överlämning:
xxxx
sven lindgren slutar

Karin Ahlberg Eliasson blir ny vd för
Hushållningssällskapet Jämtland.
Hon är rådgivare i Sjuhärad och
expert på lantbruksbaserad biogas.

Fakta:
Sven Lindgren

D

et blir nästan
som att komma
hem när Karin
Ahlberg Eliasson tar
över vd-stolen i Jämtland.
Hon är född i Östersund,
pluggade där och det var i
Jämtland som hon hade sin första anställning på ett hushållningssällskap.
– Det blir lite som att sluta cirkeln, säger
Karin Ahlberg Eliasson.
Hon har specialiserat sig på bioenergi och
biogas. Hennes kompetens på det området
blir viktig för Hushållningssällskapet Jämtland, menar ordföranden Lisbeth Godin
Jonasson.
– Skog och bioenergi är en stor och
väldigt intressant sektor hos oss och det
privata skogsägandet är stort. Det är väldigt
värdefullt att vi får in den här kompetensen,
vi vet att det här området kommer att växa
framöver, säger hon.

Karin Ahlberg Eliasson vill gärna

fortsätta att arbeta med biogas, men hon
vill också hålla på med det som Hushållningssällskapet satsat mycket på: mat,
turism, hållbarhet, stadsodling och de starka
varumärkena Medstugan, Åre Sustainability
Summit och vår- och julmarknaderna på
Jamtli. Hon tycker att sällskapet i Jämtland
arbetar väldigt modernt.
– Företagskulturen inom de gröna näringarna är väldigt närvarande i Jämtland.
Det gör det extra spännande. Jag hoppas
kunna utveckla rådgivningen inom olika
områden. Produktionsjordbruket i Jämtland är modernt och en viktig kugge för
utvecklingen av de gröna näringarna, säger
hon.
Hon disputerar i biologi vid SLU i juni
och tillträder som vd i Jämtland först den 1
september. I samband med vd-skiftet flyttar
Hushållningssällskapet kontoret från Åre till
Grönt Centrum i Ås. Där finns också naturbruksgymnasium, Eldrimner och LRF. ■
■ Läs mer om Karin Ahlberg Eliasson

och biogas på sidan 39.
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Tankesmedja
överst
på önskelistan
Vi kan inte gå på andra världskrigets matsedel
Han fick upp svenska folkets ögon
för att det behövs en livsmedelsberedskap.
Framför sig ser Sven Lindgren färre
hushållningssällskap och önskar sig
en tankesmedja.
Text & foto: Helena Wennström

S

amtidigt som Hushållningssällskapens
förbund firar 70-årsjubileum tycker
Sven Lindgren att det är dags att lämna över ordförandeklubban. Det gör han efter
elva år när stämman hålls i Piteå i maj.
De som lyssnar på hans inledningsanförande då får höra honom förutspå att fler
hushållningssällskap slås samman. Det pågår
redan nära samarbete mellan flera sällskap i
västra Sverige, och runt Mälardalen har fyra
sällskap sin verksamhet i det gemensamma
rådgivningsbolaget HS Konsult.
– Om tio år är det nog åtta, tio sällskap i
stället för dagens 17, tror Sven Lindgren.

Han lutar sig tillbaka i fåtöljen i vardags-

rummet hemma i Linköping där den bleka vårsolen skiner in genom fönstret. Här har många
kreativa idéer fötts tillsammans med kollegor.

Sven Lindgren har en lång karriär bakom
sig som moderat kommunpolitiker och landshövding. Som ordförande i både Civilförsvarsförbundet och Hushållningssällskapens
förbund har han de senaste åren blivit mest
känd för sin kamp för att det nya civilförsvaret
också ska omfatta en livsmedelsberedskap.
Uppväxten på en gård i Småland, militärtjänstgöringen i trängen – som sysslar med
underhåll – och hans båda ordförandeuppdrag ledde snabbt till en insikt: svenskarna
står snart utan mat om det blir kris. Men det
var få andra som fattade galoppen då i början
av 2000-talet.
Sven Lindgren tog upp problemet offentligt första gången i Almedalen 2013:
– Då skrattade folk åt mig, berättar han.
Sedan dess har han skrivit otaliga debattartiklar och framträtt i många sammanhang.
Efter Rysslands annektering av Krim 2014
tog försvarsdebatten en annan vändning.
Nu behöver man inte längre vara en nördig
”prepper” för att intressera sig för beredskap.
Livsmedelsverket har dessutom fått ansvar
för att koordinera matförsörjningen när det
nya civilförsvaret ska byggas upp.
– Tur att det inte händer något före 2020 då,

