
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för kultur- och medievetenskaper 
Museologi D 

Att leva med levande kulturarv

- En analys av moderna gröna ideal och passionen för
lantraser

 To live with a living cultural heritage

- An analysis of modern green ideals and passion for native breeds

Tiffany Szente

Magisteruppsats VT: 2016

Handledare: Torkel Molin

1



Innehållsförteckning

1. Inledning......................................................................................................................................3

1.2 Syfte och frågeställning........................................................................................................4

1.3 Metod och teori  ...................................................................................................................4

1.4 Presentation av temat ...........................................................................................................7

1.5 Avgränsningar och källor ...................................................................................................13

1.6 Uppsatsens disposition .......................................................................................................14

2. Gröna drömmar..........................................................................................................................15

2.1 Bakgrunden till alternativa livsstilar...................................................................................15

2.2 Berättelsen om Hästmannen................................................................................................18

2.4 Håknäs Hästbruk. ...............................................................................................................23

2.6 Karin och Hedemorahöns ...................................................................................................29

2.3 Hästindustrin i Sverige........................................................................................................38

2.5 Alternativ.nu........................................................................................................................41

2.7 Mustangerna och den amerikanska drömmen.....................................................................43

3. Avslutande diskussion................................................................................................................49

4. Källförteckning..........................................................................................................................58

Publicerade källor.....................................................................................................................58

Opublicerade källor...................................................................................................................58

Internetkällor.............................................................................................................................58

2



1. Inledning

I min C-uppsats undersökte jag hur det biologiska kulturarvet, i form av domesticerade djur och 

växter, behandlas av olika aktörer i bevarandesyfte.1 Eftersom begreppet kulturarv fortfarande för 

mig är ett svårgreppat ord vill jag fortsätta undersöka vad som faller inom ramarna för vad vi kallar 

kulturarv. Det är lättare att peka ut materiella lämningar, platser, artefakter eller immateriella arv 

som traditioner eller berättelser som kulturarv. Men av någon anledning faller våra lantraser mellan 

raderna. Det finns privatpersoner som aktivt försöker bevara de svenska lantraserna för framtiden. 

Vid första anblicken kan det tyckas självklart att bevara våra svenska lantraser som är hotade att 

försvinna, men frågan är varför. 

Varför är då en koras en kulturras men inte en annan? Vad betyder det i egentlig mening? Jag vill ta 

reda på anledningarna till varför det finns kulturraser. Mina spekulationer har lett till att jag vill 

undersöka närmare den samhälleliga utvecklingen alltsedan industrialiseringen och urbaniseringen 

förändrade den svenska landsbygdens djurhållning. De alternativa grupper som uppstod under 

1970-talet var en motreaktion mot just den snabba, kalla, teknologiska och miljöfarliga utveckling 

som skedde inom det industrialiserade jordbruket. Många av de motståndstrender som uppstod 

under denna tid kan spåras längre bakåt i historien, samt skönjas i dagens samhälle, fast med något 

olika uttryck. Allt kan till slut sammankopplas med en sorts nationalromantisk/naturromantisk idé 

där allt som är bra och gott är så naturnära, naturligt och ursprungligt som möjligt. Med 

nationalromantik behöver det inte automatiskt vara något negativt eller nationalistiskt med i 

ekvationen. Det handlar snarare att värna om det lokala, det ursprungliga från närområdet, eftersom 

allt annat inte är ursprungligt och naturligt. Ett av argumenten för en specifik lantras eller kulturväxt

är att de under lång tid anpassat sig för det lokala klimatet och den lokala faunan. Men varför 

används inte dessa kulturraser och grödor i den storskaliga livsmedelsindustrin? 

Det enkla svaret är att de moderna raserna och arterna ger en betydligt högre avkastning. De 

producerar helt enkelt mer mjölk, mer kött, fler ägg och större skördar. Dock överlever de gamla 

raserna vilket innebär att människor anser det finnas en större anledning att bevara dem. De svenska

lantraserna har utsetts till kulturarv av Riksantikvarieämbetet och det finns förebyggande arbeten 

för att förhindra deras utrotning även från Jordbruksverket, lantrasforum, friluftsmuseer och 

1 Tiffany Szente, ”Biologisk mångfald, lantraser och kulturväxter som bevarandevärda kulturarv” C-uppsats 
Museologi och kulturarv, Umeå universitet 2014.
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djurparker.2 Människor som väljer att leva en självhushållande livsstil på landsbygden försöker att 

göra så liten åverkan på miljön som möjligt, odla sina egna grönsaker så gott det går, föda upp sina 

egna djur och vill kunna livnära sig på sin egen gård. Många som har upptäckt denna livsstil har 

även fått upp intresset för just lantraser, och på något vis tycks det ”gröna” tankesättet gå hand i 

hand med att äga lantraser. 

En kortfattad förklaring till vad som klassas som en (svensk) kulturras är att det är en husdjursras 

som uppkommit i Sverige. Några exempel är Fjällkon, Rödkullan, Gutefåret, Nordsvensken, 

Gotlandsrusset, Hedemorahönan m.fl. Det finns inhemska husdjursraser i alla länder och i de flesta 

klassas de som kulturraser. Bevarandet av lantraser behöver inte ha att göra med någon 

nationalistisk romantisering, eller en idé om att endast den egna nationens djur och växter är bra 

nog. Det handlar om att bevara den naturliga mångfalden, och ett historiskt arv från en tid före 

industrialiseringen. Det kan även handla om en historieromantisering, en konservativ idé om att 

”allt var bättre förr”.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad det finns för drivkrafter hos människor som har

kulturraser. Jag syftar då på alla djur klassade som kulturraser, eller lantraser, vilket kan vara 

hundar, hästar, kor, höns, får m.fl. I min C-uppsats besvarade jag frågan vad det finns för argument 

för att bevara och nyttja kulturraser ur en hållbarhetssynpunkt för den biologiska mångfalden. Den 

fråga jag vill besvara nu är vilka drivkrafter som styr individer till att hålla kulturraser. Jag vill 

undersöka om det finns direkta samband med industrialismens och urbaniseringens intåg och den 

efterföljande ”gröna vågen” under 1970-talet. 

Är den främsta anledningen till människors ”gröna” livsstil och ägandet av svenska lantraser något 

känslostyrt eller finns det praktiska sakliga skäl?

1.3 Metod och teori  

Jag har analyserat olika texter, avhandlingar, antologier och hemsidor från olika discipliner som 

berör den lantliga, gröna livsstilen på någon sätt. Jag har även studerat avhandlingar som har 

2 Ibid.
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idéhistorisk och etnologisk grund för att koppla min analys till det museologiska fältet.

Jag har genomfört två kvalitativa intervjuer, eller snarare samtal, med människor som äger lantraser 

av olika anledningar för att utröna deras tankar och åsikter om deras upplevda livsstil. För att göra 

en jämförelse med 1970-talets gröna vågen har jag tagit fasta på Britta Jonssons undersökning från  

slutet av 1970-talet och början av 1980. Jonsson valde att intervjua fyra olika grupper av kollektiv i 

en empirisk undersökning som har erfarenheter av vad det innebär att söka omsätta särskilda 

idériktningar i praktiken. 

Mina informanter, Karin och Maria, visar två olika sätt att leva med lantraser. Karin som äger 

Hedemorahöns och odlar för eget bruk är ett exempel på ett småskaligt självhushållande och ett 

ekologiskt leverne. Maria driver en verksamhet utifrån sina nordsvenska hästar med en passion för 

den svenska lantrasen, samtidigt som hon har ekologiska tankar omkring självhushållning. Deras 

utsagor stärker även de analyser som jag har använt mig av och visar exempel på hur människor 

idag lever och kan tänka kring landsbygden, lantraser och självhushållning. Därför har jag valt att 

inte använda mig utav en kvantitativ undersökning. Maria och Karin ger en adekvat bild över hur 

det kan se ut och vilka tankegångar människor med lantraser kan tänkas ha. Med informanternas 

godkännande har jag använt deras riktiga namn men använder endast deras förnamn då efternamnen

inte fyller något syfte för undersökningen. Intervjuerna är transkriberade och redigerade på ett sätt 

som gör läsningen flytande och sammanhängande. Jag har försökt att bibehålla deras utsagor så 

exakt som möjligt men eftersom jag har redigerat en aning för att passa den skrivna texten har jag 

inte citerat något. Jag har valt att innefatta den största delen av intervjuerna i uppsatsen eftersom allt

som sades var av värde för min analys samt att läsaren får en mer personlig koppling till 

informanterna.

Min teoretiska grund i uppsatsen håller sig inte till endast en erkänd teoretiker. Jag har istället ett 

ramverk av teoretiska ingångar för att kunna rama in de olika aspekterna i min analys. Analysen 

behandlar två företeelser, dels människors upplevelse av det kulturella värde som svenska lantraser 

besitter. Jag kommer använda och förklara i sammanhanget begrepp som modernisering, 

kulturnationalism, rasnationalism och nationalromantik för att utröna de bakomliggande faktorer 

som kan vara orsaken till människors känslomässiga band till kulturraserna. I detta stycke ger jag en

kortare introduktion till de olika teoretiska ingångarna för att sedan i presentation av temat fördjupa 

ytterligare hur de de olika teorierna används i uppsatsen. 

En adekvat definition av vad kulturarv är i dagens mening ger Stefan Bohman i Museer och 

kulturarv, som jag använder för att ringa in varför även lantraser betecknas som kulturarv. 

Begreppet används traditionellt för antingen materiella eller immateriella kulturarv. Materiella anses
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vanligen bestå av artefakter, byggnader eller platser, medan immateriella är traditioner, berättelser, 

utsagor eller nedärvd kunskap. Eftersom denna uppdelning finns mellan immateriella och materiella

kulturarv är det svårt att kategorisera var just lantraserna hör hemma då de inte är statiska artefakter 

men samtidigt inte heller är en abstrakt tanke, utan existerar fysiskt. Enligt både Bohmans och 

Sigurd Curmans benämning av kulturarv menar jag att lantraserna kan innefattas som både 

immateriella och materiella kulturarv.3

Den andra företeelsen jag undersöker är den så kallade alternativa livsstilen som hör samman med 

människors önskan om att äga lantraser. Den alternativa livsstilen kan analyseras med hjälp av 

normativitetsteori och civilisationskritisk teori. För den normativitetsteoretiska ingången tar jag 

hjälp av Fanny Ambjörnssons queerteoretiska ansats i En klass för sig. Både Michel Foucaults teori 

om normalitet och maktutövning samt Judith Butlers tankegångar om normalitetens inneboende 

instabilitet är applicerbara på min analys av alternativa livsstilar. Tanken om att det finns alternativa

livsstilar förutsätter att det finns normala livsstilar, men även inom den alternativa livsstilen finns 

det normer. Samtidigt är det ett aktivt val att leva en alternativ livsstil som grundar sig i någon typ 

av civilisationskritik. Carl Holmbergs definition av civilisationskritik betecknar reaktioner mot en 

utveckling där tekniska eller materiella förändringar upplevs som hot mot exempelvis kulturella 

kvaliteter. Civilisationskritik förknippas även vanligtvis med moderniseringsprocessen. 

Modernismens och industrialismens genombrott skedde samtidigt som begreppet kulturarv 

myntades i Sverige för första gången. Sven-Eric Liedman förklarar vårt sätt att hantera tidens gång 

och moderniseringsprocesser genom att skilja på den hårda och den mjuka upplysningen. Till den 

hårda räknas de tekniska, vetenskapliga och ekonomiska. Den mjuka innefattar konsten, etiken, 

religionen och till viss del naturvetenskapen. Med hjälp av Richard Petterssons analys av kulturarv i

Fädernesland och framtidsland kan jag knyta samman de två företeelserna och visa hur de hänger 

samman.4

En ytterligare teoretisk ingång för att förklara människors alternativa gröna livsstil finns att finna 

hos Max Weber och Ferdinand Tönnies. Weber menar att det moderna samhället kännetecknas av 

Entzauberung som översätts till avförtrollning eller avmystifiering. Det kan förklaras som en känsla

av att tillvaron håller på att förlora sin magiska kraft mot en opersonlig och rationaliserad tillvaro. 

Weber har en välkänd järnbursmetafor som menar på den moderna människans fångenskap i sin 

livssituation. Tönnies synsätt går att jämföra med Weber men han använder begreppsparet 

Gemeinschaft-Gesellschaft. Gemeinschaft är ursprungstillståndet, det organiska och småskaliga, 

3  Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” ur Museer och kulturarv (Stockholm 2003) 12.
4 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig - Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm 2008) 21; Carl 

Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 26-27; Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland, (Umeå 2001) 242, 258.
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som sedan utvecklas till Gesellschaft som är det opersonliga och strukturerade samhället.5

1.4 Presentation av temat 

1970-talets gröna vågen och olika alternativa rörelser som uppstod under denna period är väl 

undersökt av olika forskare från olika humanistiska discipliner. Däremot är mitt valda ämne och 

område outforskat. Det finns forskning om alternativa livsstilar och naturvetenskaplig forskning om

lantraser, men kombinationen av de två verkar inte finnas. Jag har intresserat mig för lantrasernas 

kulturhistoriska värde och varför vissa människor har en ambition att bevara dessa djur. Därför 

finner jag det naturligt att backa tillbaka och undersöka hur de alternativa livsstilarna uppstod från 

början och om en koppling till lantraserna finns att finna.

De alternativa livsstilarna under 1970-talet uppstod inte ur tomma intet, de var en reaktion på den 

samhällspolitik som rådde. Under 1960-talet blev begreppet regionalpolitik populärt i det politiska 

språket. Termen avsåg ett större antal samordnade insatser, främst i form av ekonomiskt stöd, för att

ge människor i avfolkningsområden jämlika livsvillkor med befolkningen i andra delar av landet. 

Därmed får beskrivningen en inbyggd värdering. Den kontinuerliga strukturomvandlingen av 

samhället som innebar flyttströmningar från lantliga till urbana bosättningsformer medförde en rad 

icke önskvärda bieffekter.6 Vad som låg bakom den våg av protester som bröt ut vid den här tiden 

var flera företeelser. Men en som kom att bli starkt ifrågasatt var den så kallade 

strukturrationaliseringen. Enligt de officiella socialdemokratiska programförklaringarna var 

strukturrationalisering en absolut nödvändig förutsättning för att uppnå de mål man eftersträvade. 

Målen var höjd levnadsstandard, moderna bostäder, enhetlig utbildning och en fungerande social 

service. Socialdemokratin ansåg att maximal samhällsekonomisk tillväxt var det enda som kunde 

åstadkomma jämlikhet och gavs därför högsta prioritet. Staten underlättade därför aktivt för de stora

industriföretagens verksamhet för att nå det ekonomiska målet. Sverige var inte ensamt om dessa 

åtgärder utan de genomfördes i princip i hela västvärlden. Kritiker hävdade att den växande klyftan 

mellan glesbygd och tätort, jordbruksbygder och storstäder, var direkt relaterade till den statligt 

initierade strukturrationaliseringen.7

5 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 30-31.

6 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 15.

7  Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 16-17.
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Carl Holmberg använder i sin avhandling begreppet civilisationskritik som jag anser passa bra i 

sammanhanget. Det är en beteckning på olika reaktioner mot en utveckling där stora tekniska eller 

materiella förändringar upplevs som allvarliga hot mot särskilda kulturella, mänskliga eller 

naturbaserade kvaliteter. Civilisationskritiken som jag behandlar här är de ”gröna” strömningarna. 

Gröna vågen blev en beteckning på de strömningar som ifrågasatte storstadskulturen och 

konsumtion samt menade att de lantliga värdena är överlägsna. Kortfattat kan gröna vågen beteckna

de människor som själva flyttade ut från storstäderna och som deltog i landsbygdskollektiv eller 

liknande där de tillämpade giftfria odlingsmetoder och alternativt leverne. I ett större perspektiv 

innebar uttrycket ett nyvaknat intresse bland många grupper för bevarandet av ett levande 

kulturlandskap, förbättrad landskapsvård, sökandet efter sina rötter i agrara miljöer, folkmusik, 

folkdans, hantverk och annat från det gamla bondesamhällets hotade kulturformer. Där innefattas 

olika lantraser som klassas som kulturraser.8

Begreppet grön slog igenom på slutet av 1960-talet, men den naturorienterade typen av 

civilisationskritik finns även långt tillbaka i tiden. Henry David Thoreau var en amerikansk 

författare med snarlika tankegångar och var mycket läst och omdebatterad under sin tid på 1800-

talet. Han skrev bland annat Skogsliv vid Walden 1854 där han redogör för sina erfarenheter av 

eremitliv i de nordamerikanska skogarna. Thoreau pläderade för jord- och skogsbruk, vegetarisk 

hushållning, absolutism och pacifism. Hans författande var riktat mot USA:s begynnande 

industrialisering och militära upprustning. Han var mot materialism och den växande statsmaktens 

inflytande över den enskilda människans frihet. Många tog tillvara på Thoreaus budskap i senare 

tider, inte minst den amerikanska hippierörelsen som såg honom som en stor förebild under 1970-

talet.9

Begreppet civilisationskritik anses vanligtvis förknippat med vad som brukar kallas 

moderniseringsprocessen. Modernitet eller det moderna är ett par vanliga uttryck i såväl medier som

i den interna vetenskapliga vokabulären. Under de senaste årtiondenas utveckling har otvetydigt 

underblåst uppfattningen av att det moderna har förlorat sin modernitet. Det moderna har kommit 

att associeras till något passerat och något man nu börjat få någon slags överblick över, upplevt ett 

behov av att slutsummera och sätta punkt för. Därmed kunna gå vidare in i det okända med nya 

analysinstrument och nya förhållningssätt på tidens flöde. Begreppet postmoderna har i sin 

obestämbarhet blivit någon slags allmän beskrivning på det svårfångade intellektuella klimatet. 

Diskussionen om teknologisk och ekonomisk transformation, mänskliga reaktioner och kritik har 

ventilerats inom en rad olika discipliner. 1997 kom två uppmärksammade verk som båda belyste 

8 Ibid 20.
9 Ibid 22.
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moderniseringens problematik. Den ena var sociologen Håkan Thörns doktorsavhandling Rörelser i

det moderna som menar att den franska revolutionen var startskottet för ett helt nytt sätt att förhålla 

sig till historien. Thörn menar att det nya bestod i att en linjär tidsuppfattning växte fram. I den 

tenderade nuet att ständigt uppslukas av framtiden och målet för det samhälleliga strävandet alltid 

låg någonstans i fjärran. Thörn förklarar att det parallellt med etablerade partipolitikens officiella 

retorik funnits underströmmar med avvikande livsfilosofi som spelat en stor roll för att människor 

skulle agera. Ofta har alternativen förespråkat en cyklisk tidsuppfattning hellre än en linjär. 

