Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och
startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Boksamtal i biblioteket
Det brinner ... Rapport från en hotad by
Ett boksamtal med Stefan de Vylder
Måndagen 9 december
Tid

Måndagen 9 december, kl 18.00–19.30

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast söndagen den 8 december via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se

Avgift

Ingen avgift

Frågor

Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se, tel 08-54 54 77 17
Detta evenemang finansieras med stöd av Stiftelserna Per Palmgren och Carl Fredrik von Horn

Välkomna till boksamtal i biblioteket den 9 december då nationalekonomen och författaren
Stefan de Vylder samtalar om sin senaste bok med kulturjournalisten och ledamoten Gunilla Kindstrand.
Naturens krafter har en förmåga att blixtbelysa ömma punkter i vårt moderna samhälle: Ett ihärdigt
regnande testar dammar och avrinningssystem, ett ymnigt snöande riktar blicken mot upphandlingssystem
för snöröjning – en stor brand vecklar ut en veritabel sprängskiss över samhällets funktioner där inte bara
de tekniska systemen och institutionella arrangemangen prövas utan där också de mellanmänskliga relationer som håller ihop vårt samhälle lyfts fram.
Stefan de Vylder följer i sin bok Det brinner... Rapport från en hotad by förloppet för branden runt
Kårböle sommaren 2018 men placerar också in det i ett historiskt ljus för att söka förklaringar till varför
det gick som det gick.
De frågor som aktualiseras skär rakt igenom flera av de ämnen KSLA arbetar med: landsbygdens dynamik
och sårbarhet, det moderna skogsbruket och hur mer frekventa och större bränder är en föraning om innebörden i ett förändrat klimat, men framförallt hur frånvaron av samverkan mellan nationella, regionala och
lokala aktörer tvingar fram ortens mobilisering för att skydda lokalsamhället.
Bästa hälsningar

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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