när 30 procent är inriktade på vegetariskt
säger Sven Lindgren torrt, på samma sätt som
han brukar när han är ute och talar i ämnet.
Humorn är ett av hans verktyg för att nå ut
med budskapet. Han talar snabbt och i tydliga
”one-liners”. Konstpauser förstärker.
Det krävs också en liten tankepaus när Sven
Lindgren ska lyfta fram det viktigaste som
har hänt under hans år som förbundsordförande. Han fastnar för det som klubbades på
stämman 2012: en gemensam värdegrund för
hushållningssällskapen och gemensamt varumärkesarbete under parollen Kunskap för
landets framtid.
– Samtidigt måste vi slå vakt om den lokala
närvaron, den är vår styrka, säger Sven Lindgren.
Han är också glad för att ordet hushållning
inte försvann för tio år sedan när modernisering diskuterades.
– Lyckligtvis kom vi till insikt om att det är
både modernt och framtidsinriktat, säger han.
Hans senaste idé är en tankesmedja inom

hushållningssällskapen, en ”omvänd” sådan
med nära knytning från konsument till producent.
– Jag skulle vilja att man engagerar sig från
bord till jord, där man utgår från konsumen-

terna och de mattrender som finns i dag. Vi
kan inte gå på andra världskrigets matsedel
när 30 procent, inte minst ungdomar, är inriktade på vegetariskt.
Om några veckor är det dags att sätta potatis. Det gör Sven Lindgren både i trädgården
i Linköping och vid sommarhuset på Öland.
Det blir Puritan, King Edward och Asterix.
Han är självförsörjande nästan hela året på
både potatis och lök.
– Jag är en riktig potatisfreak, säger han.
Nu när han har slutat i både Civilförsvars-

förbundet och snart även i hushållningssällskapens tjänst fortsätter han med att hålla
föredrag flera gånger i veckan. Det handlar
förstås om beredskapen, men också om hans
nyutkomna bok om Sveriges modernaste
kommun.
Det är en statsvetares populärvetenskapliga analys av kommunpolitiken i Linköping.
Staden var först i landet med att införa den så
kallade beställar-utförar-modellen.
– Och så ska jag resa, läsa och göra det
som är roligt, säger Sven Lindgren innan han
plockar undan kaffekopparna och sätter sig på
cykeln för att trampa ned till centrum och hålla
ett av veckans föredrag. ■

I tio år har Arvensis varit tidningen
för växtodlings- och maskinnördar.
Den fortsätter i samma stil, fast med
mer delat ansvar.
Text : Helena Wennström
1. 2 0

▲

Ålder: 72 år.
Född: Blackstad mellan
Vimmerby och Västervik, på en
gård som också var telegrafstation.
Bor: Linköping.
Tidigare karriär: Lektor i
statsvetenskap vid Linköpings
universitet 1980–2002, Kommunalråd i Linköping 1983–2002,
ledamot i Moderaternas
partistyrelse 1971–1974 och
1993–2002, ordförande i Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 2003–2006,
landshövding i Kalmar 2002–
2011.
Utmärkelse: Kungliga skogsoch lantbruksakademiens
silvermedalj 2017 för långvarigt arbete med att lyfta fram
sårbarheten i livsmedelsförsörjningen.

Text: Helena Wennström

Arvensis
fyller tio år
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rvensis firar tioårsjubileum
samtidigt som Borgeby fältdagar i
sommar fyller 20 år.
– Vi har inte riktigt bestämt än hur vi
ska fira, men något blir det i samband med
Borgeby fältdagar, säger Erik Stjerndahl, vd
på HIR Skåne.
Det var han som tillsammans med några
medarbetare 2008 drog i gång en ovanlig
tidning. Arvensis görs inte av journalister.
– Det var en ny idé att rådgivarna skulle
skriva själva, material direkt från rådgivarna till bönderna. Lite som Forskning och
framsteg fast inom lantbruket, berättar Erik
Stjerndahl.
Han tycker att intresset och modellen står
sig väl, liksom upplagan på mellan 2 000 och
2 500 exemplar. Därför väntar heller inga
stora förändringar. Innehållet har breddats
med fler artiklar om ekologisk odling och
vall. Fler skribenter kommer till och ansvaret för tidningen kommer att bli mer delat i
framtiden.
– Vi funderar också på om vi ska bli mer
digitala, säger Erik Stjerndahl.
I fjol fick tidningen fler delägare. Nu
ägs Arvensis av rådgivningsbolagen HIR
Skåne och HS Konsult tillsammans med
Hushållningssällskapen i Skåne, Halland,
Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Skaraborg,
Östergötland och Västmanland samt Växa
Sverige. ■

Norrfalk tar över

M

aria Norrfalk föreslås som ny ordförande i Hushållningssällskapens
förbund efter Sven Lindgren. Hon valdes in
i styrelsen i fjol. Maria Norrfalk har bland
annat varit landshövding och generaldirektör för Sida och Skogsstyrelsen.
Som ny styrelseledamot föreslår valberedningen Viktor Boman, äggproducent i
Klöverträsk, Luleå. ■
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