Föreställningen om att tiden är en evig kretsgång har varit och är fortfarande genomträngande inom 

den miljörörelse som växte fram under 1960-talet och 1970-talet. 

Det andra bidraget var boken I skuggan av framtiden av professorn i idé- och lärdomshistoria, 

Sven- Eric Liedman. I boken redogör Liedman för vad han kallar modernitetens idéhistoria. 

Liedman menar att det ”moderna” tar sin början i 1700-talets upplysningsfilosofi med namn som 

Condorcet, Kant, Hume och Adam Smith. Dessa skapade mycket hoppingivande och ljusa bilder 

om framtiden, synnerhet den framtid som fanns långt fram i tiden. Föreställningarna som hägrade 

var vetenskapens och teknikens oavbrutna tillväxt, konstens frigörelse från klassiska ideal, 

människans fria tänkandes utveckling och en rationell planering av samhällsorganisationen. 

Historien blir enligt Liedman en betraktelse över hur de stora upplysningstänkarnas idéer kommit 

att förhålla sig till den utveckling som sedan kommit att äga rum. Han gör en skillnad mellan den 

hårda och den mjuka upplysningen, till den hårda räknas de tekniska, vetenskapliga och 

ekonomiska processer som kan fortsätta ihärdigt. Den mjuka innefattar konsten, etiken, religionen 

och i viss mån naturvetenskapliga världsbilder. Liedman menar att den hårda går segrande fram 

medan den mjuka stundtals blir dess offer.10

Både Thörns och Liedmans böcker vill förklara vårt sätt att hantera tidens gång genom att diskutera 

de tankemässiga modeller som utvecklats för att förhålla sig till framtiden och det förflutna under 

de senaste 200 åren. De visar en överblick över det samtida forskningsläget kring 

moderniseringsprocesser och moderniseringskritik. De olika tankegångar som har influerat mig mer

specifikt i mitt ämnesval är diskussionen om förhållandet mellan människan, naturen, djuren och 

samhället. Det finns ett betraktelsesätt som är mycket likt de ”gröna drömmarna” som det har 

definierats och det är beskrivet i begreppet ”pastorala ideal”. Uttrycket för tankarna till herdeidyll 

som under 1960-talet fick en mycket större innebörd med den amerikanska litteraturforskaren Leo 

Marx. Vad han menar med pastorala ideal är civilisationskritiska tendenser där naturen lyfts fram 

som en positiv motsats. Förutom att pastorala ideal ger starkt skönlitterära, idylliska associationer 

10 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 26-27.
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menar Marx att idealet ligger i kulturlandskapet, hellre än i det vilda och orörda. Dock kan det 

diskuteras huruvida det finns av människan helt orörda miljöer.11

Människans relation till djuren och naturen utgör en viktig del av min uppsats. Därför är 

människans roll och agerande i förändringsprocesser även en viktig punkt att analysera. Mycket av 

moderniseringsforskningen har präglats av 1800-talet med rötter i klassiska författare som Max 

Weber och Ferdinand Tönnies. Den vanligaste uppfattningen har varit att historien obevekligen har 

gått från relativt okomplicerad livsföring till en hyperavancerad, teknokratiskt konstruerad framtid 

med starkt apokalyptiska förtecken. Enligt Weber kännetecknas det moderna samhället av 

”Entzauberung”, som kan översättas ungefärligt med ”avförtrollning” eller ”avmystifiering”. Det 

kan förklaras som en känsla av att tillvaron är på väg att förlora sin magiska suggestionskraft, vilket

i sin tur innebär bland annat att en avpersonifierad och målinriktad byråkrati får allt större utrymme 

över utvecklingen. Livsvillkoren kännetecknas av allt större rationalisering och rutinisering, medan 

utrymmet för spontanitet och originalitet blir mindre. Vad som sker då är uppståndelsen av 

motreaktioner i ett försök att hitta vägar ut från det moderna. Ferdinand Tönnies har ett liknande 

synsätt i sitt begreppspar ”Gemeinschaft- Gesellschaft”. ”Gemeinschaft” är ett sätt att beskriva ett 

tänkt ursprungstillstånd som kännetecknas av organiska relationer, småskalighet och sedvanerätt, 

som sedan förvandlas till ett samhälle där samhälleligt agerande sker med formaliserade avtal och 

en opersonlig penningekonomi, som alltså är ”Gesellschaft”. Även Tönnies modell har använts 

flitigt för att teckna en utveckling där den genuina gemenskapen och de nära mänskliga relationerna

existerar långt bakom oss i en svunnen bättre tid. Grundläggande mänskliga behov av icke- 

formaliserad samvaro och rotfasthet i rituellt betingade traditioner skulle då aldrig kunna 

återkomma. Den ofrånkomliga konsekvensen blir ett ständigt närvarande masspsykologiskt 

vakuum.12

Den gröna drömmen utgör alltså en protest mot en utveckling där tillvaron tenderar att bli alltmer 

avancerad, anonym och artificiell. När Weber talar om ”Entzauberung” är det detta psykologiska 

fenomen som han menar, det är själva upplevelsen av en pågående process. Det enkla, naturliga och

organiska är omgivet av ett magiskt skimmer och lyfts fram som en positiv motbild. Liknande kan 

ses med Tönnies begreppspar. ”Gemeinschaft” kan tolkas som en symbol för det intima, förtroliga 

men även det visionära man appellerar till för att visa på alternativ till en utvecklingsprocess 

människor upplever som hotfull och fientlig. Människans dröm om framtiden fyller ett rent 

psykologiskt behov, den ger hållpunkter i samtiden för att orientera sig i tillvaron och kunna röra sig

11 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 28-29.

12 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 30-31.
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vidare mot gemensamma mål. En ytterligare konsekvens av framtidsorienteringen blir att det rena 

bakåtsträvandet, en bokstavlig restauration, i det snabba utvecklingstempot är en omöjlighet bland 

politiska aktörer. De civilisationskritiska attityderna ska inte tolkas som en önskan att vrida tiden 

tillbaka. Det handlar om att lyfta fram vissa hotade traditioner eller kulturarv och integrera dem i 

framtida politiska projekt. På så vis återupprättas den kontinuitet man upplever som hotad i 

samtiden. Istället för att tala om en antimoderniserning ska den gröna framtidsvisionen ses som en 

alternativ modernisering.13

Begreppet kulturarv myntades för första gången i Sverige under industrialismen och modernismens 

genombrott. Viktor Rydberg anses vara den som först nyttjade begreppet under en föreläsningsserie 

år 1887. Rydberg syftade på det andliga kulturarvet i det idealistiska folkbegreppets mening. När 

sedan Sigurd Curman tog över begreppet syftade han mer specifikt på det materiella kulturarvet, 

alltså kulturarvets uttryck. Under den curmanska epoken betydde kulturarv en specifik kulturell 

kvalitet som utmärkte en bestämd grupp människor, vars funktion var att kvalitativt skilja eller 

förena olika kulturprovinser. Kulturarvsdefinitionen under den curmanska epoken var med en 

självklarhet bunden till en nationalistisk kontext. Uppfattningen var då att det svenska kom från en 

forntida homogeniserad monokultur som kännetecknas av en unik mentalitet och ett unikt 

kulturskick.14

Enligt Stefan Bohman definieras kulturarv idag att kunna vara både materiella och immateriella, 

alltså andliga lämningar. 

Kulturarv är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem avsätter olika 

kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella 

symbolvärden och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade 

kulturarv särskild institutionaliserad omsorg.15

Nyckelorden som Bohman använder som är viktiga i sammanhanget är ”somliga” och 

”symbolvärden”. Det innebär att somliga kulturuttryck har större bevarandevärde än andra. Vem 

som gör det urvalet har varierat under tidens gång, men under 1900-talet har antikvarier och 

museimän vuxit fram som yrkeskår. Kulturarvet är inte något som upprätthålls utan skapas av 

någon.16

Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet uppgraderades betydelsen av ”det svenska”, vad

det var, hur det hade uppstått och varför det var särpräglat. Orsakerna till det var många men en 

13 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 32-33.

14  Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland, (Umeå 2001) 261.
15  Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” ur Museer och kulturarv (Stockholm 2003) 12.
16  Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland, (Umeå 2001) 258.
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avgörande faktor var övergången från agrarsamhälle till industrisamhälle. Moderniseringen skapade

nya krav på demokratisering, medborgaranda och formerandet av en nationell kultur. I den 

processen blev själva grunden för det svenska och svenskheten i fokus för forskning. Efter den 

starka biologiseringen av kulturvetenskaperna som följt efter evolutionismens och rasvetenskapens 

genombrott kopplades den nationella identiteten ofta samman med geopolitik. Svensken skulle 

definieras i biologisk skepnad och i ett kulturvetenskapligt rum.17

Det var även under samma period som de svenska lantraserna började specificeras och kartläggas. I 

början av 1900-talet så fanns det rasstandarder på de flesta svenska lantraser med strukturerad avel. 

Dock var lantraserna inte av intresse och fasades ut från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-

talet för att göra plats för mer högproducerande djur. Det var först på 1970-talet som det började 

talas om den biologiska mångfalden och som synen på de utrotningshotade lantraserna förändrades. 

Den moderna tanken om folket som en bestämd historisk kategori hade sitt ursprung från 1800-

talets romantik och verkade med full kraft flera årtionden in i 1900-talet. Den idealiserade svensken 

var sammanfattad landets kulturer och mångfald för att presenteras med en själ, ett språk, en 

historia och en kultur. Nationalromantikens kulturella klimat var en faktor för att fastställa 

stereotypen. De historiska förhållandena liksom nationens natur och klimat formade den specifika 

nationalandan och folkandan, vilken sågs som traditionsbunden. Retoriken kring den 

samhällsintegrerande nationalandan var under början av 1900-talet starkt förknippat med 

konservativ kulturideologi.18

Vi kan alltså urskilja en skiljelinje mellan en modern livsstil, modernt lantbruk med moderna 

lantbruksdjur och en alternativ livsstil som innefattar ett ekologiskt, självhushållande leverne och 

brukande av lantraser. Anledningen till att den senare definieras som alternativ är på grund av att det

är i dagens samhälle normbrytande. Begreppet normal är i sig tvetydigt genom att det avser både det

mest vanligt förekommande och det eftersträvansvärda, alltså både det genomsnittliga och det 

ideala. Föreställningar om normalitet är inte bara beskrivande, utan även reglerande. Utifrån det kan

man säga att de är gestaltningar av maktförhållanden. Tankar om makt, hur den fungerar, befästs 

och undergrävs är grunden i Michel Foucaults filosofiska teori. Enligt Foucault har maktutövningen

som karaktäriserar västvärlden väsentligt förändrats sedan upplysningstiden. Makt har tidigare 

utövats genom vapen, skrämsel och materiella begränsningar till att idag ske genom att individer 

självmant anpassar sig till normer. Denna anpassning kräver inga hot, utan istället sker med 

uppmaningen om att därigenom blir lyckligare. Med en sådan ordning verkar makten framförallt 

17 Ibid 243
18 Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland, (Umeå 2001) 244-245.
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genom självsanering, självövervakning och självdisciplinering.19

Normen finns aldrig i kraft av sig själv, utan existerar enbart i en tänkt och utpekad motpol.  

Normen kommer därför att förutsätta avvikelsen och samtidigt vara beroende av densamma för att 

fortsätta vara meningsfull. Relationen mellan norm och avvikelse är hierarkisk. Gränsdragningar 

blottlägger en hierarkisk ordning som kan betraktas som en förutsättning för människans existens. 

Utan gränser mellan du och jag existerar ingen av oss. Gränsdragningar är något vi alla både utför 

och utsätts för. Judith Butler menar att denna process kan ske mer eller mindre våldsamt och bidra 

till att olika identiteter framstår som mer eller mindre otänkbara. Men normaliteten har även en 

inneboende instabilitet. Normer måste ständigt söka sin mening och sitt existensberättigande i 

avvikelser, vilket innebär att det inte finns någon stabil eller statisk kärna av normalitet. 

Relationerna mellan norm och avvikelse kommer också att vara instabila och sårbara. Detta 

ömsesidiga och ojämlika beroende innebär att avvikelsen alltid kommer att finnas närvarande i vår 

kultur. Butler använder dessa tankar som en utgångspunkt för en diskussion om individens 

möjlighet att själv agera. Den kulturella ordningen som på ytan förefaller sluten ger nämligen 

samtidigt utrymme för handling. Att ständigt försöka uppnå flyktiga och godtyckliga normer 

innebär att vi alla riskerar att misslyckas. Normen existerar enbart i relation till något annat, och är 

aldrig en stabil position att uppnå.20

1.5 Avgränsningar och källor 

Jag har avgränsat mig till litteratur och forskning som berör livsstil, gröna vågen, kulturarv och 

passande teoretiska inriktningar. Jag har även intervjuat två utvalda personer som äger 

lantraser/kulturraser. Då min undersökning fokuserar på lantraser och de ekologiska aspekterna i 

den typen av livsstil som tillhör dem har jag inte undersökt något av de andliga inriktningarna som 

Britta Jonsson gjort i sin undersökning. Hennes undersökning bestod av ett trettiotal informanter 

under ett par års tid och dessutom av människor levande i kollektiv. Jag har inte undersökt kollektiv 

och mina informanter är ett axplock ur en nuvarande trend som inte kan ses som en empirisk 

undersökning. Mina kvalitativa intervjuer går ut på att höra vad just dom tänker och hur dom lever, 

vilka målsättningar och önskemål dom har för framtiden och om det finns några likheter med 1970-

talets idériktningar. 

Britta Jonsson, Några alternativa livsformer i 70-talets Sverige. Carl Holmberg, Längtan till landet.

Det är två böcker som varnar för miljöförstörelse och analyserar 1960- och 70- talen och utreder 

19 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig - Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm 2008) 21.
20 Ibid 22-23.
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politikernas och allmänhetens intresse för miljö och kultur. De ger en bild av ”gröna vågen” under 

denna tid. Andra källor är antologin Exploring the anmal turn, Museer och kulturarv av Lennart 

Palmqvist och Stefan Bohman, Fädernesland och framtidsland av Richard Pettersson, Den rätta 

tidens mått av Torkel Molin och I en klass för sig av Fanny Ambjörnsson. Jag har även använt mig 

av internetkällor som hastmannen.com och jordbruksverket.se.

1.6 Uppsatsens disposition 

I huvudkapitlet Gröna drömmar börjar jag med en kort historisk översikt över industrialiseringens 

och urbaniseringens effekter under 1960- och 70-talet. Varför de gröna strömningarna uppstod och 

vilka civilisationskritiska tankar som rådde. I kapitel 2.2 berättar jag om Hästmannen och hur hans 

liv blivit känt över hela landet tack vare hans alternativa livsstil. Jag avslutar avsnittet med en 

slutsats där jag diskuterar Foucaults normalitetsteori i förhållande till Hästmannen. Kapitel 2.3 

kommer jag in på den svenska hästindustrin och allt vad det kan innefatta. Jag diskuterar de 

känslomässiga aspekterna i att driva en verksamhet på sin egen gård med djur. Till det avsnittet är 

en slutsats där jag jämför den moderna hästindustrin med Hästmannens liv, samt Maria, en av mina 

informanter som driver en hästverksamhet. Kapitel 2.4 är intervjun med Maria som startat upp och 

driver Håknäs hästbruk. En verksamhet med turridning och skogskörning med enbart Nordsvenska 

hästar. I kapitel 2.5 diskuterar jag de moderna trenderna i att leva på landet och att vara 

självhushållande, och hur vi blir influerade av olika sociala medier. Efter det kommer vi till Karins 

intervju i kapitel 2.6 där hon berättar om sitt semi- självhushållande liv på sin lilla gård med 

Hedemorahönor. Innan den avslutande diskussionen är kapitel 2.7 som heter ”Mustangerna och den 

amerikanska drömmen”. Detta avsnitt är till för att få en annan synvinkel på ett levande kulturarv än

vad vi känner till här i Sverige. Lantraserna är ett besvärligt kulturarv men de vilda mustangerna i 

USA är kanske ändå mer besvärliga att försöka skydda. Sist avslutar jag med en diskussion och 

vilka slutsatser jag har kommit fram till av min undersökning och kopplar åter med de olika 

teorierna i början av uppsatsen.
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2. Gröna drömmar

2.1 Bakgrunden till alternativa livsstilar

Denna uppsatsens syfte är att undersöka kopplingarna mellan privatpersoners vilja att äga, nyttja 

och bevara olika lantraser och en särskild livsstil. En livsstil som innebär ett leverne som är 

ekologiskt och hälsomässigt hållbart. Man kan i dagens samhälle se dessa tendenser och trender hos

individer som strävar efter ett självhushållande med egenodlade grödor och egen uppfödning av 

djur med en tanke på miljö, djurs välbefinnande och den egna hälsan. Det finns mycket begränsad 

forskning om just sambandet mellan lantraser och alternativa livsstilar vilket leder mig till att 

analysera tidigare forskning gjord om 1970-talets gröna vågen för att jämföra med dagens trender. 

Den första ”gröna vågen” i Sverige kan härledas till efterkrigstiden och fram till slutet av 1960-talet.

Sverige liksom hela den industrialiserade västvärlden hade en materiell välståndsutveckling av 

ojämförbara proportioner. Den teknisk-ekonomiska utvecklingen var otroligt snabb, på grund av 

bland annat omfattande rationaliseringar, centraliseringar till allt större produktionsenheter vilket 

ledde till hög rörlighet av arbetskraft. Löntagarorganisationernas agerande bidrog till ökad köpkraft 

samt ökad konsumtion som ledde till att mindre lönsamma företag slogs ut. De mer 

konkurrenskraftiga företagen växte och gjorde rationaliseringsvinster. Dessa samhällsbetingade 

villkor växte 1960-talets ungdomsgeneration upp i vilket i sin tur kan kortfattat förklara 

uppkomsten av så kallad ”counter culture”. Begreppet counter culture användes först inom 

forskning av Roszak och anammades sedan av många efterföljare. Det grundläggande för counter 

culture var enligt många skribenter ”ett nytt medvetande”, alltså ett medvetande som förutsatte 

frigörelse från fasta föreställningar till oförställd ärlighet och solidaritet gentemot sig själv, mot 

andra och naturen. Men ”det nya medvetandet” var inte ett nytt fenomen på 1960-talet, flera 

forskare har dragit paralleller mellan det moderna counter culture och historiska motsvarigheter. 

