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Ers Excellenser 

Ärade festdeltagare 

Kära medpristagare 

 

 

 

Vi är alla väldigt stolta, synnerligen tacksamma och några av oss säkert också mycket rörda 

över våra priser och belöningar från KSLA. 

 

Att få ta emot en utmärkelse från just KSLA är minst sagt lite speciellt. Kan det finnas något 

annat område än det som är just KSLA:s domäner som har mer grundläggande betydelse för 

människor och samhälle? Utan ett hållbart brukande av våra levande naturresurser finns det 

inget mänskligt liv, existerar ingen mänsklig kultur eller utvecklas inte några mänskliga 

samhällen alls. 

 

Men att få pris och belöning för att för att ha åstadkommit något som är kopplat till 

förvaltning av jord och skog, djur och natur är inte bara hedersamt – det sporrar också till 

fortsatt engagemang. Och det finns en del att göra.  

 

När jag tänker på framtidens utmaningar och nu också har lyssnat på årets högtidstalare – 

visst var de fantastiska, spännande och utmanande!? – så kan jag tänka mig att vi kanske 

borde byta namn på KSLA. Eller i varje fall tolka förkortningen lita annorlunda och se 

KSLA som ”mötesplatsen för de Kungliga Svenska Livsresursaktivisterna”. Och eftersom 

jag för 47 år sedan – det inte helt obekanta året 1968 – var ordförande för dåvarande 

Lantbrukshögskolans Studentkår, kan jag tänka mig förkortningen KSL(r)A – eller möjligen 

KSLA(r). För er som inte var med eller har glömt – alltså med ett litet (r) inom parentes för 

det revolutionära. Den process och de förändringar som en akademi på grönbete nu är mitt 

uppe i och har framför sig är ju minst sagt omvälvande och har kanske en ännu större 

strategisk samhällsroll nu än när akademien bildades.  

 

När Jean Baptiste Bernadotte grundade KSLA hade Sverige just förlorat Finland. Landet var 

fattigt och eländigt också av andra orsaker än krigen. Det var då Esaias Tegnér skrev sin 

något nationalistiska och revanschistiska dikt Svea, där förlusten av nästan halva kungariket 

skulle botas och landet lyftas ur fattigdomen – inte med hjälp av nya krig och nytt territorium 

utan genom att fredligt ”inom Sveriges gränser erövra Finland åter”. I det projektet spelade 

moderniseringen och utvecklingen av jord- och skogsbruk avgörande strategiska roller. 
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Det är mer än 200 år sedan. Men nu är vi där igen – fast utmaningen är lite större. Nu gäller 

det inte bara ett land. Nu gäller det ett helt jordklot. 

 

Om alla framtidens medpassagerare på rymdskeppet Jorden ska ha en rimlig chans att 

långsiktigt och hållbart leva på vår levnadsstandard – och vem vill, kan eller vågar förmena 

dem det? – finns det bara en väg att vandra: ”att inom planetens gränser erövra jorden åter”. 

Vi har bara en jord – och inga andra möjligheter att fylla på förråden än genom att förstå, 

använda och förvalta de krafter, mekanismer och resurser som fotosyntesen och livet själv 

erbjuder oss. Jordens gröna livsresurser. 

 

Den nästan obegripligt stora samhällsförvandling vi sett sedan Svea har en gemensam 

nämnare. Allt som hänt under hela 1900-talet kan på ett eller annat sätt kopplas till vad vi lärt 

oss och hur vi använt kunskapen om den fasta materiens innersta hemligheter. Hela det 

globala IT-samhället, inklusive era smarta mobiler, hade varit helt otänkbara om vi inte hade 

känt till och använt vad vi lärt oss om den döda materiens minsta beståndsdelar och mest 

sofistikerade makter och mekanismer – ända ner till deras atomära och subatomära nivåer.  

 

Nu gäller det livet. Det som mer än allt annat utmärker vår tid – och kommer att prägla vår 

framtid – är den allt djupare kunskap vi håller på att skaffa oss om livets innersta hemlig-

heter, minsta detaljer och mest sofistikerade maktspel. Och det vi lärt oss att livet är bra på, 

är det som vi själva måste göra ännu bättre. 

 

Naturen är makalös på att göra mycket av lite – och att göra det i evigheter. Det räcker med 

luftens gaser, regnets vatten och jorden salter i en evig soldriven cirkulär ekonomi. Därute 

finns alla de makter och mekanismer som förvandlar flyktig sol, vatten, vind och lösta salter 

till fast materia – och inte bara till allt det vi nu använder naturen till. Det mesta vi gör 

industriellt med hjälp av hög temperatur, högt tryck, farliga kemikalier, ohållbara utsläpp och 

ohållbara råvaror, det gör den svala naturen av sig självt i livets egna gröna fabriker – och 

har gjort så i minst fyra miljarder år. Tala om hållbarhet. Där finns en del att lära av och att ta 

efter – på vårt eget sätt. Från den minsta molekylära och atomära mekanismerna till de 

största och mest komplexa globala ekosystemen. Från de oändligt små och enkla detaljerna 

till de största och mest komplexa systemen. 

 

Så kära medpristagare – vi som alla genom våra priser och belöningar fått ny energi och 

uppmuntran för att på ett eller annat sätt fortsätta med det vi blivit belönande för – får jag 

föreslå en skål med tack för våra utmärkelser, en skål för våra donatorer, en skål för 

akademin – och en skål för livet! 

 

Peter Sylwan 


