Thorsten Andersson betonade att man
inte bara bör titta på nyttoaspekter, utan även
låta kulturen visa på skönheten i vardagen
och väcka tankar. Vilka är drivkrafterna i
politik och jordbrukets utveckling, utöver de
rent ekonomiska?

– KSLA kan inte vara passiva i detta sam-
manhang. Därför har vi valt detta överlägg-
ningsämne, sade Thorsten Andersson. Denne
avslutade med att visa några frågor som han
menade borde finnas med i diskussionen:

– Vilken är kulturens betydelse för närings-
utövarna själva och de nya landsbygds-
borna, deras självkänsla och framtids-
behov?

– Hur kan kulturvärdena uppmärksammas
och kvantifieras?

– Hur kan kulturen hjälpa till att skapa bryg-
gor mellan människor över tid och rum?

– Hur kan intresset för kulturfrågor hållas
vid liv under tider av ekonomisk press och
bland alla tankar om nästa kvartalsrap-
port?

Vad kan/bör KSLA göra inom kulturområdet?
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Sven Arnell
lantbrukare och ledamot av KSLA

Att vara knuten till en bygd är mycket värde-
fullt, konstaterade Sven Arnell. Detta framgår
också av att hembygdsrörelsen i dag är kan-
ske den enda av folkrörelserna som ökar sina
medlemsantal. De motsvarar tydligen ett be-
hov hos människor, till skillnad från många
andra rörelser.

Sven Arnell berättade om sin resa från
västra Sverige till Stockholm. Landskapet
visar inte mycket liv i december. Men där
finns liv, inte minst i form av den spirande
höstgrödan.

– Agrikulturens triumf, utbrast Sven Arnell.
Om agrikulturen inte finns och utvecklas dör
landsbygden.

Sven Arnell konstaterade att det handlar
om en insats på mycket mer än 100 procent
att vara lantbrukare. Arbetet som lantbruka-
re måste ta lång tid. I praktiken upphör det
inte förrän man har någon att lämna över till.

– Arbetet måste alltid komma i första
rummet. Man måste göra allting när det ska
göras, det är någon annan än man själv som
bestämmer ordningen.

Sven Arnell betonade att trohet mot upp-
giften och arbetes ära är verkliga begrepp på
landsbygden.

– Att vara de nutida länkarna i kedjan är
landsbygdens kultur, den är grunden för vår
självkänsla. Denna självkänsla är stark, tack
vare den har vi stått pall, för att vi vet att det
är något viktigt vi gör.

Sven Arnell noterade sedan att svenska
folket är ett plågat folk. Forskningsrapporter
visar att människor mår dåligt, de har svårt
att få ihop vardagen. De känner främlingskap,
tillvaron är kaotisk.

– De får inget fäste för sina rötter, konsta-
terade Sven Arnell. Landsbygdens folk är där-
emot fast rotade i en verklighet som är begrip-
lig. Deras liv har ett syfte, och detta ger dem
en identitet. Jag tror att även många andra
skulle må bra av att ta del av denna kultur.

– Två ting är omistliga, menade Sven Ar-
nell. Agrikulturen som håller oss vid liv, och
kulturen som gör oss till människor.
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Gunilla Kindstrand
kulturjournalist och ledamot av KSLA

– Jag skulle vilja rista i den passiva blicken,
sade Gunilla Kindstrand. Kanske kan det ske
genom att jord- och skogsbruk går samman
med konsten. Då kan vi provocera: det här
finns, vad tycker ni det är värt?

Gunilla Kindstrand menade att det kan
vara värt att pröva att kvantifiera kulturens
värde. Det har gjorts försök att till exempel
värdera den uppmärksamhet som en teater-
uppsättning kan ge upphov till. Man kan även
värdera effekter på hälsan, värdet av besöks-
upplevelser och så vidare.

– Använd de postkoloniala synsätten för
att beskriva Norrland, uppmanade Gunilla
Kindstrand.

Gunilla Kindstrand menade att man måste
bygga upp en begreppsvärd som gör att vi
kan ställa rätt frågor, och sannare frågor.

Till sist noterade Gunilla Kindstrand att
åkrar kan vara mer eller mindre svåra att
plöja. En del kan vara väldigt svåra att bearbe-
ta – det gäller även intellektuella åkrar.

– Men KSLA är en effektiv plog!

Gunilla Kindstrand konstaterade att om alla
bönder som brukat samma mark genom alla
tider träffades, så skulle de flesta inte förstå
varandra.