Förspelen till 1960-talets händelser har spårats till 1840-talet av Schwendter. Schwendter gjorde en 

schematisk genomgång från innan 1848 där han ställde olika former av subkulturer i relation till 

samhällets dominerande ekonomi och regeringsformer. Den slutgiltiga fasen av Schwendters 

genomgång påbörjades 1960 då dominerande ekonomiska och sociala förhållanden utmärktes av 

omfattande centralisering, teknokratisk planering, kalla kriget, nykolonialism och socialdemokrati. 

Diskussioner om uppkomsten av counter culture i förhållande till samhällsutvecklingen har därför 

ofta satts i samband med samhällsbetingade uppväxtvillkor under 1960-talet.21

21 Britta Jonsson, Alternativa livsformer i 70-talets Sverige (Uppsala 1983) 124-126.
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Slutet av 1960-talet var en period då kulturens roll omvärderades. Kulturarbetarna ställde krav på 

öppet ställningstagande i aktuella samhällsfrågor. Inom film och litteratur kom det nya strömningar 

där samhällsproblem belystes. Ett för tiden typiskt drag var att man med kulturen ville lyfta fram 

olika utsatta grupper som tidigare inte uppmärksammats. Det blev naturligt att spegla livsvillkoren 

för de människor som kom i kläm på grund av flyttlasspolitik och centralstyrd avfolkning, inte 

minst från Norrlands inland.22

Det var alltså i slutet av 1960-talet och in i 1970-talet som gröna vågen dök upp, ungefär samtidigt 

började man tala om en ”grön väckelse”, ”grönt medvetande” och den ”gröna dimensionen” m.m. 

Beteckningen ”grön” har som social/politisk term förekommit sedan länge i det svenska språket. 

Under 1930-talet fanns den ”röd-gröna alliansen” vilket avsåg det djupa samarbetet mellan 

socialdemokratin och bondeförbundet, med smeknamnet ”ko-handeln”. I flera andra europeiska 

länder skedde det liknande händelser redan i seklets början med stora politiska mobiliseringar av 

bönder. Grön betydde vid den här tiden företeelser som hade med de jordbrukande 

befolkningsgrupperna att göra, med tonvikten på ett politiskt eller ekonomiskt organiserande av 

dessa grupper. Men mot slutet av 1960-talet skedde en betydelseförskjutning av begreppet ”grön”. 

Begreppet avsåg bland annat att miljöfrågorna nu började få en betydligt större position i 

samhällsdebatten. Tidigare var samhället traditionellt agrarvänliga, medan nu blev det vanligare att 

peka ut det moderna, högproduktiva jordbruket som en av de största miljöfarorna. 

Miljöengagemanget var dock bara en del av människors attitydförändring som ägde rum under 60-

70 talet. Bakgrunden till de nya riktningarnas uppkomst var även djupt existentiella motiv. 

Satsningen på ständigt ökat materiellt välstånd och ökat konsumtionssamhälle ansågs skapa en 

vilsenhet och inre tomhet hos människor. Alternativen stod att finna i det motsatta, det naturliga och

jordnära. Den gröna visionen kan uppfattas som en kritik mot vissa tendenser i utvecklingen. De 

tendenser som skapar känslor av att tillvaron blir alltmer avancerad, anonym och artificiell. Där det 

kan yttra sig är i en tilltagande koncentration av människor, arbete och politisk makt, kommersiell 

likriktning av både regionala och nationella särdrag, men även ökad byråkratisering och en 

accelererande teknologisk förändring. Men det kan även handla om rovdrift på naturtillgångar eller 

miljöförstöring. Den gröna vågen strävade efter att erbjuda ett samhälle som är mindre avancerat, 

lättare överblickbara kultur-, produktions- och konsumtionsförhållanden för den enskilda 

människan.23

Jag har genomfört två intervjuer, eller snarare samtal, med människor som äger lantraser av olika 

22 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 17.

23 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 21.
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anledningar för att utröna deras tankar och åsikter om deras upplevda livsstil. För att göra en 

jämförelse med 1970-talets gröna vågen har jag tagit fasta på Britta Jonssons undersökning från  

slutet av 1970-talet och början av 1980. Jonsson valde att intervjua fyra olika grupper av kollektiv i 

en empirisk undersökning som har erfarenheter av vad det innebär att söka omsätta särskilda 

idériktningar i praktiken. Hon beskriver ingående gruppernas motiv, upplevelser och erfarenheter 

med inriktning mot det andliga-terapeutiska respektive ekologiska. Det empiriska materialet 

aktualiserade tre typer av diskussioner.24

1. Uppkomsten av alternativa livsformer mot bakgrund av samhällsutvecklingen.

2. Helhetssyn, ett nytt medvetande som den gemensamma kärnpunkten för sinsemellan skilda 

inriktningar.

3. Uppfattningar om framtidshot och hur man kan agera för att komma tillrätta med sådana mer

övergripande problem25

De alternativa riktningarna som tydligast utkristalliserats under 1970-talet i Sverige var andliga-

terapeutiska, ofta orientaliskt inspirerade med inre personlighetsutveckling och ekologiska 

inriktningar. De ekologiska med yttre alternativa livsbetingelser med tonvikt på hållbar social 

gemenskap, samverkan, alternativa samlevnadsformer, ekologisk hänsyn i konsumtion och 

produktion och därmed sund uppväxtmiljö för barn och kommande generationer, samt överblick 

över de egna livsbetingelserna och direkt personligt och socialt ansvar.26

Då min undersökning fokuserar på lantraser och de ekologiska aspekterna i den typen av livsstil 

som tillhör har jag inte lagt större fokus på Jonssons undersökning av de andliga inriktningarna. Att 

dessutom ha i åtanke är att hennes undersökning var mycket grundlig med ett trettiotal informanter 

under ett par års tid och dessutom av människor levande i kollektiv. Jag har inte undersökt kollektiv 

och mina informanter ser jag mer som ett axplock av en nuvarande trend som inte kan ses som en 

empirisk undersökning. Det intressanta med mina samtal är att höra vad just dom tänker och hur 

dom lever, vilka målsättningar och önskemål dom har för framtiden och om det finns några likheter 

med 1970-talets idériktningar.

24 Britta Jonsson, Alternativa livsformer i 70-talets Sverige (Uppsala 1983) 149.
25 Ibid 149.
26 Ibid 149.
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2.2 Berättelsen om Hästmannen

”Hästmannen” är innefattad i min undersökning eftersom hans berättelse är ett levande exempel på 

de teoretiska ingångarna i min uppsats. Jag kommer att flera gånger genom uppsatsen återkomma 

till Hästmannen för att diskutera och jämföra med mina andra analyser, för att påvisa likheter och 

skillnader.

Stig-Anders Svensson föddes 1945 i Råskog, Småland. Han är en svensk lantbrukare som blev 

rikskänd efter premiären av ”Hästmannen” som är en naturromantisk dokumentärfilm av Peter 

Gerdehag och Tell Aulun. Stig-Anders växte upp med sin yngre syster, mor och far på gården som 

de förvärvat 1951 i Råskog och där de sedan bedrev lantbruk. När den första filmen gjordes 2004 

var Stig-Anders 59 år gammal, sedan dess har en ny film gjorts, ”Hästmannen - sista striden” som 

kom ut 2014. Stig-Anders livsföring har präglats av hans föräldrars värderingar och lever ensam 

kvar i Råskog, där han brukar jorden utan traktorer eller andra moderna redskap. Ardennerhästarna 

Sally, Mona och Linda var hans bästa vänner som han harvade, plöjde och drog timmer med. Det 

förändrades efter en storm bröt fram, och 2010 meddelade länsstyrelsen Stig-Anders djurförbud 

efter att en djurskyddsinspektör konstaterat flera brister i djurskötseln.27

Det var 2006 som den första filmen om Hästmannen hade premiär på bio. Dokumentärfilmen var 

lika mycket en naturromantisk skildring av ett unikt livsöde, som ett civilisationskritiskt och 

normkritiskt ställningstagande. För att varje människa har rätt att välja sin egen väg i livet utan att 

ifrågasättas. Filmen blev mycket uppmärksammad med en stor publik som känner  medkänsla och 

hyllar Stig-Anders för sitt mod och sin kärlek för sina hästar. Hans levnadssätt styrs av kristen tro 

och en djupt rotad tradition. Stig-Anders lever ensam på familjegården i djupaste Småland, han är 

en bärare av gamla jordbrukstraditioner som sedan länge förkastats av omkringliggande gårdar. 

Överallt på gården finns hästarna, de plöjer, drar timmer eller betar med korna. Skogen som 

hästarna arbetar i sköter Stig-Anders med stor omsorg. När sedan stormen bröt fram en natt 

förändrades Stig-Anders liv, han försökte rädda det sista höet som legat ute för länge. Skogen blev 

förstörd, korna fick inte vara kvar i den utkylda ladugården och hästarna togs om hand medan Stig-

Anders hamnade på sjukhuset med svårt frostbitna fötter. När allt såg som dystrast ut för 

hästmannen fick en kvinna höra talas om olyckan, hon fick som liten lära sig att rida och arbeta med

jordbruket på Stig-Anders gård. Kvinnan, Madelene bestämde sig för att hjälpa Stig-Anders tillbaka

till sitt liv. 

27 Stig-Anders Svensson från Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stig-Anders_Svensson 2016-06-01.
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Nästintill alla som har sett filmen har blivit positivt berörda av historien om Hästmannen och undrar

hur hästarna och Stig-Anders har det idag. En handfull människor har istället berörts negativt, och 

oroar sig över hur han sköter sina hästar och hans livsstil. Kort efter att filmen visats anmäldes Stig-

Anders av ”uppmärksamma tittare” till djurskyddet vid länsstyrelsen. Det går inte att veta vem 

denna uppmärksamma tittare är, men några veckor senare fick Stig-Anders hot om föreläggande av 

djurskyddshandläggare Ingela Björklund. Det krävdes att på endast 14 dagar skulle stallet vara i 

ordning på gården, att det skulle finnas gott om foder, möjlighet för hästarna att gå ute i en hage, 

med stängsel som håller och en lagad grind. Allt är i enlighet med ansvarig myndighets moderna 

regler och förordningar. Tack vare Hästmannens stora publika stöd och intresse fick han från många

människor snabbt hjälp och allt åtgärdades snabbt. Hästmannen har blivit så känd att det har skapats

Facebookgrupper, hemsidor och han omtalas och stöds även på många andra sociala medier. Vid 

djurskyddshandläggarens återbesök blev alla åtgärder godkända på alla punkter. Dock på våren 

2010 spred sig ett rykte om att Stig-Anders riskerade att tvingas göra sig av med sina älskade hästar.

Länsstyrelsen var återigen på plats och startade striden som Stig-Anders fortfarande kämpar mot. 

Peter Gerdehag bestämde sig för att göra uppföljaren till filmen Hästmannen. Den heter 

”Hästmannen- sista striden” som även den är naturlyrisk men även politisk, gripande och 

civilisationskritisk.

Stig-Anders lever nära naturen och djuren, han sköter sin gård som man gjorde på 1800-talet och 

lever med ett eget självhushåll. Han bor djupt i Smålands skogar och varken skadar eller 

överexploaterar sin miljö. Han räknas idag som bygdens siste överlevande som besitter kunskaperna

om att använda arbetshästar och därmed hålla dessa värdefulla kunskaper vid liv. Han har inte själv 

formulerat det men hans livsstil och intuitiva val visar hur han har tagit ställning för allt levande. 

Särskilt för sina hästar, som han kallar ”flickere” och han ser som sina bästa vänner. Men förutom 

vänskapen till hästarna fyller de även en livsviktig funktion på gården för Stig-Anders. De är 

förutsättningen för en inkomst för en småbonde i det småländska höglandet. De tre hästarna är de 

sista inkörda ardennerhästarna inom ett stort område och är det sista levande kulturarv som har en 

koppling till vår kultur och agrara historia. Peter Gerdehag menar att Stig-Anders är värdefull, fast 

att han inte uttalar det har han tagit ställning för det liv han lever och för den livsstilen som många 

andra lever. Den politiska dimensionen grundar sig i Stig-Anders kamp mot maktfulla tjänstemän 

och byråkrater som försöker ta hans djur ifrån honom, därmed hota hans verksamhet och liv. 

Gerdehag säger att Stig-Anders är en sann humanist som han många gånger uttrycker på ett säkert 

retoriskt vis. Stig-Anders har en bibel från 1917 som han håller som kär favorit där visdomen 

skänker honom tröst och lindring. Hästmannens övertygelse är att kärleken är större än allt annat 
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och rättvisan härskar i världsalltet som alltid vinner på sikt. Stig-Anders säger att ”Den Gud älskar, 

den prövar han”.28

Hästmannen Stig-Anders är ett tydligt exempel på ett alternativt leverne med en civilisationskritisk 

grund, som dessutom motarbetas av makthavare på grund av hans normbrytande. Det som skapar 

uppståndelse och ifrågasättande men även beundran är Stig-Anders totala normavvikelse. En 

alternativ livsstil som fortfarande innefattar någon typ av modern inblandning, vare sig det är ett 

arbete utanför gården eller användandet av moderna tekniker samt följer moderna regler och 

föreskrifter anses av samhället vara godkänt, kanske även idylliskt. Men att leva totalt omodernt, 

helt självförsörjande utan modern teknik verkar sticka i ögat på vissa. Självklart finns en undran om

djurskyddet och länsstyrelsen i detta fallet faktiskt hade goda grunder till sina anklagelser. Kanske 

missköttes djuren och de gjorde rätt i att ta dem ifrån Stig-Anders. Frågan är då vad som gick fel, 

varför blev Stig-Anders av med sina hästar trots ett godkänt stall och utevistelse? I Stig-Anders 

uttalanden hävdar han bestämt att han försökt vara föreskrifterna till lags:

-Man påstår att jag inte släppte ut hästarna under större delen av förra vintern, men det är ju 

lögn, berättar Stig-Anders. - Det blev snöstorm och 15-20 minusgrader i tre dagar och jag 

hade arbetat mycket hårt med hästarna i skogsbruket och sedan körde jag 14 stora lass stock

till sågen och lika många lass tillbaka med nysågade brädor fram till dess stormen slog till. 

Det har sågägaren skrivit brev om till dom.

Både jag och min kompis Jan-Åke försökte med alla medel få ut hästarna med de vägrade. 

Det har Jan-Åke Gustavsson vittnat om under ed. Hästarna ville väl vila sig och bli torra. 

Och hur flyttar man en ardenner som inte vill? 800 kilo häst. Jag slår inte mina hästar.29

Femton personer hade skrivit till förvaltningsrätten och intygat om att Stig-Anders den vintern varit 

ute i princip dagligen och arbetat hårt med djuren. Breven avslogs och kom inte i beaktande i 

domen. Djurskyddsinspektörer har tilldelats så kallat ”tolkningsföreträde”, när ett ärende överklagas

av den drabbade djurägaren till förvaltningsrätten beviljar rätten handläggaren tolkningsföreträde. 

Det är på grund av att rätten själv inte är expert på djurskydd. Handläggaren i detta fallet kunde inte 

styrka sina påståenden om att hästarna stått inne hela vintern med ett enda foto. Det behövdes inte 

eftersom hon tilldelats tolkningsföreträde. Ännu mer komplicerat blir det eftersom lagen om hästars 

dagliga utevistelse trädde i kraft den 1 augusti, anklagelserna och stormen då allt hände med Stig-

Anders skedde ett halvt år tidigare än lagen börjat gälla. Dessutom står det i föreskrifterna att 

undantag för daglig utevistelse kan gälla vid svåra väderförhållanden. Djurägaren agerar då efter 

eget omdöme. Anklagelsen som fick bägaren att rinna över för Stig-Anders var när en av hästarna 

28 Hästmannen Stig-Anders Svennsons hemsida, http://www.hastmannen.com/ 2016-06-01.
29 Hästmannen Stig-Anders Svennsons hemsida, http://www.hastmannen.com/vadgickfel/ 2016-06-01.
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påstods ha en skada på ett framben:

– En annan graverande omständighet enligt inspektören var att jag ”undanhållit” Sally. Det 

började med att hon vid en inspektion påstår sig ha sett ett sår på Sallys framben. Beviset är

ett foto på Sally som står en bit bort i skogen i högt gräs. Alla tre hästarna gick på 

skogsbete just då. Man ser varken sår eller något annat underligt på bilden. Hon kanske 

hade stuckit sig på en pinne och fått ett litet sår och det är sådant som kan hända när de går 

på skogsbete. Handläggaren på lst i djurskyddsfrågor, dvs djurskyddsinspektörens bevis, är 

ett otydligt foto där hon påstår att Sally har ett sår.30

Vad som står i föreskrifterna är att en handläggare på länsstyrelsen inte är en expert och om denne 

hittar något misstänkt skall en expert tillkallas, exempelvis en veterinär. Då först räknas det som 

bevis som håller i tingsrätten. Särskilt viktigt är det om förseelsen blir till ett föreläggande. Tre 

föreläggande (alltså anmärkningar) som inte åtgärdas leder till djurförbud. I praktiken innebär det 

för Hästmannen ett livslångt näringsförbud eftersom han inte kan sköta sin gård utan hästarna. Kort 

efter tillkallade Stig-Anders veterinär och bad honom undersöka Sallys ben, alltså exakt så som 

inspektören hade uppmanat Stig-Anders att göra. Både veterinären och en vän undersökte 

frambenet men ingen kunde se varken att hon haltade eller något sår. Veterinären tog inte betalt för 

undersökningen eftersom det inte var nåt fel på hästen, varpå det inte heller skrevs något kvitto. 

Inspektören kunde därför senare hävda att Stig-Anders ”undanhållit” en häst och därför inte heller 

fullföljt sin skyldighet enligt föreläggandet. När domen överklagades vittnade Stig-Anders vän 

under ed som var med vid veterinärbesöket, men det avfärdades eftersom inget fanns skrivet av 

veterinären. Inspektören ansåg därför att Sally var undanhållen och ett djurförbud var skäligt trots 

att hästarna var i perfekt skick och stod i ett stall som hon själv hade godkänt några månader 

tidigare.

