
Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas. Den 
finns där som en självklar del av människans tillvaro både i vardag och fest och lantbru-
ket är sannerligen inget undantag.

Lördag 18 september kl 15.00–16.30 är det dags för KSLA:s bidrag i årets akademi- 
gemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska
Akademiens 250-årsjubileum.

När man parar ihop musik och mat kanske man först tänker på bord- och dryckesvisornas 
närmast rituella betydelse vid olika festliga tillställningar, men musiken fanns (och finns) 
där även för att fylla andra funktioner, till exempel för att underlätta arbetet på åkern och 
i skogen. Förr kanske man sjöng arbetssånger för att göra enformiga arbetsmoment lite 
roligare. Idag kanske det oftare är fråga om att lyssna på musikradion i traktorn, men 
oavsett vilket är musikens närvaro i skogs- och lantbruket lika påtaglig då som nu.

KSLA-ledamöterna Richard Tellström, docent i måltidsvetenskap vid Stockholms uni-
versitet, och Erik Hartman, verkställande direktör för Föreningen Foder & Spannmål, 
delar med sig av kunskap, historia, sång och musik inom området. Musiken under
seminariet framförs av en dubbelkvartett från Orphei Drängar.
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet 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.

Webbinarium – lördag 18 september 2021

Tid & Plats
Lördag 18 september 2021 
kl 15.00–16.30 via Zoom 
(Länken mejlas ut dagen 
före webbinariet.)

Anmälan
Senast den 17 september  
på denna länk,  
https://dinkurs.se/75048

Frågor  
Anmälan: 
Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se 
tel 08-54 54 77 12

Arrangör:  
Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen
och sången
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