– Men skulle de ställa sig i en kronologisk
rad, så skulle de kunna berätta historien från
början till vår tid. Landskapet är inte bara det
fysiska, utan även de traditioner och de histo-
rier som skapats genom seklen.

Gunilla Kindstrand menade att vi i dag
ställer in oss på att sörja det som försvinner
i samband med förändringarna med globa-
lisering och EU-utveckling.

– Produktionslandskapet blir en konsum-
tionslandskap, där vi konsumerar upplevel-
ser. Landscape kan ersättas med Mindscape.
Erfarenheter och kunskap ersätts med upp-
levelser och skönhet. Men samtidigt är det
jord- och skogsbruket som ger grunden för
dagens besöksprojekt.

Gunilla Kindstrand menade att vi behöver
helt nya diskussioner; till exempel diskussio-
ner om symboliska värden hos landskapet.
Men i dag saknas språk och erfarenhet som
ger en grund för att diskutera landsbygden.
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Jonas Andersson
Stiftelsen Framtidens kultur

Jonas Andersson inledde med att berätta att
bronsåldersgravar i Håga i Uppland visat sig
vara nästan exakt samtida med Troja, och
placerade likadant i landskapet. Ett fascine-
rande faktum att fundera kring, menade Jonas
Andersson.

Jonas Andersson noterade att EU-stöd till
levande landsbygd är ett av de mer vettiga
sätten att använda de kulturpengar som finns
inom EU.

– Mycket annat är kortsiktigt och oöver-
tänkt.

Stiftelsen för Framtidens kultur fördelar
också mycket löntagarfondspengar. Stiftelsen
har tillgång till pengar som räcker i fem år till.

Stiftelsen ska verka för regional utveckling.
Man vill ha hög verkshöjd på de projekt man
ger pengar till. Av 15 000 ansökningar ger man
bidrag till cirka fem procent. Av de som an-

sökt om pengar innehöll sex stycken ordet
jordbruk och tre ordet lantbruk. Ordet skogs-
bruk förekom inte alls.

– Ett positivt exempel på regionalt projekt
är Grythyttan. Där ger högskoleutbildning en
bra grund för samarbeten.

Stiftelsen för Framtidens kultur stimulerar
lokala kulturprojekt.

– Det finns mycket okunskap hos många
om världen runtikring. Här kan stiftelsen ha
en viktig uppgift, menade Jonas Andersson.

Jonas Andersson konstaterade att man har
många ansökningar som handlar om träd-
gårdar, något som Jonas Andersson menade
hänger samman med att trädgårdar är en del
av gränslandet till vegetarisk kultur och
naturvård. Ett annat område med många
ansökningar är projekt kring så kallad slow
food och lokal matproduktion.
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Diskussion

Hon noterade också att Nils Uddenberg
tydligt visat i sin forskning att Gud i män-
niskors medvetande har flyttat ut i skogen.

Sven Arnell bad att få ansluta sig till Gunilla
Kindstrands val av ordet rum i detta samman-
hang.

– All bra konst kommer ur djup kunskap, er-
farenhet och nyfikenhet, menade Gunilla Kind-
strand. Men i dag finns inte många konstnärer
som har erfarenheter som gör att de kan
koppla till lantbruk.

En möjlighet för konsten att koppla till
skog- och jordbruk är så kallad land art. Det
skulle kunna stimulera till diskussioner.

Sven Gesslein berättade om en bonde som
ordnat fältvandringar för ”stockholmare”.
Bonden förklarade vad som var vad, berätta-
de om historien bakom och så vidare. Intres-
set blev stort för att delta i dessa vandringar.

Jonas Andersson noterade apropå kvantifie-
ringar, att forskare vid Göteborgs universitet
har arbetat med vad kultursatsningar kan
betyda ekonomiskt.

– I dag är mycket kunskap expertberoende,
konstaterade Jonas Andersson. Det finns så
mycket kunskap på så många olika håll.

Jonas Andersson menade att KSLA är en av
de bästa plattformarna vi har i Sverige för att
diskutera viktiga frågor.

– KSLA har vågat göra politiskt okorrekta
saker. KSLA är också ett starkt varumärke i
dessa sammanhang.

Peter Edling berättade hur han fått ”Lilla jord-
bruksboken” som pojke. Denna innehöll goda
råd om jordbruk, men även poetiska stycken.