Hur kan det då komma sig att Stig-Anders kunde dömas till djurförbud med den ovanstående fakta 

som fanns, med endast en handläggare som skötte inspektionerna men ett flertal privata vittnesmål 

som vidhåller Stig-Anders oskuld. På grund av att en person som anses besitta en högre 

maktposition och därmed ha tolkningsföreträde blev Stig-Anders av med sina hästar.31

Slutsatser

Om vi återgår till Foucaults teori om normalitet och maktutövning, som har förändrats i västvärlden 

sedan upplysningstiden. Att idag skulle en anpassning till normer inte behöva ske genom hot, 

30 Ibid.
31 Hästmannen Stig-Anders Svennsons hemsida, http://www.hastmannen.com/vadgickfel/ 2016-06-01.
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skrämsel eller materiella begränsningar utan enbart med uppmaningen om att man blir lyckligare. I 

Hästmannens fall har maktutövningen retarderat några hundra år. Makten utövades inte genom våld,

men med hot, skrämsel och materiella begränsningar då hästarna tog ifrån honom. Kanske är 

Hästmannens fall ovanligt, eller extremt och det är kanske även därför som han har fått så mycket 

publicitet och stöd från privatpersoner ur samhället. Men dock statuerar Stig-Anders som ett 

varningsexempel, alla ser att det går illa om man inte följer normerna.32

Ett problem som uppstår ur detta rättslösa läget i fråga om djurhållning är att det främjar korruption.

Det finns en industri som kretsar kring omhändertagna djur eftersom de måste härbärgeras 

någonstans. Det finns lantbrukare som specialiserar sig på just detta. Oavsett hur många eller vilka 

djur det handlar om kan lantbrukaren skriva en faktura på ett godtyckligt belopp som inte kan 

bedömas om den är rimlig eller ej av polismyndigheten. Det kan handla om tiotusentals kronor för 

ett par höns till hundratusentals kronor för några kor. Dessa djuren kan dessutom avlivas eller gå till

slakt närsomhelst då det inte kontrolleras. Dessa kostnader för omhändertagandet skall i slutändan 

den drabbade bonden stå för. 

Effekten av situationen är att de traditionella, gammeldags bönderna som drabbas hårdast. De som 

genom sitt skonsamma sätt att bruka jorden, sköta djuren och har den största biologiska mångfalden

på sina marker försvinner först. Det som sker på grund av myndigheternas maktutövning är att 

mångfalden, kulturarven och en levande historisk kunskapstradition hotas att försvinna. Samtidigt 

försöker en annan del av samma sorts myndighet att skydda och bevara just sådana kulturlandskap. 

Paradoxen är att staten och myndigheterna vill bevara det svenska kulturlandskapet och bönderna 

som sköter det, men det skall ske på ett modernt vis. Vilket motsäger sig självt, för att bevara ett 

landskap, ett naturområde så som det var för 150 år sedan måste samma metoder användas idag som

man använde då. Det går inte att bevara den biologiska mångfalden med moderna skogsmaskiner 

som plöjer ner allt i sin väg. 

Hästmannen Stig-Anders historia slutar med att han har djurförbud på livstid och får inte komma 

närmare en häst än fyra meter. Hästarna Sally, Mona och Linda hamnade hos en bonde som sålde 

två av dom till slakt och den tredje dog av borrelia.33

 

32 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig - Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm 2008) 22-23.
33 Hästmannen Stig-Anders Svennsons hemsida, www.hastmannen.com 2016-06-01.
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2.4 Håknäs Hästbruk. 

Jag har träffat Maria som äger Håknäs hästbruk. Vi träffades en mörk vinterkväll på hennes gård 

utanför Umeå. Jag var tvungen att köra ganska långt från Umeå för att komma till gården och sista 

biten var en slingrig skogsväg som till slut ledde upp till gården. Jag kunde se en stor ladugård och 

stall samt två mindre bostadshus. Bägge husen var gamla och det såg spartanska ut. Efter att ha stått

med bilen i snöfallet ett par minuter för att lista ut vilket av husen som kan vara hennes bostad 

öppnades dörren till det minsta av de två husen och hon vinkar vänligt till mig. Jag presenterar mig 

och hon välkomnar mig in i sin stuga som jag lägger märke till är från runt 1800-talet, mycket liten 

med många originaldetaljer. Vilket förvånade mig då Karin som jag varit hos tidigare och talat med 

bor i ett snarlikt, litet 1800-talshus. Eftersom jag inte gjort någon kvantitativ undersökning kan jag 

inte dra några slutsatser om människor som äger lantraser, och är i någon mån självhushållande 

även bor i 1800-talsstugor fyllda med antika möbler och föremål. Men nog var det förvånande hur 

dessa två individer helt utan koppling till varandra har valt så lika boenden. Hos båda hann jag ändå

tänka för mig själv och fundera över om jag skulle klara av att bo så pass trångt och spartanskt. 

Båda verkar vara lyckliga med sina liv och inte ha några större ambitioner om sitt boende förutom 

några mindre reparationer här och där. Kanske bryr man sig inte så mycket om utrymme och 

moderna prylar om man valt denna livsstil. Intervjun ser jag som ett samtal där vi båda diskuterade 

allt som har med hästar, lantliv och egenföretagande att göra och därför har jag valt ut några frågor 

som jag ställde och sammanfattat vad Maria berättade.

• Hur började det hela, när skaffade du din första häst och framförallt, din första nordsvensk?

M: Jag var 7 år när jag började rida på K4, sedan gick jag djurvårdarlinjen på gymnasiet. Där hade 

de en gammal nordsvensk som de harvade ridbanan med. Det tyckte jag var väldigt roligt, att harva 

med den hästen och fastnade för det, att man gjorde nåt praktiskt med hästen, inte bara red runt. Jag 

var med i Blåstjärnana ett tag och åkte en gång till Vången för att titta på hingstsläpp men det blev 

inget av det för det var nån sjukdom, så de släppte inte in någon. Men det suget har liksom legat 

kvar. Jag hade mycket praktik ute under gymnasiet och en var till Vången, där blev jag så förtjust i 

hingstarna. Just att gå i dessa hingstflockar där det inte var något bråk, inget tjafs, jättemysiga att 

hålla på med, jättetrevliga blev jag förtjust i. Så på hösten när jag hade gått ut Djurvårdarlinjen 

1990, gick jag en hästskötarkurs på 10 veckor. När jag slutade där köpte jag en unghingst från 

lärarna, Helge heter han, som jag har fostrat själv. Han finns kvar här, är 26 år nu. Min första häst 

var en varmblodstravare men sedan var det bara nordsvenskar. Då på 90talet var det mycket 

islandshästar som var i ropet, det var gudarnas häst som alla kunde ha, de var så himla bra. Men det 
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stämde ju inte riktigt, det visade sig senare att de inte är så enkla att ha å göra med som många tror. 

Min mamma har islandshästar, de är ganska speciella så man måste fostra dom rätt. Samma med 

nordsvenskarna, de har samma ursprung som islandshästarna. Islandshästar kommer ursprungligen 

från nordsvensken. Troligtvis russ och norska hästar, de har samma bas. Jag har nästan varit lite anti

islandshästar och ville liksom visa att vi har en fin ras i Sverige, anpassad till vårat klimat. Det som 

märktes med islandshästar är att de får sommareksem och mycket andra problem, som exempelvis 

spatt. Vi har mycket noggrann avel i Sverige, speciellt med häst som användes i kris förr, då måste 

man ha friska sunda individer. När man började använda traktorer och maskiner på 40- och 50-talet 

i skogen valde man ut de finaste hästarna att behålla, man slaktade ju inte bort de bästa så att säga. 

Vi har en väldigt bra stam med hästar. 

• Ditt intresse började på gymnasiet, har intresset för rasen som kulturarv vuxit fram senare?

M: Ja det kan man säga, det var först hästen och sedan var det kulturarvet bakom som blev 

intressant. Tycker det är intressant med kulturraser överhuvudtaget, de är anpassade för att bo i vårt 

klimat och mår bra här. Man har inte riktigt koll på hur gammal nordsvensken egentligen är, namnet

kom till på 1900-talet men innan dess har det ju funnits hästar, på vikingatiden fanns det hästar. 

• Har du andra lantraser nu?

M: Jag har en Gutebagge då, men sen har jag inga andra för tillfället

• Är det nåt du tänker att du skulle vilja ha i framtiden?

M: Ja, eventuellt, jag har ju haft fjällkor och Linderödsgrisar.

• Lever du på hästbruket eller har du annat jobb vid sidan av?

M: Jag har annat jobb, ett heltidsjobb på vintern så att jag kan satsa på företaget på sommaren.

• Skulle det vara ett mål att kunna vara självförsörjande på gården?

M: Jag tror hellre jag skulle satsa på kvalitet än kvantitet, det är vad jag märkt, det som efterfrågas 

inom turismen. Man vill ha en upplevelse, man vill inte bara ut och rida i skogen utan mer det 

runtomkring. 

• När startade du verksamheten och varför?

M: Först hade jag väl kompisridningar, folk som kom ut och red, sedan växte det, jag har byggt upp 

det långsamt. Sedan gick jag en egenföretagarekurs och startade Håknäs hästbruk på sommartid. 

Startade upp 1995 så jag har hållit på ganska länge. Några år försökte jag köra bara 

turridningsverksamheten men problemet är ju vintern, att få det att gå runt då. Här blir det väldigt 
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mycket snö, så det är svårt att hålla vägarna öppna. Det har inte riktigt gått att få det att gå runt.

• Vad menar du med kvalitet före kvantitet?

M: Att man har få som rider och att man ger en helhetsupplevelse, som ett paket så att säga med 

turridning, mat och såna grejer. Nu håller jag på och bygger upp en timmerstuga som skall fungera 

som en utgångspunkt där jag kanske kommer att ha lite servering. Det är på planeringsstadiet. '

• Tänker du mer på ett mer naturligt sätt, närmare naturen, ekologiskt, ursprungligt osv?

M: Ja absolut, det gör jag ju. Nu är det ju populärt att det ska vara ekologiskt men det var väl inte 

det jag tänkte på i början, det var mer att det var roligt, det gav ett mervärde att ha egna ägg eget 

fläsk och kött. Det kändes bra. Idag har det blivit en helt annan grej, det har vuxit sig så stort. Att 

odla nånting och sedan bespruta det med gift kändes så fel som det bara går att få. Sen hörde jag 

nån rapport om konstgödning att allergierna har ökat mycket sedan det kom. Sammansättningen i 

gräs och spannmål ändras för att det växer på ett annat sätt och det kan ju ha med allergierna att 

göra. Finns många teorier om det där.

• Tror du det blir mer trendigt att bo på landet, som gröna vågen på 70-talet?

M: Det kan man ju se på alla ”gör det själv” program, ”odla hemma” program.

• Tror du det är bra att det är en trend eller tror du det kommer gå över?

M: Det har ju funnits länge, det har väl alltid funnits folk som tycker att det inte stämmer det vi gör, 

konsumtion som bevisligen sker idag inte fungerar, jag själv vill inte bidra till det. Jag vill hålla nere

det som mycket som möjligt, men sedan måste man ju hänga med i samhället också, det är väl lite 

olika hur mycket man vill göra. Finns ju de som vill leva som på stenåldern. 

• Om du inte behövde jobba på ett vanligt jobb skulle du leva på gården då?

M: Ja det skulle jag. Jag får ju kontakten med folk via turismen. Jag får ju den sociala biten. Visst är

det trevligt med jobbarkompisar, det kan vara lite ensamt att vara egenföretagare. 

• Vad tycker du syftet är med verksamheten?

M: Lite allt möjligt, jag brukar hålla körlektioner och ridlektioner, tycker det är roligt med hela 

konceptet runt nordsvensken. Det är en väldigt bred ras som man kan använda till lite av varje, att 

intresset för körning allmänt kommer igång lite mer. Det går uppåt, kommit mera körtävlingar. Har 

man en inkörd häst är det ganska enkelt att få på en harv eller dra en timmerstock eller göra nåt 

praktiskt med sin häst. 
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• Kan du inte tänka dig en annan ras?

M: Nej, jag är anti, kanske lite för mycket. Jag tycker det är lite synd att vi tar in andra lantraser från

andra som Tinkern, Haflingern, Frieserhästen som i viss mån redan blivit en lite hipp grej som man 

ser på filmer. Idag används dom inte på samma sätt som man gjorde tidigare, man har avlat dom till 

att bli lättare. Men jag tycke att dom tar nordsvenskens plats lite grann. Vilket är tråkigt. Ardennern 

förstår jag inte ens varför den räknas till lantraserna för den har inte funnits så länge i Sverige. 150 

år ungefär som den funnits jämfört med nordsvensken som funnits betydligt längre än så. Nej jag 

tycker det är tråkigt, som Haflingerhästen. De måste få nåt bidrag för att betäcka Haflingerstona 

vars föl sedan säljs på hösten och då har det kommit upp såna här ”Haflingerhjälpen” för att rädda 

dom ifrån slaktdöden. Dom fölungarna är ju inte uppfödda på det sätt som vi föder upp 

nordsvenskarna här i Sverige med hanteringen och den här hingstkollen, koll på stammarna. Samma

sak med Tinkern den är ju katastrof avelsmässigt. Det kan stå okänd härstamning på både mamma 

och pappa och sedan avelsvärderar man den. Av vilken anledning? När man inte vet om man 

betäcker hingstens egen syster. Jättekonstigt. Så vi har en väldigt bra koll på våra hästar och det är 

sunda djur vi har, sen är det ju det. Ett land säljer inte sina bästa hästar, dom behåller man och avlar 

på. Det man säljer är det som blir över så att säga. Exporten på nordsvenskar har varit väldigt liten 

men har börjat komma igång, tror det finns några i USA. Danmark en liten stam, Finland börjar 

intressera sig, Norge har vi som alltid haft utbyte med. Döle och nordsvensken anses vara samma. 

Jag har verkligen nördat ner mig i nordsvenskar. 

• Har du alltid bott på landet?

M: Jag är uppvuxen i Umeå, på Haga. Men vi va mycket ute på landet när jag var barn. Mina 

föräldrar hade en affär som hette akvariefisken så vi hade mycket djur, kaniner osv. Avelsintresset 

började tidigt. Kaniner är tacksamma att avla på, sedan är det så kul med föl att se hur de växer och 

utvecklas, det är fantastiskt roligt. Djur har vi alltid haft.

Jag började rida när jag va 7 år det var väl mamma som också red när hon var liten och var positiv 

till mitt intresse. Hon ville också till stallet så då var K4 nära. Jag var aldrig nån stalltjej som sprang

jämt i stallet, men jag och en kompis skaffade en varmblodstravare när jag var 13 som vi köpte 

tillsammans å va ute och red på. 

• Vad tycker du om Nordsvenska travare?

M: De delades upp på 60-talet, men fram till 50-talet korsades de med varandra och rastypade dom. 

Var det än lättare typ hamnade den på travet och tyngre i jordbruket. Ska man va ordentlig heter det 

inte ens nordsvensk travare utan kallblodstravare. Lite slarvigt att säga nordsvensk. När jag började 
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med nordsvensk bruks kom jag i kontakt med travare i Lycksele och insåg vilken otrolig skillnad 

det är på dom, verkligen. Både exteriört och i lynnet. Sen fick brukshästarna stämpeln att de var 

stora, feta och lata ett tag. Men det beror ju på hur man har dom, när man slutade använda dom i 

skog och jordbruket ställde man dom i en hage med korna och lät dem bli feta. Det foder som en ko 

äter är alldeles för kraftigt för en nordsvensk. Det är en sak som kännetecknar lantraser att de är 

väldigt lättfödda, väldigt sällan jag gett kraftfoder. De blir lätt feta. Sommartid när vi slog hö och 

tog in det med dom kunde de gå upp till 8 timmar om dagen utan att äta så då fick dom extra havre 

eller vid skogskörning, så de orkar. 

• Tror du det finns nåt samband med att äga lantraser och att tänka hållbart på naturen?

M: Ja det gör det säkert, jag tänker att det är en helhet, hur man har föder upp djur, det ska fungera 

här. Vi har mycket bättre förutsättningar idag så då är problemet att man får för feta djur, när jag 

hade Linderödsgrisar var det svårt att hålla dom i rätt form. Dessutom har de ju fel form för slakt så 

det var svårt att få en bra avräkningsnota, när jag skickade dom på slakt fick jag nästan ingenting 

för dom, för de klassades för feta och de var för korta. På dagens grisar har man avlat fram ett extra 

revben, Linderödsgrisar är alltså kortare än dagens grisar. 

• Då kanske människor drar sig för att ha Linderödsgrisar?

M: Ja det är därför dom inte har slagit igenom, det är dom här ambitiösa som tycker om att ha 

lantraser som har dom. Men dom funkar inte i dagens slaktindustri. Det är jättetråkigt. Det blir ju 

mycket bättre och godare kött av de vi har hemslaktat. Jag slutade för att det var för oekonomiskt, 

jag fick 3,50 kr per kg. Annars får man ca 10- 12 kr per kg. Om man hade haft idag hade det kanske 

varit enklare nu när det börjar poppa upp gårdsbutiker. Jag hade dom innan det blev så populärt med

lantraser och ekologiskt. Idag köper man gärna en lite dyrare köttbit, kanske vid speciella tillfällen. 

• Skulle det inte vara ekonomiskt ha djur för din egen skull?

M: Det skulle nog gå ganska jämt ut. Priserna på affärerna idag är inte mycket egentligen. Det är 

billigt. Se bara på vad billig ost är, jämfört med hur mycket mjölk kostar. Det tvingar bönder till att 

ha enorma besättningar för att få ekonomin att gå runt. Ingen har ju fjällkor, men våran fjällko som 

vi hade fick vi 20 liter från varje dag. Så storleksmässigt producerade hon väldigt bra. De behöver 

inte lika mycket kraftfoder som låglandskossorna så de är billigare i drift. Det vore spännande att 

göra ett test för att se om det skulle gå runt men mejerierna hämtar ju inte heller mjölken om det är 

för lite. De kommer inte ut och hämtar mjölken om det är under några hundra liter varannan dag. 

• Hur ser det ut med lantraser för framtiden, varför är inte andra raser lika bra?

27



M: Det beror på vad man ska ha dom till, om man ska vara självförsörjande och ha en hushålls-ko, 

några grisar och höns, då är det absolut större idé att ha en lantras än en högproducerande 

Låglandsko, eller Leghornshöns som är helt sönderstressade. Lantraser är lugnare i temperamentet 

och ha att göra med, dom är inte avlade på prestation utan på att fungera i det dom ska göra. Det är 

det som är charmen med dom, dom är sunda djur och man behöver inte ha ut veterinären så ofta. 

Det är en stor kostnad, medicineringen är väldigt låg så det finns många fördelar på hälsosidan. 

• Skulle det fungera i större produktion med lantraser?

M: Inte med grisarna, där har aveln gått för långt. Alla dessa produktionsdjur har avlats så hårt så de

är alldeles överdrivna. Min pappa köpte såna broilerkycklingar, skulle föda upp. Skulle spara några 

för att avla vidare på. Men det gick inte, för när de växte upp kunde dom inte gå, det var ganska 

läskigt. Han slaktade dom för att dom inte kunde gå och fick ta bort allihopa. Samma med 

Leghornshönor, de värper ägg i ungefär ett år sedan rensas dom bort, då byter man ut mot nya. Om 

man sparar dom så är dom så högproducerande så de värper ihjäl sig, de klarar inte av det. För att 

lantraser skulle fungera skulle det kräva att människor konsumerade mindre animaliska produkter, 

men det skulle bli svårt häruppe för vi har så kort växtsäsong för att få det att funka med baljväxter. 

Det funkar nog bättre söderut. 

• Några andra funderingar?

M: Jag har hört och läst om att det skall ha funnits en större vallhundsras ursprungligen i Sverige 

men att den försvann när vargen utrotades. Den skulle vara spännande att få fram igen. Jag är ju för 

varg, lite ovanligt för nån som bor på landet. Men jag tycker att man ska kunna leva tillsammans 

ändå. Bara för att jag ska leva behöver inte allt annat runtomkring mig utrotas. Man kan ha en 

verksamhet med varg runtomkring sig och då använder många hund för att vakta fårflockarna. Det 

är säkert nåt liknande vi har haft i Sverige tidigare men den kunskapen har försvunnit. Man slutade 

avla på den helt enkelt, det är hysteriskt med hur vi ser på vargen här i Sverige. Jag tycker att 

skyddsjakt är okej, om det är någon individ som missköter sig men inte licensjakt. Det finns ingen 

anledning att skjuta i en flock som fungerar och som inte tar får. Dom säger att man måste skjuta 

vargar för att förhindra inavel, men det motsäger ju sig självt. Det skulle behövas ungefär en 

invandrande varg vart femte år för att bibehålla en sund stam utan inavel men idag så förhindrar 

renhjordarna den invandringen. 

• Tror du användningsområdet av en lantras påverkar hur lätt eller svår den är att bevara? 

M: I parkskötseln har man upptäckt nordsvensken som en praktisk, även mindre skogsplättar. Det är

billigare att ta in en häst en än skogsmaskin. Söderöver har man nu börjat använda mer och mer 
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hästar i parkskötseln. Problemet är att nordsvensken har varit så anonym, de har bara alltid stått där 

i hagen med kossorna. Sedan har det väl tidigare varit lite tabu att rida på nordsvenskar, de skulle 

används i jobb, man ska inte sitta på dom. Dom fungerar ju även som ridhäst. Det tråkiga är att när 

man börjar komma upp i högre klasser i hoppning och dressyr så väljer man hellre ett halvblod. 

Men rekreationsbiten börjar komma mer och mer och då passar nordsvensken bättre än många 

halvblod, skogen är deras rätta element. 

2.6 Karin och Hedemorahöns 

Karin är en ensamstående mamma till en tonåring och bor några mil utanför Umeå på en liten gård. 

Precis som hos Maria möts jag av ett litet 1800-tals hus, fast med en liten hönsgård utanför. Hon 

välkomnar mig in och vi slår oss ner i vardagsrummet som nu på vintern även fungerar som sovrum

för både henne och hennes son. Hon förklarar att övervåningen är för kall på vintern och eftersom 

den öppna spisen är i vardagsrummet är det varmast där. Men att på sommaren flyttar dom upp och 

har varsitt sovrum. Hon verkar inte det minsta bekymrad över denna lösning utan tar det med ro. 

Däremot vill hon gärna renovera i köket eftersom det är för lite arbetsytor där. Huset är möblerat 

med äldre antika möbler och väggarna pryds med charmiga inramade svartvita fotografier. Hade jag

inte vetat vem som bor där hade jag aldrig gissat att det var en kvinna i trettioårsåldern. Trots detta 

småskaliga spartanska leverne får jag en känsla av värme och hemtrevlighet. Liksom med Maria 

förde jag och Karin ett samtal om hennes livsstil, tankar, känslor och ambitioner om framtiden. Jag 

har sammanfattat hennes svar och jämför dessa med Marias.

• Har du alltid levt på landsbygden?

K: Jag är uppvuxen på landet, fast inte här utan på Roslagen, som var intill ett litet samhälle. På den

gatan vi bodde var det nybyggt så vi var faktiskt de första som bodde där. Landskapet var ett 

jordbrukslandskap och våra grannar gick man alltid till, de hade två stora ladugårdar som man 

kunde vara i. När jag flyttade upp hit för 14 år sedan då bodde jag på landet, fast inte lantligt utan i 

ett samhälle som är en bit bort här, i Vännäs by, där jag bodde i kanske 2-3 år. Sedan bodde jag i 

stan i 2 år. Sedan dess har jag bott här i Brattby.

• Varför tror du att du vill bo på landet och vad är det negativa med att bo centralt?
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K: Det är inte min grej bara, vet inte. Dels att ha människor runt omkring mig hela tiden känns 

stressande på nåt vis, sen är det väl även att jag hade katt, jag tog hand om två katter för någon som 

reste till Belgien när jag studerade. Jag har alltid velat ha djur men då bodde jag i en liten 

studentlägenhet, väldigt litet. Det jag vill ha finns på landet. Det finns säkert bättre och sämre sätt 

att bo i stan, det tänkte ju inte jag på då, att man kunde gå i områden nära stan där det finns skog. 

När jag studerade fanns det bara dom här studentställena. 

• Handlar dragningen till landet främst om närheten till naturen?

K: Ja, men även av ekonomiska orsaker. Jag ville inte betala till ett bostadsföretag utan jag ville 

betala till mig själv. Jag ville äga mitt eget hus. 

• Hur tror du det påverkar din son att bo på detta viset?

K: Jag tror det både positivt och negativt. Nu när jag tänker tillbaka på min egen uppväxt bodde jag 

ju på en gata, man hade alltid grannarna. Då kunde man välja att hälsa på varandra på ett annat sätt. 

Här kan man inte stöta på någon om man går ut, särskilt inte i hans ålder. Det är något som jag inte 

tänkte på förut utan som jag kommit på nu. Det tyckte jag ändå var bra när jag växte upp, att ha 

grannar att kunna umgås med. Sen är det väl inte säkert att han skulle umgås med någon för det, det 

beror ju på personen. Men även när jag bodde på Ålidhem kunde jag känna mig lite isolerad, ingen 

annan i min ålder hade ju barn. Det är svårt att lära känna främmande människor, särskilt när man 

studerar för då är man så inne i det. Men efteråt kan jag känna att jag tror det är bra för honom att 

växa upp här, men jag vet att han inte kommer att bo på landet när han växer upp. Han är en typisk 

stadskille. Han sitter och planerar redan nu, fast han vill även komma ut hit. Det har han redan 

bestämt att han ska komma ut hit på helgerna. Så jag tror nog han vill ha av båda världar.

• Vad tror du det beror på? Saknar han kompisar?

K: Nej, jag tror det är mer att han ser längre in i framtiden. Han ser sig själv läsa på universitetet, 

han har en dragning till det. 

• Hur kommer det sig att ni har så olika ambitioner på boendet?

K: Jag växte upp på landet, fast nära Stockholm, så det kändes som all ledig tid spenderade jag i 

Stockholm. Bussarna gick ända in på kvällarna så det fanns såpass bra kommunikationer emellan, 

så man sov på landet men var mest inne i storstan. Jag tror jag tänkte att jag alltid ville bo såhär fast 

just då ville jag inte det. På gymnasiet var allting så spännande, det fanns saker inne i stan som inte 

fanns på landet.

• Tror du även att din uppväxt påverkat ditt val av yrke?
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K: Jag ville bli veterinär när jag var liten, fast jag minns dagen då jag ångrade mig och det var när 

jag insåg baksidan av yrket, att man faktiskt även måste avliva djur. Som barn ser man inte varför 

man måste göra det, utan ser bara att man måste döda ett djur. Man ser inte att det kan finnas andra 

orsaker bakom. Det jag ångrar nu är att jag inte hann utvecklas mer innan jag flyttade ifrån det 

området för här uppe finns det ingen veterinärutbildning men Norrtälje är så nära till Ultuna där det 

finns veterinärutbildning. Det känner jag är synd, för hade jag bott kvar hade jag läst till veterinär. 

Men nu blev det annat. Nu är jag konstpedagog, och jag tycker det är väldigt inspirerande att bo på 

landet för mig som konstnär. Jag får konstrast till det som är urbant och naturen. 

• Hör det konstnärliga ihop med den lantliga livsstilen?

Jag tror det för mig i alla fall, jag kopplar ihop det. För mig är det väldigt kreativt att bo på landet. 

Man måste uppfinna egna lösningar på problem, skulle man vilja va självförsörjande måste man ju 

bo såhär. Det är svårt i en stad. Jag tror även att i mindre ställen är det lättare att saker händer, som i 

Vännäs finns det en konstförening som är jätteaktiv och jättebra. Man träffas och hittar på saker 

tillsammans.

• När kom du på att du skulle ha höns, och varför just Hedemorahöns?

K: Jag har velat ha höns länge, eller jag har alltid velat ha massor av djur. Men jag insåg att höns är 

genomförbart, det är ganska lätt att ha höns. Du kan ha det fast du jobbar inne i stan, de är även 

lättskötta om någon behöver passa dom. De mår inte dåligt av att inte få komma ut på en promenad 

eller så. De sköter den delen ganska bra själv.  Jag blev bara intresserad av höns. Så jag läste på 

innan vad som skulle passa. Jag började läsa om alla möjliga höns och då insåg jag snabbt vad jag 

ville ha. Fast det är så lätt att läsa en bok och fastna för en snygg höna. De här stridstupparna är så 

vackra rent utseendemässigt, men när man läser inser man snabbt det inte funkar för att jag bor i 

Norrland. Jag måste ha en höna som faktiskt trivs här och då hamnade jag på Hedemora eftersom 

det är den nordligaste lantrasen. Jag tänker att lantraser är mer friska, äter mindre, de är inte lika 

matstyrda. Jag upplever att de är lugnare eftersom de inte är så hetsiga kring maten. 

• Upplever du att det är stor skillnad mellan lantrashöns och andra?

K: Ja, dom säger det. Jag har ju inte haft andra, jag har bara haft dessa. Men jag brukar ta hand om 

mina grannars höns ibland. Nu har dom visserligen fått många Hedemora av mig som de har mixat 

med sina egna men de har lite mer av blandraser och de är lite mer pigga på mat. Det tog lång tid 

innan jag skaffade dom ändå. Jag var på jakt efter det perfekta hönshuset, det var svårt att få tag på. 

Så det blev en process på flera år innan jag skaffade dom. Men till slut löste det sig, jag kunde ta 

min farfars gamla hundhus som är isolerat. Det behövde bara fixas lite grann. 
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• Varför ville du ha just höns? Var det för att få egna ägg eller för sällskapet?

K: Det var nog främst för äggen, min son älskar ju ägg. Industrin kring höns är fruktansvärd så då 

vill jag inte bidra till det. Sedan jag skaffade hönsen har jag inte köpt några ägg, om det är en period

med mindre ägg som på vintern då anpassar vi oss och äter mindre ägg helt enkelt. Det har blivit 

som min egna policy, att så länge jag har egna ägg äter jag bara dom. Äter jag på restaurang eller 

blir bjuden på mat äter jag självklart ägg men helst vill jag bara äta mina egna. Så dels var det 

äggen, Men jag gillar även att odla och av hönsen blir det jättebra gödsel. Det är ett så fint 

kretslopp, de gödslar medan de går runt och äter av det som växer här. 

• Är det en ekonomisk vinning för dig med egna höns hellre än att köpa ekologiska ägg?

K: Nej jag tror inte det, det beror nog på hur mycket ägg man äter. Vi är bara två i hushållet. Jag har 

7 hönor och 3 tuppar, de äter ju mer på vintern men på sommaren kan de hitta mycket föda själva. 

Hönsfoder är inte billigt men det räcker länge,  ibland äter de så lite. Jag tror de har en annan 

ämnesomsättning än andra raser. Jag har sålt ägg några gånger, då har jag tagit 15 kr för 6 stycken, 

jag vet inte vad ägg kostar nuförtiden. Ibland tänker jag att jag ska samla ihop det jag tjänar och 

lägga i en burk för att köpa deras mat. Men det glömmer man ju bort, för min skull är det nog inte 

ekonomiskt. Men skulle jag vilja vara självförsörjande måste jag ju tänka så, då måste man få in till 

hönsmaten åtminstone. 

• Vill du ha andra djur och vad är det som hindrar dig att skaffa det nu?

K: Ladugården går det inte att ha nåt i nu, så jag har ingenstans att ha dom. Däremot har jag pratat 

med grannen om att kunna ha hästar i deras lagård. Men då är det inte hemmavid, man vill ju ha det 

hemma och nära sig. Jag känner inte att jag har tid just nu heller, varannan vecka är jag mycket 

ledig och skulle hinna men varannan vecka jobbar jag varje dag. Om man hade varit två vuxna hade

det nog varit enklare att dela på ansvaret men nu är det bara jag. Jag har en inre dialog med mig 

själv också, om det verkligen är någon nytta med djuren. Ska jag ha getter bara för att ha getter? Är 

det ett bra getliv liksom? Eller måste de fylla en funktion? Hade jag haft mer skog hade de kunnat 

hjälpa till med det. Jag har ju visserligen en katt, fast han tar ju råttor. Men det är samma sak med en

hund, de tillför ingen bruksnytta, de tillför något annat. Varför vill jag ha det? Fast hade jag haft en 

häst skulle jag bruka jorden på åkern jag har, en praktisk funktion. Fast då skulle jag inte kunna 

jobba som jag gör nu, då skulle jag behöva vara mer hemma. 

• Vad är din dröm eller ditt mål för framtiden?

K: Jag tror att jag skulle vilja vara helt självförsörjande, med djur som fyller en praktisk funktion 
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och inte behöva jobba i stan. Ibland när jag tänker om mig själv som äldre, eller pensionär så är det 

så. Då har jag betalat av alla lån och då kan man leva på ganska lite men jag vet inte om jag 

kommer leva så innan dess, jag tycker om att jobba också, inte i stan, men jag tycker om mitt jobb. 

Jag tror inte att det ligger i dom närmaste 10-15 åren. Jag känner mig inte klar med mitt jobb ännu. 

• Om du skulle vara självförsörjande, har man kanske inte tid för så mycket annat, vad tänker 

du om det?

K: Nu har jag sådan tur, nu har jag bara höns och katt men på sommaren har jag odlingar som 

behöver skötas. Men mina grannar och jag hjälps åt. Mina grannar är i princip självförsörjande på 

grönsaker och är jätteduktiga på det. Utan dom hade det varit svårare, mina föräldrar hjälper även 

till. Jag gillar inte att vara borta längre perioder , jag får sådan resfeber. Jag är nog inte den där 

resepersonen, jag gillar att vara hemma.

• Vad tror du har påverkat dig mest till att vilja ha denna livsstilen, är det dina föräldrar, 

vänner, trend eller nåt annat?

K: Jag tror det finns en trend faktiskt, på andra sidan älven här finns det en hel koloni med såna. 

Men tyvärr tror jag faktiskt att de kommer tröttna. Jag kommer inte tröttna liksom. Jag tror att 

många intressen hänger ihop, som att jag alltid varit intresserad av djur och natur, gillar gamla hus, 

odling, det hänger ihop. Det har alltid funnits kvar, ibland har stan attraherat. Det tror jag mer beror 

på åldern man var i då. Min farfar och jag kom väldigt nära varandra när jag flyttade hit, han var en 

riktig bondpojk och kunde det med djur och odling sedan han var barn. Han såg över korna i skogen

när han bara var 5-6 år. Jag tror att vi har nåt sånt i oss. Vi är gjorda för sånt liv snarare än 

stadslivet, vissa har ju anpassat sig till det, men andra tror jag lever kvar i det gamla. Jag är nog en 

av dom, det är här man hör hemma. Det är nåt nedärvt tror jag. Jag tror det är det naturliga.  Att va i 

stan och att ha ett jobb är bara en förlängning eller en utveckling av det, du måste ju ha ett jobb för 

att kunna köpa mat och leva. Det har man ju alltid gjort, fast du har jobbat på gården för att få din 

egen mat. Man har väl den dragningen eller inte. Jag mår så bra av det så jag förstår inte varför inte 

alla vill ha det såhär. Jag har träffat folk som är rädda för landet, som är rädda för naturen. Väldigt 

märkligt. Sen allt vettigt som jag kan, har jag lärt mig av farfar eller på scouterna när jag var barn. 

Sen har jag gått 10 år på universitetet, men det är ju andra kunskaper, dom är för mig inte 

livsviktiga. Men det som är viktigt är att jag kan odla, jag är bra på djur, att hitta väderstreck i 

skogen, det är baskunskaper för att överleva. Men också att ha en respekt för allt levande i skogen, 

men har du aldrig gått i en skog är det kanske obegripligt. 

• När du köper livsmedel, hänger det ihop med din livsstil? Handlar du ekologiskt?
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K: Ja, fast det är synd att ekologiskt fortfarande är såpass dyrt i Sverige. I andra länder är det 

billigare. Jag tror det måste ändras på en högre instans så man ser till att bönderna faktiskt får bra 

betalt för det dom odlar ekologiskt, att dom ska ju bli belönade för det dom gör. Just nu är det 

jättedyrt för dom bönderna så då väljer de hellre att odla oekologiskt. Nu känner jag att jag faktiskt 

kan köpa det, förut tyckte jag att jag inte riktigt hade råd. Sen vet jag inte vad som är bäst, 

ekologiskt eller närodlat. Om det är bägge är självklart bäst. Men det finns många debatter om just 

det i olika forum. Jag tror att jag hellre vill ha ekologiskt för att signalera till livsmedelshandlaren 

att jag vill ha ekologiskt. Men sen är det ju lite tråkigt att läsa att den ekologiska honungen är från 

Bulgarien så då har den ändå färdats långt. Det är ju trist. Jag försöker tänka på det för att man inte 

ska få i sig så mycket skräp. Det önskar jag att jag hade haft råd med det när min son var mindre, 

det känns ännu viktigare att barn inte får i sig gifter. 