– I dag kan vi inte skriva sådant, att jag kör
ut med traktorn är inget poetiskt, menade
Peter Edling.

I dag är det lätt att fyllas av sorg inför det
som varit. Men det är viktigt att känna att vi är
roten till det som ska komma, att vi ser mot
framtiden, menade Peter Edling. Jordbruket
har gått från resursproblem till miljöproblem.
Jag tror att det kommer att bli ett resurs-
problem igen i framtiden. Det är viktigt att vi
upprätthåller en känsla av pionjäranda.

Gunilla Kindstrand noterade att problemet
med sorgen är att man måste gå igenom den
för att få energi att titta framåt.

– Men vi har ett strukturellt problem,
menade Gunilla Kindstrand. Lantbrukaren
saknas i många samtal. Han får inte vara med
i diskussioner inom näringslivet eller i de
lokala strukturerna.

Sven Arnell berättade att han suttit med tre år
i LRF:s kulturråd.

– Problemet är att kultur så lätt institu-
tionaliseras, och då dör den, konstaterade
Sven Arnell. Det måste gå att bredda denna
kultur, men jag vet inte hur det ska göras be-
gripligt. Vi måste knyta den till en handfast
verklighet.

Gunilla Kindstrand menade att problemet är
att det finns vattentäta skott mellan Sven
Arnell och människorna i staden.

– Vi måste slå sönder en vägg! Vi måste
skapa gemensamma rum!
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Bo Hansson menade att Jord- och skogshisto-
riska sällskapet har en viktig uppgift i en tid
då många saknar kunskaper om just jord-
bruks- och skogsbrukshistoria.

– Idén med vandringar i skog och mark för
stockholmare är bra, menade Bo Hansson.

– Att hitta på något för söndagsresenärerna är
en mycket framkomlig väg, menade även
Sune Zachrisson. En konstutställning i en lada
drar till sig uppmärksamhet och människor.
Detta kan i sin tur leda vidare till diskussioner
om varför ladan står där den gör, varför den
inte används som tidigare, hur det blir i fram-
tiden och så vidare.

Evenemang med kulturinslag ger ofta en
blandad publik med olika åldrar, menade Sune
Zachrisson. Sådana evenemang ger även upp-
märksamhet i media, och nya gäster till kafé-
er i området.

Sune Zachrisson noterade att, tillsammans
med hembygdsrörelsen, även trädgårdsrörel-
sen växer sig allt starkare.

– När det bildas en trädgårdsförening i
Vasastan i Stockholm säger det något om be-
hovet, menade Sune Zachrisson.

Henrik Lovén menade att ett bra sätt för KSLA
att göra nytta är att arbeta mot det hot som
socknarnas försvinnande utgör för bland an-
nat släktforskande.

– Bönderna vet snart inte själva var de är!
Henrik Lovén noterade också att behovet

efter kriget av att öka livsmedelsproduktio-
nen, ledde till att mycket kulturminnen för-
stördes, som häckar och diken.

Ulf Renborg menade att vi underskattar kraf-
ten i den positiva olikheten hos det svenska
landskapet jämfört med det som finns på kon-
tinenten eller i USA. Han betonade även vik-
ten av att ha med både bönder och återflytta-
de när man arbetar med landsbygdsfrågor.

Det är viktigt att kultursatsningar på lands-
bygden görs med kvalitet, menade Ulf Ren-
borg.

– Det skulle vara spännande om man kun-
de knyta storstädernas kulturelit till lands-
bygden.

Att knyta kontakter med hembygdsrörel-
sen kan vara knepigt, de lever ofta i det för-
gångna, menade Ulf Renborg. Däremot är det
viktigt att knyta kontakter med dem som ar-
betar med planering på kommunal nivå.

– Dagens landsbygd riskerar att bli ett betrak-
telselandskap, som vi uppskattar för dess
skönhet utan att förstå sambanden, menade
Margareta Ihse. Det saknas ett språk i dag för
att läsa landskapet. KSLA kan hjälpa till med
att skapa ett sådant språk, byggt på erfaren-
het, kulturhistoria och så vidare. Landskaps-
vandringar med samtal kring landskapets
egenskaper kan sedan vara ett bra sätt att
utveckla och använda detta språk.

Margareta Ihse ville gärna se en kampanj
med något drastiskt som blickfång, till exem-
pel ”land art” vid inflygningsbanorna vid någ-
ra stora flygplatser.

Bo Andersson påpekade att både dåtid, nutid
och framtid finns med i kulturyttringar.