• Är denna livsstilen för att må bättre, för hälsan eller är det för miljön?

K: Spontant skulle jag säga att det är av själviska skäl, för att man mår bättre. Det är det som får 

mig att må bra, även mentalt, lugnet på landet liksom. Med det är även saker efteråt, för ett par år 

sedan kunde man börja mäta dom här fotavtrycken man gör i miljön. Man kunde se hur mycket 

skada man själv gör på naturen. Vad man kör för bil och så, ett sorts mätverktyg för att se hur stor 

miljöbov man är. Då när man kunde se vilken stor skillnad det var, man kunde knappa in om man är

vegetarian, vegan eller köttätare, vilken bil man kör, då försökte jag tänka mer på det. Man blir ju 

lite uppgiven. Men den här marken som jag har kan jag bestämma över, den kan jag själv påverka, 

nästan som om det vore en glasbubbla runt. En plats där jag kan göra mitt bästa.  Fast jag tycker det 

är jättesvårt, om man bor ute på landet men måste ta bilen in till stan för att köpa ekologisk spagetti 

har man då förlorat allt bra man gör? Sen jag tog körkort har jag aldrig åkt buss, jag gillar dessutom 

att köra bil. Det är ju jättehemskt! Nu har jag en sån där flexifuel så jag försöker köra mest på 

etanol, men nu är det tydligen inte heller bra. Man kan ju alltid bli bättre. För att det ska vara bra 

blir det lite omständligt, bilen blir min genväg. Jag hade kunnat ta bussen men då vara på jobbet en 

timme tidigare, men det är inte bra för jag behöver bara hemma så mycket som möjligt. Jag 

prioriterar så. Nu när jag är äldre har jag nog blivit lite snällare mor mig själv. När jag var yngre var

jag extremt principfast, men sen kom jag på att man måste faktiskt också fungera som människa 

inte bara vara hård mot sig själv hela tiden. Du kan ju göra det á la 1800-talet, jag skulle ju kunna 

köra häst och vagn in till stan, det går ju alltid. Det finns dom som gör det, det finns en familj här 

utanför som inte har el, bara en vattenbrunn, utedass och så vidare. Det är klart det går att leva så 

men då säger man adjö till allt annat. Så är jag inte direkt beredd att göra.

• Men vad är det positiva med just svenska lantraser? Fungerar inte andra raser lika bra?
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K: Jo det tror jag faktiskt, om man bara tittar på Norden tror jag det funkar lika bra. Det handlar 

bara om att jag inte har lika bra kunskap om vad som finns i andra nordiska länder. Men sen tror jag

även det är det här farfararvet, det är en romantisk grej som har slagit till sedan jag flyttade hit. Jag 

föddes i Göteborg, sen bodde vi på mitten, norr om Stockholm och där hade jag inga släktingar. Så 

nu när jag flyttade hit känner jag mig hemma på nåt vis, då tror jag att man fick en mer romantisk 

bild av det hela. Västerbotten, Norrland blir liksom en grej, som jag tror många känner häruppe, att 

man vill främja det på nåt vis. Det här med nordsvensk, min farfar hade ju nordsvensk och hans 

pappa var domare på hingstpremieringar av nordsvenskar. Då blir det att man fortsätter på ett arv. 

Men det är inte nåt svenskpatriotiskt för mig utan mer vad fanns här förr, hur såg det ut. Vad fanns 

på den här gården 1860, vad hade dom för djur, de har säkert haft ko, höns och häst kanske. Så det 

kanske handlar mer om att återställa hur det var. Det var ju det man fick tag på då. Men annars om 

det var en annan härdig ras så kanske, som i Sibirien finns en jättehärdig hästras, eller en get från 

Alaska hade väl funkat. 

• Men om du får valet mellan de två raserna, väljer du den svenska på grund av kulturarvet 

den för med sig?

K: Ja precis, exakt. Så är det ju. Som när  jag började odla tänkte jag på kulturarvet. Vad fanns förr, 

vad är autentiskt. Då hittade jag en fröhandel där det var markerat vad som var kulturarv, det stod 

”var med och bevara”, för att det inte ska försvinna. Och då tändes en gnista i mig att ”ja, jag ska!”. 

Nu är Hedemora inte hotade och jag kan ju tycka det är lite överdrivet, det här med genbanker. Jag 

vill ju ha renrasiga Hedemora, fast det är klart det vet man ju inte om dom är heller jag har inget 

genbanksintyg på dom där och det skulle inte göra nåt om det fanns något annat i dom, men för att 

hålla i längden och att de skall ha rätt fjäderdräkt för att klara kylan, då vill jag ha Hedemora. Jag 

tror egentligen att det här med genbank gör att många tror att då kan de sälja dem dyrare. Djuren 

med genbanksintyg kostar mycket mer, mina har jag typ gett bort för att jag inte behöver fler än de 

jag har. Så då ger jag bort kycklingar. Nu när dom inte är hotade är det en sak, men skulle dom nån 

gång bli hotade skulle jag antagligen känna att det finns en mening med genbank. 

• Om du i framtiden skaffar fler djur skulle du hellre välja en som är utrotningshotad?

K: Ja jag tror det, jag har inte tänkt på det men det tror jag. Dels för att det är så sorgligt när man 

hör om hur många djur, stora som små dör ut, varje dag! Det är så sorgligt! Då undrar man vad som 

händer i dom biotoperna där dom djuren dör ut, det måste ju påverka oss så småningom på nåt sätt. 

Nu kanske det inte påverkar oss om just en nordsvensk dör ut, men det vore tråkigt. 

• Det finns ju hundar som är kulturraser, hur tänker du om det? Måste de fylla en funktion på 
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gården?

K: Vi har ju haft det också, jag har haft en jämthund. Varför min pappa och farfar haft jämthund är 

för att den lämpade sig bäst för den typen av jakt de utövade. Vi har inte haft så mycket 

sällskapshundar. Det är så svårt med just hundar eftersom de är så sönderavlade många idag, som 

det här med schäfrar. Skulle de finnas en liten gård i nedre Europa där de har bevarat den gamla 

typen med rak rygg osv skulle jag känna mer att den är värd att bevara. Nu är kanske hundar en helt 

annan grej eftersom de nog avlas på ett annat sätt än lantraser. Jag vill gärna ha en tax, men där slits 

jag mellan att jag tycker om rasen, men att de inte alls är anpassade för klimatet. En tax kommer 

aldrig göra nåt nyttigt liksom. Med hundar tänker man annorlunda av nån anledning.  

• Tycker du det verkar som att fler söker sig ut till landet idag än för 10 år sedan?

K: Ja jag tycker det verkar så, som den här hippiekolonin som flyttat hit, fast jag vet ju inte. Det är 

väl bara att hoppas att de inte tröttnar. Det är även det som måste ske i inlandet. Det finns massor av

spökställen som folk flyttat ifrån, där går det ju att få tag på gårdar också till hyggligt pris. Om man 

ska va självförsörjande är det där man måste bo. Jag hoppas att det blir så. Jag kan tänka mig att 

vissa testar för att se om det funkar, många kanske vill ha kvar av båda världar. Så kanske det var i 

början när jag flyttade hit. Men nu skulle jag absolut inte vilja bo i stan eller kollektiv. Jag vill när 

jag bli äldre bo ännu längre ut, inte ha nära till nån busshållplats, inte behöva ha nån kontakt med 

stan. Det kanske låter trist men jag tycker det låter jättebra. Det är så jag vill ha det. Nackdelen med 

om fler och fler flyttar ut är ju att husen blir så dyra, så om folk bara flyttar ut för att testa, för att det

är trendigt blir jag förbannad. Då höjer de upp priserna nåt fruktansvärt. Härute är det redan dyrt. 

Nackdelen är att staden kommer närmare ut också, det blir mer folk, mer avgaser och bilar. Då 

försvinner poängen med att bo på landet.

Slutsatser

När jag frågade Maria och Karin om de alltid bott på landet och varför de vill bo på landet skilde sig

svaren åt något. Maria som äger en verksamhet med Nordsvenskar och har ägt flera olika lantraser 

förut och i större grad varit självhushållande än Karin, är inte uppvuxen på landet, fast hon vistades 

där mycket som barn. Karin däremot är uppvuxen på landet, men båda framhåller att de alltid har 

varit intresserade av djur. Maria gick hästrelaterade utbildningar som ung, Karin hade tankar på att 

bli veterinär men på grund av då rådande omständigheter valde en annan väg. Likheterna mellan 

dom två är även att de har levt både i stan och på landet, därmed kan de jämföra de två olika 

livsstilarna. 
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Även om båda äger lantraser och menar att just dom är de bästa raserna skiljer sig deras åsikter 

något. Maria känner väldigt starkt för just Nordsvenskar och menar att ingen annan häst kan 

jämföras med den, inte ens Ardennerhästarna som även dom är klassade som svensk lantras. Hon 

skulle aldrig kunna tänka sig att äga en annan häst. Karin å sin sida känner också starkt för lantraser,

men när jag ställde följdfrågor hade hon lite mer svängrum i sina åsikter. Hon kunde tänka sig raser 

från andra länder om de bara var väl anpassade för vårt klimat. Hon menade att de svenska är 

förstahandsvalet på grund av de traditionella aspekterna och för kulturarvet, men hon anser att alla 

utrotningshotade arter/raser är lika viktiga att bevara. Det intressanta i analysen av deras svar är att 

båda använder samma argument, har samma passion för djuren, naturen och kulturarvet. Men Maria

är förälskad i den specifika rasen som hon anser har kvaliteter och förmågor som hon värdesätter. 

Maria har en fast tro på att varje ras är som bäst i sitt ursprungsland eftersom de är anpassade för ett

specifikt klimat och arbetsuppgift. 

Båda har en idé om att det ekologiska, naturliga, självhushållande och kulturarvet på något sätt hör 

ihop. Man kan säga att båda har tagit en nypa av, eller är som minivarianter av Hästmannen. Stig-

Anders livsstil anses extrem i mångas ögon, även enligt Karin som nämnde en familj hon känner till

som lever utan moderna bekvämligheter. Hon tycker själv att det är den optimala livsstilen, men är 

inte beredd att leva på det viset själv. Men grundtanken är densamma, att bevara den gamla 

agrartraditionen, att göra så liten miljöåverkan som möjligt, att odla sin egen mat, bevara 

kulturraserna och att leva ett giftfritt hälsosamt liv. Alla tre har anammat ett arv, vare sig det är 

familjetradition eller ett upplevt arv som de känner sig motiverade att föra vidare. Hästmannen 

följde sina föräldrars fotspår, Karin fick kunskaper från sin farfar, och Maria har sedan ungdomen 

känt en stor dragning till att bevara just Nordsvenska hästen som hon anser är ett svenskt kulturarv. 

I sammanhanget spelar det ingen roll om kunskaperna är nedärvda från tidigare generationer eller är

anskaffade på eget bevåg. Det viktiga är det upplevda arvet, det upplevda ansvaret att föra vidare 

och uppehålla en tradition. Det viktiga är även känslan av att göra något rätt och bra. Alla tre utövar 

ett bevarandearbete av ett kulturarv fast på tre olika sätt. Hästmannen utövar kulturarvet, han 

bevarar traditionen genom att praktisera kunskaperna rent konkret. Maria bevarar kulturarvet genom

att föda upp Nordsvenskar, men med en modern företeelse som är rid- och körverksamheten kring 

hästarna. Karin vill skydda kulturarvet, men för henne är det den lantliga livsstilen som är viktigast, 

samtidigt som hon vill ha en kontakt med samhället genom sitt arbete. De tre lever på olika sätt, 

men har ett gemensamt mål. 
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2.3 Hästindustrin i Sverige

Den hästrelaterade industrin i Sverige består av en bred variation verksamheter. Från storskalig 

tävlingsindustri till mindre hästgårdar, och från traditionell tävling, avel och ridning till en mer 

holistisk och terapeutisk typ av service. Erika Andersson Cerderholm har i en artikel diskuterat en 

vanlig typ av hästhållning, den mindre hästgården som utvecklats från en hobbybaserad verksamhet 

där grunden ligger i ägarens eget intresse för hästar. Artikeln är baserad på en empirisk studie av 

egenägda hästbönder i Sverige vars arbete är motiverat av möjligheten att skapa en särskild livsstil 

som gynnar dom själva och deras familjer. Hästverksamheterna i undersökningen erbjuder ofta en 

kombination av olika tjänster så som ridning, terapi och boende på den egna gården. Dessa hem-

baserade företag där hästbonden, dennes familj, hästarna och kunderna interagerar på en daglig 

basis placerar den sociala arenan i fokus. Hästbönderna erbjuder en sorts gästfrihet i en vidare 

mening som är antingen orienterad mot en typ av ”Bed and breakfast” för själva besökarna eller för 

hästarna, alltså hästarna är inackorderade och ägarna kommer dit dagligen för att ta hand om dom. 

Denna typ av småskaliga, livsstilsorienterade hästgårdar är intressanta att studera då det är en typ av

verksamhet som suddar ut de konventionella gränserna mellan arbete och fritid. Denna arena 

karaktäriseras av intersektionaliteten mellan olika sociala sfärer, vilket gör det illustrativt för en 

analys av dynamiken som uppstår av social interaktion och de spänningar som kan förekomma. Det 

är även av värde i en vidare mening socialt sett, eftersom livsstilsorienterade arbeten och relationen 

mellan arbete och fritid konstant diskuteras i samhället idag. Dessutom är gränserna suddiga mellan 

vad som är upplevt som ett intimt socialt förhållande och ekonomiska transaktioner, med människor

såväl som djur. Tjänster som innefattar nära relationer mellan den som erbjuder tjänsten och 

klienten, ibland med djur involverade, skapar en ny marknad för emotionella relationer.34

Livsstilsorienterade verksamheter är vanliga inom turism- och hostelbranschen där många startar 

upp småskaligt med mikro-verksamheter baserade på en personlig dröm och längtan efter ett mer 

naturnära och enkelt liv på landsbygden. För värdarna eller värdinnorna är socialiseringen med 

gästerna ansett vara av primärt värde, medan de samtidigt försöker livnära sig. Många hästbönder 

har en liknande dröm om att kunna livnära sig på sina egna intressen och sin livsstil och kombinera 

arbete med hobby. Vad som gör tjänsteutbytena i denna sociala arena särskilt komplexa är att det 

inte enbart är de två huvudaktörerna som spelar en roll, verksamhetsägaren och gästerna, det finns

en tredje aktör, hästen. Trepartsrelationer kan skapa rubbningar i den etablerade relationen mellan 

två parter och öppnar upp dynamiken av närhet och avstånd mellan de tre parterna. Beroende på 

34 Erika Andersson Cederholm, ”Hosts, guests and horses: Triadic relationships in horse-based hospitality” ur 
Exploring the animal turn- Human-Animal relations in science, society and culture (Lund 2014) 207.
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vilken specifik social kontext det handlar om kan rollen av den tredje parten variera. Den tredje 

aktören kan anta rollen som medlare, fungera som en brygga mellan de andra, men ibland även 

separera. Två parter kan komma nära varandra på grund av deras relation till den tredje eller komma

längre ifrån varandra. Exempelvis hästen och hästbonden kan ha en nära relation där hästen anses 

vara en del av familjen i kontrast mot det mer distanserade förhållandet med besökaren. Skiftande 

roller kan skapa ambivalens och bereda vägen för komplikationer i sociala sammanhang. Det 

belyser även de för givet tagna normer av både hur man sköter en riktig verksamhet med djur, samt 

hur man förstår relationer med människor och hästar. Det skapar flera och motsägelsefulla 

perspektiv på hästar, de är familjemedlemmar, arbetskamrater, gäster och arbetsverktyg.35

Cederholm vill i sin studie kalla hästbönderna för ”livsstilsentreprenörer”, för att indikera att deras 

verksamhet är ett frivilligt leverne baserat på personliga intressen. Den urbana medelklassen har 

sedan länge gjort det till en vana att besöka rurala livsstilsverksamheter och de har alltid varit 

attraherade till landsbygden som en arena för konsumtion. Livsstilsorienterade verksamheter idag är

en del av en mer allmän kulturell förändring i relationen mellan arbete och fritid. Fritid, turism och 

rekreation har en mer prominent plats i den rurala tjänsteindustrin idag, som i Sverige belyses av 

intresset för hästrelaterade tjänster. Eftersom häst-företag ofta är lokaliserade nära urbana platser 

transformerar dom och ifrågasätter distinktionen mellan det rurala och urbana. Livsstilsorienterade 

hästgårdar kan ses som ett område var i strukturella förändringar i samhället blir synliga.36

Ett karaktärsdrag i besöksindustrin är att det ofta involverar mycket emotionellt arbete eller 

emotionell ansträngning där tjänstegivaren strävar efter att påverka sina klienter på ett positivt, 

bekvämt, säkert eller spännande sätt. För hästbönderna innefattar det emotionella arbetet även 

hästarna i sig. Precis som min informant som driver Håknäs hästbruk är hästbönderna i Cederholms 

studie relativt högutbildade, ofta inom andra områden än hästrelaterat. De har bakgrund som lärare, 

journalister, fysioterapeut osv. Medan vissa har en lantbruksbakgrund. På grund av det är det tydligt

att deras livsstil är ett frivilligt val även om många menar att det är ekonomiskt och praktiskt svårt 

att driva en hästverksamhet. Flera av hästbönderna i studien är så kallade livsstilsmigranter, som 

indikerar på ett simultant skifte av både livsstil och boende. Vissa av dessa migranter har köpt 

hästgårdar och flyttat från staden till landsbygden för att förverkliga en dröm om att starta en 

hästverksamhet. Andra var uppvuxna på lantgårdar eller har en partner som har en bakgrund i 

traditionellt lantbruk och har därför de nödvändiga resurserna nära till hands. Trots varierande 

bakgrunder och tidigare arbetsliv, är hästböndernas berättelser om hur allt började och hur de 

35 Ibid 208-209.
36 Erika Andersson Cederholm, ”Hosts, guests and horses: Triadic relationships in horse-based hospitality” ur 

Exploring the animal turn- Human-Animal relations in science, society and culture (Lund 2014)  209.
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värderar denna typ av livsstil relativt lika. Alla syftar på passionen för hästarna och att deras arbete 

är en livsstil. Flera av hästbönderna menade även på att den främsta anledningen till att starta denna 

typ av verksamhet var på grund av barnvård. Att kunna vara hemma med sina små barn även efter 

föräldraledigheten. Andra med äldre barn talade om möjligheten att driva verksamheten som ett 

familjeföretag och på det viset hålla samman familjen.37

Andersson Cederholms studie har fokuserat på förhandlingen av sociala interaktioner och 

förhållanden mellan hästbönder, hästar och klienter på den hembaserade hästgården. Betydelsen 

som är tillskriven dessa relationer och de tjänster involverade har demonstrerat att det emotionella 

arbetet har en prominent plats och är riktad mot både klienter och hästar. De intervjuade i studien 

framhöll att det krävs vissa egenskaper för att kunna driva en hästverksamhet, både värdskap och 

kunnande inom ridkonst. Det krävs ett ”öga för människor” och ett ”öga för hästar”. Detta 

emotionella arbete utspelar sig på en väldigt specifik arbetsplats. Livsstilsverksamheter är en sorts 

mellanting i skärningen mellan hem och arbete. Dessa strukturella förutsättningarna förser ett 

ramverk åt aktörerna och för de sociala interaktionerna, inbäddade i spänningar och oklara sociala 

roller. Genom att belysa den ambivalenta rollen av hästen i trepartsrelationen blir olika synsätt på 

hästen märkbar. Ibland är hästen betraktad som den mer aktiva medlaren i relationen mellan ägaren 

och klienten, andra gånger betraktad som ett passivt verktyg. Ibland är hästen ansedd vara en 

familjemedlem och andra gånger som en gäst. Dessa regler är inte konstanta utan skiftar beroende 

på situationen och hur relationen med klienten utvecklas. Rollen av den tredje parten är ofta 

förbisedd i studier inom tjänstesektorn eller inom sociala relationer överlag. Studier om 

interaktioner mellan människor, eller människor och djur kan dra nytta av att ta hänsyn till en 

trepartsrelation. Eftersom interaktioner skapar spänningar och tvetydiga roller, kan de belysa hur vi 

kategoriserar och tillskriver mening åt olika aktörer, relationer och sociala sfärer.38

Slutsatser

Även om Erika Andersson Cederholm har en annan infallsvinkel på sin studie än vad min studie 

handlar om finner jag det ändå relevant. Hon finner likt 70-talets grönavågare att de människor som 

startar en hästverksamhet söker efter en annan livsstil än den i staden. De har drömt om en enklare 

livsföring, mer naturnära, djurnära, terapeutiskt och nära på holistiskt. Många av hästbönderna talar 

om den helande effekten hästarna har på deras besökare och hur nöjda de är med sina livsstilar trots 

att det kan vara knapert ekonomiskt. Dessa hästbönder, även Maria från Håknäs hästbruk har 

frivilligt valt denna livsstil trots de praktiska och ekonomiska svårigheterna. Maria från Håknäs 

37 Ibid 210.
38  Erika Andersson Cederholm, ”Hosts, guests and horses: Triadic relationships in horse-based hospitality” ur 

Exploring the animal turn- Human-Animal relations in science, society and culture (Lund 2014) 216.
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arbetar dessutom vid sidan av med ett vanligt jobb och framhöll att hon är tvungen för att det skall 

gå runt ekonomiskt. Det måste alltså finnas något så mentalt tillfredsställande med den rurala 

livsstilen att det är värt de praktiska och ekonomiska svårigheterna. 

Det finns både skillnader och likheter mellan dem som driver en hästverksamhet och Hästmannen, 

Stig-Anders. Ett legitimt antagande är att hästverksamheter är relativt strikt granskade att följa 

regler och föreskrifter på grund av att det är verksamheter som drivs genom betalande klienter som 

kräver en viss standard och säkerhet. Hästmannen använder sina hästar enbart för självhushållning, 

för att plöja åkrar och dra timmer. I en hästverksamhet är hästarna till för klienterna, som 

verksamhetsägaren är beroende av för en inkomst. Utan hästar kan Hästmannen inte försörja sig 

själv, utan klienter kan inte verksamhetsägaren försörja sig. 

Likheterna är att båda parter inte enbart ser hästarna som verktyg eller inkomstkälla, utan även som 

högt värderade kamrater och familjemedlemmar. Att vara beroende av och arbeta med djur är 

emotionellt påfrestande oavsett om det är i en besöksverksamhet eller för självhushållning. Därför 

skapar det stora känslomässiga reaktioner om något går fel. Om Hästmannen använt sig av moderna

redskap så som traktorer och blivit av med dessa hade det förmodligen inte uppmärksammats på 

samma sätt eller ens varit så emotionellt svårt för honom själv. 

Trots att båda typerna av försörjning är fysiskt, emotionellt och ekonomiskt påfrestande väljer ändå 

människor denna livsstilen. Det kan ha att göra med naturromantiska tankegångar. Max Weber och 

Ferdinand Tönnies förklaringar av det moderna samhället verkar vara en dragningskraft till det 

rurala livet. Både hästverksamheter och Hästmannen kan tolkas som olika civilisationskritiska 

livsstilar. Den alternativa livsstilen är en protest mot en avancerad, anonym och artificiell tillvaro.39

2.5 Alternativ.nu

Ett intressant fenomen är att dagens alternativa grupper som har en självhushållande livsstil ändå 

utnyttjar modern teknik på vissa plan för att på bästa sätt utöva gamla traditioner. Under 1970-talets 

gröna vågen existerade exempelvis inte internet och för att lära sig om självhushållande fick man gå

andra vägar och prova sig fram. Idag finns det oändlig kunskap som delas via sociala medier. 

Människor med samma tankegrund kan diskutera och ge råd till varandra även om det är stora 

39 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 32-33.
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avstånd som skiljer dem åt och de inte har någon tidigare relation till varandra. Det finns idag 

mängder av forum och grupper på internet där man kan bli medlem eller följa, så som Facebook, 

Instagram, Twitter, bloggar m.fl. Ett exempel på en hemsida som innehåller diskussionsforum för 

medlemmar, en handbok för hur och vad man skall göra gällande allt från djurhållning till husbygge

passande för årstiden och även en butik där man kan köpa olika praktiska böcker och tidskrifter är 

Alternativ.nu.

Alternativ.nu är en hemsida som erhåller praktisk kunskap om självhushållning. 

Diskussionsforumen är uppdelade i olika kategorier med flera underkategorier hörande till ämnet. 

Några av kategorierna är odling, djur, mat & tillvaratagande, bygga & bo, hantverk och annonser. 

Underkategorierna till exempelvis odling är frukt & bär, grönsaker, växthusodling, fröodling osv. 

Hemsidan är väldigt tydligt strukturerad och lättnavigerad, för den som är intresserad av en 

självhushållande livsstil är det enkelt att hitta instruktioner på i princip allt som kan tänkas höra 

till.40

Fenomenet med sociala medier är att vi idag kan skapa gemenskaper och grupper utan att faktiskt 

behöva träffas fysiskt i det verkliga livet. Det kan vara svaret på varför det under 1970-talet var 

vanligare med kollektiv men idag vanligare med enskilda familjehushåll. På 70-talet sökte man 

gemenskapen fysiskt, men idag behöver vi inte göra det. Den sociala kommunikationen och stödet 

från andra människor får man från gemenskapen via internetgrupper.

Att det dessutom existerar alternativa grupper i sociala medier visar på att det finns en trend i att 

vara självhushållande, tänka på miljön, kulturarv och lantraser. Andra exempel på den pågående 

trenden räcker det med att titta på alla de tv-program som handlar om ”gör det själv”. Det finns 

mängder av program om odling, trädgård, bygg, pyssel och även matlagning räknar jag till 

kategorin. Exempelvis Ernst Kirchsteiger har haft genom de senaste åren olika tv-program där han 

ger tips på hur man kan plantera, bygga, rusta upp hus och även laga mat. Allt han gör är i någon 

lantlig miljö, då han rustar upp någon 1800-tals gård eller en sommarstuga på landet. Hans 

genomgående budskap är att den moderna människan behöver sakta ner, komma närmare naturen, 

göra saker själv istället för att köpa färdigt och värna om det gamla.41

Ett annat exempel är det danska tv-programmet ”100% bonde” som är en serie om bonden Frank 

Erichsen. Han bor tillsammans med sin fru och två barn på en bondgård och lever ett 

självhushållande liv. Han försöker att inte använda några moderna metoder eller maskiner i sitt 

arbete på gården och gör allt själv från grunden. Till och med sitt hus har han byggt själv med gamla

40 Alternativ.nu hemsida om självhushållning, www.alternativ.nu 2016-06-01.
41 Ernst Kirchsteigers hemsida, http://www.ernstkirchsteiger.com/ 2016-06-01.
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traditionella metoder och material. 100% bonde är Danmarks mest framgångsrika tv-program och 

sänds även förutom i Danmark och Sverige även i Finland och Norge.42

Att Ernst Kirchsteiger och Frank Erichsen, men även Stig-Anders Svensson har blivit så rikskända, 

inte bara i Sverige utan hela Norden, visar tydligt den största allmänhetens idealiserande av 

landsbygden och självhushållning. Det magiska skimmer som omger det idylliska lantlivet har en 

stor dragningskraft som sociala medier drar nytta av och dessutom pressar till att framstå som ännu 

mer idylliskt än vad det kanske är i verkligheten. I jämförelse finns det inte lika många tv-program, 

tidskrifter, internetgrupper eller annat som handlar om stadslivet och hur du på bästa sätt lever i 

storstaden. Det är för att de flesta av oss redan lever urbant och vet hur det är, därför kan inte några 

sociala medier idealisera stadslivet till något mer idylliskt än vad det är. Mer än för någon som 

aldrig befunnit sig i en stad vill säga. 

2.7 Mustangerna och den amerikanska drömmen

Det är kanske svårt att se sambandet mellan att vilja leva på landsbygden, vara självförsörjande, 

värna om naturen och samtidigt hänge sig åt specifika lantraser. Det finns med all säkerhet de 

människor som inte lägger någon vikt på vilken ras kon, grisen eller hästen är men det finns de som 

menar att det är viktigt att bevara just de svenska lantraserna. Det kan faktiskt jämföras med de 

vilda mustangerna i USA. Mustangerna är inte ursprungliga i Nordamerika utan togs dit av spanska 

pionjärer, men har blivit en nationell symbol. Då menar många att de vilda hästarna borde utrotas 

för att göra plats för boskapen. Diskussionen i USA handlar om vad som väger mest, kulturarvet 

som finns i mustangerna eller boskapen. Det kan på många sätt liknas vid de svenska lantraserna 

som håller på att försvinna för att göra plats för de moderna, högproducerande raserna. Precis som 

här i Sverige finns det eldsjälar som kämpar för att bevara dessa kulturarv samtidigt som det finns 

statliga mål och planer som är till för att bevara och skydda dessa djur. Men samtidigt finns det från 

livsmedelsproduktionssidan aspekter som försvårar detta. För våra lantraser handlar det om fel form

på grisar, för långsam tillväxt eller för låg produktion på ägg och mjölk. I USA handlar det om 

konkurrensen om betesmarkerna. Ranchägare vill ha så mycket bete som möjligt för sina boskap 

och där är mustangerna i vägen. Att ranchägarna i sin tur vill ta bort hästarna är det enorma trycket 

42 Hasse Gänger & Paul Haeberlein, ”Hundra procent bonde- 10 saker du inte visste om Frank Erichsen” från 
Land.sehttp://land.se/hundra-procent-bonde-tio-saker-du-inte-visste-om-frank-erichsen/ 2016-06-01.
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på nötköttsproduktionen. I båda fallen handlar det om vilket behov som vi vill tillfredsställa mest, 

vår allt mer krävande konsumtion eller bevarandet av naturen, kulturarvet och djurens välmående.

Jaymi Heimbuch skrev en artikel 2014 om Mustangernas bakgrund och nuvarande läge, samt hur de

behandlas i frågan om vara och icke vara i den amerikanska vildmarken.

Mustangen är en symbol för frihet och självständighet i den amerikanska västern. Trots det är den 

vilda hästen en förföljd ras som snabbt håller på att försvinna från landskapet tack vare statliga 

myndigheter, som borde skydda hästen.

Mustangen har varit en del av det amerikanska landskapet i århundraden. Sedan de första hästarna 

rymde från de spanska conquistadorerna har förvildade hästar återvänt till sina rötter, för att ströva 

omkring i små familjeband och blanda sig med varierande raser och andra rymlingar. Mustangen 

kom att utvecklas till en exceptionellt tuff och härdig ras, som lätt anpassar sig till den svåra och 

torra terrängen i väst. Mustangen anses ha behållit sitt utseende och särdrag i flera hundra år och är 

därför en del av den amerikanska historien.43

Organisationen ”Bureau of Land Management” (BLM) har som uppgift att upprätthålla den 

lagstiftning som skrevs 1971 för att skydda de vilda hästarna, ”The wild free roaming horses act”. 

Dessvärre är BLMs strategier inte effektiva eller humana enligt många engagerade. Situationen är 

komplex och har många motstridiga intressen. Från dem som vill bevara hästen fri till dom som är 

emot strategier för att förhindra hjordars tillväxt, till ranchägare som har betande boskap på statlig 

mark och ser mustangerna som konkurrens. Det finns en hel del kontroverser kring den ikoniska 

mustangen. 

Dagens mustang-population är under press då det är färre än 35000 vilda hästar på 27 miljoner 

tunnland av statlig mark. Miljoner av privatägda boskap betar på ca 245 miljoner tunnland av statlig

mark, inkluderat mark som är avsedd för de vilda hästarna. Vilda hästar och burros finns framförallt

på statligt avsedda ”Herd management areas” (HMA) i tio olika stater: Arizona, Kalifornien, 

Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah och Wyoming. BLM har sedan 

1971 reducerat det designerade vildhäst-habitatet med över 20 miljoner tunnland och mustangen är 

nu underlägsna boskapen med 1 häst på 50 nötkreatur som får beta på statlig mark. Trots att 

boskapen som betar på statlig mark kostar 122 miljoner dollar per år, förmedlar dessa boskap endast

3% av USAs nötkött för konsumtion. Boskapen orsakar jämförelsevis mer skada på sköra 

strandnära habitat än hästar. Vetenskapliga studier visar att vilda hästar strövar mycket längre bort 

från vattenkällor än boskap, som tenderar att beta inom en mile från vattenkällan vilket orsakar 

43 Jaymi Heimbuch, http://www.mnn.com/earth-matters/animals/stories/mustangs-of-the-west-why-this-american-icon-
is-disappearing 2016-06-01.
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erosion, överbetning och kontamination. Dock förhindras hästar från att nå naturliga vattenkällor på

grund av statligt uppsatta stängsel vilket stör deras naturliga vidsträckta betesmönster.44

Mustangerna är begränsade till 11% av BLM mark, trots det allokerar de majoriteten av 

betesmarker inom HMA till privatägda boskap istället för mustanger och burros. Mustangerna har 

juridiskt skydd enligt lagen som stiftades 1971 då kongressen godkände ”the wild free roaming 

horses and burros act”. Då framhölls att:

 Wild free-roaming horses and burros are living symbols of the historic and pioneer spirit of 

the West; that they contribute to the diversity of life forms within the Nation and enrich the 

lives of the American people; and that these horses and burros are fast disappearing from the

American scene. It is the policy of Congress that wild free-roaming horses and burros shall 

be protected from capture, branding, harassment, or death; and to accomplish this they are to

be considered in the area where presently found, as an integral part of the natural system of 

the public lands.45

Ungefärligt översatt är att vilt strövande hästar och burros är levande symboler för den historiska 

och pionjära andan av västern, de bidrar till en mångfald av livsformer inom nationen och berikar 

livet för det amerikanska folket, och dessa hästar och burros är snabbt på väg att försvinna från det 

amerikanska landskapet. Det är enligt kongressens policy att skydda den vilda hästen och burros 

från att fångas, märkas, trakasseras eller dödas. För att genomföra detta skall de anses vara, i det 

område där de för nuvarande existerar, en integrerad del av det naturliga kretsloppet på statlig mark.

Beståndens tillväxt är inte reglerade av självbegränsande tryck, som vattenbrist eller födobrist och 

rovdjur. Det har i sin tur orsakat att mustang-bestånden växer med 15-20% per år. Trots 

framgångsrik reproduktions hastighet är mustangen fortfarande hotad på grund av att BLM tar så 

många vilda hästar ut ur HMA. BLMs målsättning för antalet vilda mustanger är lägre än det 

uppskattade beståndet var 1971 då lagen passerade. Mustangerna blir ofta skadade eller dör som 

resultat av myndigheternas insamling. De åsamkas ben- och hovskador från att springa på den tuffa 

terrängen, de skadas då de får panik inne i fållorna, vätskebrist och överhettning, spontana aborter 

bland stona, föl som kollapsar eller separeras från sina mödrar, hingstar som slåss med varandra när 

de tvingas in i fållorna tillsammans, permanenta mentala trauman och andra allvarliga skador blir 

ett resultat av insamlingarna. De flesta mustanger som fångas in blir adopterade enligt BLMs 

rapporter. Tack vare BLMs insamling av hästar till både långvariga och kortvariga faciliteter finns 

det nu fler mustanger i myndigheternas fållor än vad det finns i det fria.46

44Jaymi Heimbuch, http://www.mnn.com/earth-matters/animals/stories/mustangs-of-the-west-why-this-american-icon-
is-disappearing 2016-06-01.
45 Ibid.
46 Ibid.
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Den långvariga hållningen förbrukar över hälften av ”Wild horse and burro program” årliga budget. 

Under räkenskapsåret 2012 spenderade BLM mer än 40 miljoner dollar för att underhålla över 

45000 mustanger som blivit förflyttade från vildmarkerna till fållor. BLM fokuserar majoriteten av 

sin budget på infångande, förflyttning och lagring av hästar under tiden som mindre än 16% 

spenderas på åtgärder som skall bevara hästarna på betesmarkerna. Mustangerna som fångats in av 

staten har vanligtvis hamnat i slakthus i Kanada och Mexiko efter att de blivit sålda. 2013 

bestämdes nya regler för adoption av mustanger efter en undersökning som avslöjade att nästan 

1800 hästar blev sålda till en boskaps dumper som sannolikt skickade hästarna till slakt. Idag kan en

individ inte adoptera fler än fyra hästar inom en period om sex månader utan ett godkännande från 

BLM.47

Efter två års kritisk granskning har NAS (National Academy of Sciences) släppt en rapport som 

visar hur BLMs förvaltning över de vilda hjordarna är ineffektivt och ovetenskapligt, med förslag 

på förbättringar. NAS rapport noterar att BLM inte använder sig av vetenskapliga metoder för att 

beräkna antalet hästar i ett område, övervakar hjordar, eller räknar ut hur många hästar som kan leva

inom ett område. NAS stödjer hjordars förvaltning på betesmarkerna eftersom det är ett mer 

ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt att kontrollera hästbestånden. 