– Dåtid är överrepresenterad, menade Bo
Andersson. Framtiden finns ibland, som i
teves ”Sommartorpet”, där man får lära sig att
utveckla gamla hus på landsbygden. Det är
viktigt att skapa kontakter mellan olika tider.
Vindkraftverk och elledningar visar på hur
landskapet förändras.

Thorsten Andersson frågade Gunilla Kind-
strand hur storstadens kulturelit ska kunna ta
sig an landsbygdsfrågorna.

Gunilla Kindstrand svarade att man måste
spräcka hinnan mellan ”dom” och ”oss”. Hon
höll med Ulf Renborg om att det är viktigt att
det blir kvalitet på kultursatsningarna i lands-
bygden.

En intressant uppgift menade hon finns i
att följa utvecklingen av uppfattningen om
landsbygden i litteratur och filmmanus.

Diskussion
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– Skapa ett språk som hjälper oss att förstå
sambanden, sade Gunilla Kindstrand. Ta upp
forntiden och länka den till framtiden. Och ta
med människan i diskussionerna om fram-
tidens samhälle.

Sven Arnell menade att de krassa tider som
varit i jordbruket under efterkrigstiden har
skapat ett sug efter kultur ”bara man vågar
föra fram den”.

Sven Arnell betonade också att det språk
som många vill ska utvecklas för att förstå

landsbygden måste baseras på svenska, utan
den engelskinfluerade jargong som ibland
dyker upp i kultursammanhang.

Thorsten Andersson avslutade med att kons-
tatera att KSLA behöver arbeta med att ut-
veckla nya metoder för att arbeta med lands-
bygdsfrågorna.

– Vi har fått en hel del idéer här i kväll,
avslutade Thorsten Andersson.

Diskussion



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:8, 2004

11

Deltagarlista
Hedersledamöter
Aldén Håkan
Berglund Olle
Curman Johan
Gesslein Sven
Hansson Bo

Svenska ledamöter
Andersson Bo
Andersson Thorsten
Arnell Sven
Asserståhl Roger
Bennet Bengt
Bennet Wilhelm
Bergquist Astrid
Bäckström Per-Ove
Clason Åke
Danell Birgitta
Danielsson-Tham M-L
Ebbersten Sten
Edling Peter
Elfström Åsa
Eriksson Tord
Francke Robert
Fringel Viggo
Frisén Rune
Gerhardson Berndt
Hoel Christer
Holmgren Anders
Holmström Sven
Ihse Margareta
Ingelög Torleif
Johansson Gunnar
Jonsson Bengt
Lidén Carl Johan
Lindsten Klas

Lovén Henrik
Lundgren Björn
Ohlson Ragnar
Paulsson Valfrid
Pettersson Olle
Renborg Ulf
Rådström Lennart
Samuelsson Ove
Schotte Lennart
Törner Lars
Ulfsparre Carl
Wallin Bo
Wergens Bo
Zetterberg Leif
Öhrn Ingemar

Kansli
Alriksson Agnetha
Amnegren Anette
Aschan Ann-Mari
Blesserholt Keiko
Carlestål Bo
Fredholm Anders
Höök Karin
Nilsson Bruno
Rabenius Christina
Rosencrantz Helle

Gäster
Andersson Jonas,
    VD, Stiftelsen Framtidens Kultur
Fagerström Minh Ha Hoang,
    PhD, SLU Inst f markvetenskap
Hörstadius Gunnar
Kindstrand Gunilla, kulturjournalist



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:8, 2004

12

Förteckning över tidigare utgivna nummer
År 2002; Årgång 141
Nr 1 Genteknik – en skymf mot Gud eller nya möjligheter för mänskligheten?
Nr 2 Genmodifierade grödor. Varför? Varför inte? – Genetically Modified Crops. Why? Why Not?
Nr 3 Skogsfrågor i ”Konventionen om biologisk mångfald”
Nr 4 Mindre kväveförluster i foderodling, foderomvandling och gödselhantering!
Nr 5 Bondens nya uppdrag OCH Shaping U.S. Agricultural Policy
Nr 6 Verksamhetsberättelse 2001
Nr 7 Sustainable forestry to protect water quality and aquatic biodiversity
Nr 8 Foder – en viktig länk i livsmedelskedjan!
Nr 9 Fortbildning för landsbygdsutvecklare
Nr 10 Hållbart jordbruk – kunskapssammanställning och försök till syntes
Nr 11 Närproducerad mat. Miljövänlig? Affärsmässig? Djurvänlig?
Nr 12 Nya kunskaper inom bioteknik och genetik för nya tillämpningar på husdjur SAMT

Fria Varuströmmar – konflikt med djur- och folkhälsa? Vilka möjliga utvägar finns? SAMT

Exempel på verksamhet inom Jordbruksverket
Nr 13 Bland skärgårdsgubbar och abborrar på Möja
Nr 14 EU och EMU – broms eller draghjälp för skogen?
Nr 15 Hur kan skogsbruk och kulturmiljövård förenas?
Nr 16 Vilket kött äter vi om 10 år? Rött, vitt, svenskt, importerat? Vi får det samhälle vi äter oss till!
Nr 17 Avsättning av skogsmark

År 2003; Årgång 142
Nr   1 Det sydsvenska landskapet, framtidsvisioner och framtidssatsningar SAMT

Idéer för framtidens skogslandskap
Nr   2 Viltets positiva värden
Nr 3 Inför toppmötet i Johannesburg
Nr 4 Kapital för landsbygdsföretagare
Nr 5 Kompetensförsörjningen i svenskt jordbruk
Nr 6 Fiskets miljöeffekter – kan vi nå miljömålen?
Nr 7 Verksamhetsberättelse 2002
Nr 8 De glesa strukturerna i den globala ekonomin – kunskapsläge och forskningsbehov
Nr 9 Tro och vetande om husdjurens välfärd (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 10 Svenska satsningar på ökad träanvändning  (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 11 Kapital för landsbygdsföretagare  (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 12 Feminisering av Moder natur? Östrogener i naturen och i livsmedel
Nr 13 Crop and Forest Biotechnology for the Future
Nr 14 Landskap och vindkraft – i medvind eller motvind  (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 15 Lantbrukskooperationen – Hållbar företagsidé eller historisk parentes
Nr 16 Utvecklingen i Polen
Nr 17 Mid Term Review Vad händer i Sverige när EU ändrar jordbrukspolitik?
Nr 18 Soil and surface water acidification in theory and practice
Nr 19 Skogsindustrinsråvaruförsörjningskedja – pågående utveckling och utblickar mot andra branscher
Nr 20 CAP och folkhälsan
Nr 21 Vilda djur i stadsmiljö – Tillgång eller problem? –
Nr 22 Översvämningar och dears orsaker
Nr 23 Sötvattenfisk – Framtidens resurs (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 24 Mat med mervärden – Goda affärer (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 25 Hur planeras boendet på landsbygden? OCH Trädgården som rekreation och terapi

(Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 26 Det nya uppdraget – högre utbildning för landsbygd och landskap (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 27 Hör göken han gal – Hur kan ekologiskt lantbruk och samhället gynna den biologiska mångfalden?

(Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 28 Den svenska modellen för husdjursavel och dataregistrering samt datautnyttjande inom husdjurs-

och växtodlingsområdet (Enbart publicerad på www.ksla.se)

År 2004; Årgång 143
Nr   1 Ecosystem services in European agriculture – theory and practice
Nr 2 Vad gör vi när vi inte vet? (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 3 Ekologiskt Forum mönstrar köttet och marknaden  (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 4 Jordbruk – ekologi – samhälle  (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 5 LBU-programmet, skogen och landsbygden – till vilken nytta? (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 6 Framtida forskning inom den gröna sektorn  (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 7 Ekologisk produktion med miljönytta  (Enbart publicerad på www.ksla.se)
Nr 8 Har jord- och skogsbruk en roll i framtidens kultur? (Enbart publicerad på www.ksla.se)



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:8, 2004

13

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) har, under olika namn, utkommit sedan
1813, då akademien grundades. Från och med 1994 utges KSLAT som en numrerad serie av skrifter

(15–20 häften/år) med egna titlar. Innehållet består huvudsakligen av dokumentering från
akademiens sammankomster och seminarier – även debattnummer förekommer –

och speglar akademiens verksamhetsområde; de areella näringarna
och till dessa knutna verksamheter.

Prenumerationspris 350 kr/år.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B,  Box 6806, 113 86 Stockholm

Tel  08-54 54 77 00, Fax 08-54 54 77 10, Postgiro 18 32 80 - 7

ISSN  0023–5350  ISBN  91–89379-83-7 Es
ki

lst
un

a 
O

ffs
et

 A
B,

 E
sk

ils
tu

na
 2

00
4