Det finns olika lösningar för ett humant, långsiktigt förvaltande som effektivt skulle göra slut på de 

inhumana insamlingarna och stoppa att stora summor skattepengar går till att hålla mustangerna i 

fållor. Självstabiliserande hjordar är en lösning, genom att placera ut naturliga avspärrningar där 

behov finns och låta rovdjur som exempelvis bergslejon att återkomma in i ekosystemet. Denna 

självreglerande modellen har testats på en hjord kallad ”the Montgomery Pass herd” som har 

överlevt och bibehållit ett stabilt bestånd i tjugofem år utan mänsklig hantering. 

Ett annat sätt är fertilitets kontrollera. Det finns ett preventivmedel som är godkänt av den 

amerikanska staten och har framgångsrikt använts på vilda hästar.48

Ekoturism är en annan lösning. Vilda mustanger har en dragningskraft på turister. Genom att bygga 

upp icke störande sightseeing och vildmarksturer för att titta på mustanger kan man inbringa 

ekonomiskt inkomst till området där de lever. 

En fördel vore även att samarbeta med ranchägare som låter sina boskap beta på statlig mark och 

komma överens med dom att låta mustangerna ha samma tillgång på vatten som deras boskap har. 

BLM har möjligheten att skapa en balans mellan att skydda mustangerna på betesmarkerna och att 

47Jaymi Heimbuch, http://www.mnn.com/earth-matters/animals/stories/mustangs-of-the-west-why-this-american-icon-
is-disappearing 2016-06-01.
48 Ibid.
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tillfredsställa ranchägarnas behov.49

Slutsatser

Vi har nu fått konkreta fakta och siffror på hur de vilda hästarna i USA hanteras. Bevisligen läggs 

det mycket resurser på att minska antalet hästar i det fria medan det skulle kunna lösas på ett 

billigare sätt. Problemet är just konkurrensen om betesmarker från ranchägarnas sida. På samma sätt

som de utrotningshotade lantraserna i Sverige håller på att försvinna för att moderna raser eller 

maskiner tar deras plats. Dock är det en viss skillnad mellan de svenska lantraserna och 

mustangerna i USA. Mustangerna lever i vilt tillstånd medan lantraserna inte gör det. 

Jag vill framhålla att mustangerna ska kategoriseras till domesticerade djur eftersom ursprunget är 

från domesticerade, tama hästar. De kan inte jämföras med andra vilda hovdjur då mustangerna går 

att tämja och bruka som ridhästar i mycket högre grad än ett ursprungligt vilt djur. Przewalskihästen

är idag den enda levande vilda urhästen som är den sista länken mellan våra moderna hästar och de 

förhistoriska hästarna. Przewalskihästens genetiska koppling till tamhästen kan jämföras med 

vargens koppling till hunden. Exempelvis har Przewalskihästen 66 kromosomer medan moderna 

hästar har 64.50 Vargar och hundar har lika många kromosomer (78), men hundars arvsmassa 

innehåller fler kopior av en gen som kodar för amylas, som är ett enzym som hjälper till vid 

nedbrytning av stärkelse. Moderna hästar härstammar från Przewalskihästen och hundar 

härstammar från vargen men de är helt skilda från varandra genom selektiv avel och 

domesticering.51

Alltså handlar det inte om en jämförelse mellan tama och vilda djur i detta sammanhanget, utan om 

ett levande kulturarv som är skapat av människan. När de civilisationskritiska alternativa 

strömningarna slog igenom i Sverige under slutet av 1960-talet och början på 1970-talet var även 

samtidigt som mustangerna i USA började uppmärksammas på allvar. De gröna strömningarna, 

rädslan för att förlora de svenska kulturraserna, oron över den biologiska mångfalden och lagen som

stiftades 1971 av den amerikanska kongressen för att skydda de kulturarvsklassade mustangerna 

skedde under samma tidsperiod. Det finns en rimlig korrelation mellan de gröna drömmarna och att 

vilja bevara kulturarv i form av levande djur och växter. Argumenten för att bevara den vilda 

mustangen handlar både om den biologiska mångfalden och den naturliga faunan, och om 

kulturarvet. De svenska lantraserna fungerar på samma sätt, de bidrar till den biologiska 

49 Ibid.
50 Przwalskihästen från Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Przewalskis_h%C3%A4st 2016-06-01.
51 Natalie Von der Lehr, ”Kartläggning av skillnaden mellan hundar och vargar” från Gentekniknämndens hemsida, h

%C3%A4st  http://www.genteknik.se/sv/kartlaggning-av-skillnaden-mellan-hundar-och-vargar 2016-06-01.
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mångfalden med en bred genetisk bas, samt bidrar de till att bevara kulturlandskapen öppna. 

Lantraserna är en del av det svenska kulturarvet precis som mustangerna är en del av det 

amerikanska kulturarvet.52

 

52 Tiffany Szente, ”Biologisk mångfald, lantraser och kulturväxter som bevarandevärda kulturarv” C-uppsats 
Museologi och kulturarv, Umeå universitet 2014.
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3. Avslutande diskussion

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad det finns för drivkrafter hos människor som har

kulturraser och har en alternativ livsstil.  

Är den främsta anledningen till människors ”gröna” livsstil och ägandet av svenska lantraser något 

känslostyrt eller finns det praktiska sakliga skäl? 

Slutsatsen av min undersökning är att det inte finns ett enkelt svar på mina frågor, utan 

anledningarna till att vissa människor väljer att bo på landsbygden med en helt eller delvis 

självhushållande livsstil och ägandet av lantraser är många. Blickar man tillbaka på de gröna 

strömningarna under 1960- till 1970-talet var valet av en alternativ livsstil ett i högre grad aktivt 

val. Mycket handlade det om att statuera ett exempel och protestera mot de samhälleliga 

förändringar som skedde. Den snabba teknologiska och industriella utvecklingen skapade en stark 

motreaktion från grupper i samhället som såg förändringen som ett hot mot kulturella, mänskliga 

och naturbaserade traditioner. Idag är det inte lika vanligt med alternativa landsbygdskollektiv med 

andliga och holistiska förtecken, dock finns de fortfarande. Däremot är det vanligare att familjer 

väljer att flytta ut till landsbygden för att söka sig en annan livsstil än den i urbana centra. Alltså 

människor som inte nödvändigtvis driver ett större jordbruk som vanligtvis har ärvt jordbruket eller 

kunskapen från sina föräldrar. Det är mer ovanligt att människor utan någon lantbrukarbakgrund 

fattar beslutet att köpa sig en stor mjölkgård med 500 mjölkkor. Det som hägrar de icke 

jordbrukande människorna är snarare det småskaliga. Vad som framkom hos mina två informanter 

var att ingen av dom hade en bakgrund i nåt större jordbruk, utan en annan relation till landsbygden.

 Vi ska inte blanda ihop yrket bonde och att leva på landsbygden med enstaka djur och ett 

grönsaksland. Det som kallas för alternativt är att leva på landsbygden, småskaligt, 

självhushållande, ekologiskt och relativt omodernt (beroende på vad man anser som omodernt). Det

alternativa är att blicka tillbaka i historien och söka efter lösningar och metoder som användes och 

fungerade då, för att applicera det på sin nuvarande livsstil. Ett modernt lantbruk fungerar i regel 

inte på det viset. En modern bonde lever på sitt lantbruk genom vad som produceras och sedan säljs 

till distributörer. För att då tjäna en skälig lön på sina produkter räcker det inte med en enstaka ko, 

eller tio potatisplantor. Det krävs flera hundra kor, grisar, kycklingar och många hektar åker med 

grödor. Idag har en normal svensk gård en åkerareal på ca 41 hektar, vilket är nästan dubbelt så 

mycket som för 40 år sedan.53 För att kunna ta tillvara på råvarorna i så stor kvantitet krävs det 

53 Jordbruksverkets hemsida, basfakta om svenskt jordbruk,  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/faktaochrapporter/basfaktaomsvensktjordbruk.4.5125de6
13acf69a0f680001878.html 2016-06-01.
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moderna maskiner och modern teknik. Att försöka plöja 40 hektar åkermark med en häst säger sig 

självt vara en övermänsklig uppgift (1 hektar = 10000m2). På 1800-talet fungerade det eftersom det

inte krävdes lika stora kvantiteter av grödor eller djur för att försörja en familj. Idag är det dessutom

regler från lantmäteriet att mark som ska taxeras som jordbruksfastighet måste vara minst två 

hektar, och för att erhålla EU-stöd är det minst fyra hektar. Att leva en självhushållande, grön livsstil

med lantraser är alltså mycket svårt att åstadkomma i ett modernt jordbruk. 

Åter till frågeställningen, varför väljer då människor en alternativ grön livsstil med lantraser? Jag 

har under uppsatsens gång utpekat industrialiseringen och urbaniseringen som de största 

anledningarna till att människor väljer en lantlig livsstil och lantraser. Men att mena att den enda 

anledningen skulle vara romantiska drömmar om en enklare, naturligare livsstil är att förminska 

individers tankegångar. Som jag tidigare nämnde är civilisationskritiska idéer grundade i upplevda 

hot mot olika traditioner. Dessa upplevda hot är dock grundade i flertalet mediedebatter som 

handlar om farorna för både människor, djur, natur och hela jorden. Båda mina informanter nämner 

de hälsoriskerna som finns i att förtära besprutad och genmanipulerad mat. Maria talar exempelvis 

om debatter hon har hört talas om som handlar om riskerna för uppkomsten av allergier om man 

äter besprutade grödor. Hotet mot miljön globalt sett är svårt att missa i dagens politiska debatter 

som finns överallt i media. 

Karin tar upp hur hon funnit en hemsida där man kan räkna ut hur stor åverkan på miljön man själv 

gör genom sättet man lever på. Allt detta påverkar hur vi uppfattar omvärlden och hur vi bör agera. 

Den globala uppvärmningen och växthuseffekten känner de allra flesta människor till, även att 

mängder av djur och växter utrotas eller är utrotningshotade på grund av människans påverkan. Vi 

blir konstant påminda via media hur det är vårt ansvar och vårt fel att jorden går under. En del 

människor känner därför en plikt att motarbeta jordens förstörelse och söker därför efter den 

motsatta livsstilen till det som orsakar skadan. Om konsumtion, avgaser, växtgifter och 

genmanipulering är orsaken till allt ont är motsatsen att leva på landet, föda upp egna djur, odla 

egna grödor eller köpa ekologisk mat. Att sedan välja just lantraser och att värna om gamla 

traditioner är en förlängning av pliktkänslan. Om det är den moderna livsstilen som orsakar skada 

på oss själva och naturen måste därför den gamla livsstilen vara bra. 

Varför är då 1800-talet eftersträvansvärt livsstilsmässigt? Varför inte 1700-talet, 1600-talet, eller 

vikingatiden? Det är på grund av att det var på 1800-talet som den största samhällsförändringen 

började ske, då startade industrialiseringen och moderniseringen. Dessutom ligger det nära i tiden 

och därmed finns det kvar personliga kopplingar. Vi som lever idag har fortfarande familjeband som

vi kan relatera till som levde under sekelskiftet 1900. Karin har ärvt minnen från sin farfar, därmed 
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har hon en relation till den tiden då han levde. Det är även det mest genomförbara århundradet att 

leva efter rent praktiskt. Även om stenåldern är ett eftersträvansvärt levnadssätt finner man det svårt

att motivera en nedärvd familjetradition från den tiden eftersom vi inte kan relatera till den. 

Resonemanget leder tankarna till alltings förgänglighet, orsaken till varför konstruktionen av 

kulturarv existerar i världen. Vi innehar en inbyggd vilja att skydda och bevara andliga och 

materiella arv som hotas att försvinna. Kulturarv måste skapas för att finnas, och är värdesystem 

som grupper av människor delar. Värdesystemen avsätter olika kulturuttryck och somliga av dessa 

anses ha speciella symbolvärden, därför utses dom till kulturarv. Vem som avgör vilka kulturuttryck

som är mer värda att bevara än andra har varierat men det var först under 1900-talet som antikvarier

och museimän blev en yrkeskår.54 

Där i kan förklaringen ligga varför lantraser som kulturarv inte har fått lika stor uppmärksamhet 

inom den humanistiska disciplinen. Antikvarier och andra minnesvårdsarbetare har en humanistisk 

bakgrund, medan djuren hör till den naturvetenskapliga sektorn, inom biologin. På högre, statliga 

och politiska instanser har lantraserna fått ett erkännande som svenska kulturarv. Men eftersom de 

flesta forskare inom humaniora inte besitter naturvetenskapliga forskarkunskaper har heller i princip

ingen heller forskat om kulturrasernas bevarandevärde ur ett kulturarvsperspektiv. Vad detta beror 

på är svårt att fastställa, möjligen på grund av att djuren varken är statiska materiella föremål eller 

immateriella, andliga tankar. Om jag istället vänder på det synsättet. Lantraserna som lever idag är 

materiella, fysiska ting, fast levande och förgängliga. Artefakter måste vårdas och skyddas från 

förfall, djuren måste avlas på och föra generna vidare för att bevaras. På ett sätt är bevarandet av 

djur mer komplicerat och kräver ett mer aktivt engagemang och mer kunskap. Lantraserna besitter 

även andliga kulturella värden. Deras fortlevnad kräver en nedärvd kunskap och tradition om deras 

uttryck, skötsel och förmågor. För att nu vända blicken åt dem som anser lantraserna som 

bevarandevärda, som besitter eller anskaffat sig kunskapen om dem är det av värde att se tillbaka på

den nationalromantiska epoken.

Under hela denna nationella romantiska anda och kulturella formation, med vikt på biologi, raslära, 

historiskt arv och naturromantik, fanns alltså inte en tanke på de svenska lantraserna. Av någon 

anledning räknades inte lantraserna in, trots de starka nationalistiska tankarna. Allt annat som 

ansågs som typiskt svenskt historisk och kulturellt sett var viktigt att bevara och skydda för 

kommande generationer. Förutom lantraserna. De fanns där, lantraserna var inte bortglömda. 

Lantraserna var erkända som raser med svenskt ursprung med många gånger flera hundraåriga anor.

Svaret till varför just lantraserna inte ansågs bevarandevärda fram till 1970-talet finns ej att finna. 

54 Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland, (Umeå 2001) 258.
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Utan några få eldsjälar under industrialismens och moderniseringens framfart, som ansåg att de 

gamla raserna fortfarande fungerade bra, hade förmodligen de flesta av de svenska lantraserna varit 

utrotade för gott. 

Frågan är om de människorna som idag har en passion för lantraser och känner en plikt och ett 

värde i att bevara lantraserna för framtiden, har en undermedveten, bakomliggande 

nationalromantisk tanke om de svenska lantraserna. Orsakerna till varför man vill bevara en lantras 

kan vara många, men minst två alternativ finns att tillstå. Antingen har åsikterna gått i arv i flera 

generationer, där gammelmor- eller farföräldrar ägt lantraser och därmed fört vidare kunskaperna 

om dem. Eller som nyutkommen eldsjäl har gjort egna efterforskningar och läst om lantrasernas 

historia och därmed även fallit in på texter med nationalromantiska förtecken. Det är omöjligt att 

säga exakt vad varje persons tankar och motiv är för att äga en lantras. 

Sammanfattningsvis leder dessa slutsatser till intrycket av att en grön, självhushållande livsstil med 

lantraser är vore det bästa valet för alla människor. Varför lever då inte alla människor på det viset? 

Den alternativa livsstilen är just alternativ på grund av maktförhållandena mellan norm och 

avvikelse i samhället. Normen finns aldrig i kraft av sig själv, utan existerar enbart i en tänkt och 

utpekad motpol. Som exempel handlar det om att det anses normalt att gå till affären för att köpa 

färdigförpackat kött och onormalt att föda upp en gris för att slakta själv. Som en normal svensk 

familj köper man sin mat i affären, en bonde föder upp djur för att sälja produkter som kött, mjölk 

och ägg. Om man föder upp en gris för sitt eget hushåll hamnar man i kategorin bonde. Det svenska

hushållet som norm existerar enbart i relation till vad det inte är, vilket i detta fallet är 

självhushållande. Normen kommer därför att förutsätta avvikelsen och samtidigt vara beroende av 

densamma för att fortsätta vara meningsfull. Relationen mellan norm och avvikelse är hierarkisk. 

Det normala i detta fallet anses vara ett modernt jordbruk med moderna djurraser, som ger en hög 

produktion som kan säljas i mataffären. Att vara självhushållande, föda upp egna djur, odla egna 

grönsaker och leva på ett ålderdomligt vis med gamla lantraser kan anses vara besvärligt, smutsigt, 

fattigt, bakåtsträvande och osocialt då man bor utanför det centrala samhället. 

Även om denna normalitetsteori är tänkt för genusstudier fungerar den bra även i detta 

sammanhang, Skillnaden är att många människor som inte lever på landet, självhushållande med 

djur, kanske ändå har en inre längtan om att leva på det viset. Som jag tidigare nämnt finns det ett 

slags skimmer kring det lantliga livet. Men begränsningen hos människor kan vara en misstro på att 

de skulle klara av den livsstilen av olika anledningar, eftersom dagens samhälle är utformat på så 

vis och signalerar att det inte är det normala. Men vi ska inte glömma att det normala förändras med
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tiden, för hundra år sedan var det normalt att leva på landet och att vara självförsörjande.55

Slutsatsen om varför vissa människor lever en alternativ livsstil och har en passion för lantraser är 

att det främst inte beror på praktiska skäl. I dagens samhälle är det inte enklare vare sig fysiskt eller 

ekonomiskt att leva självhushållande med lantraser. Det är på de flesta vis mycket svårare, men det 

är på grund av att samhället är anpassat för det moderna livet. Människor väljer en alternativ livsstil 

på landsbygden på grund av känslomässiga skäl. Livsstilen fyller ett djupt lodat psykologiskt behov 

som ger vissa människor en känsla av välbefinnande och tillfredsställelse. 

Både Karin och Maria har en stark tro om att deras livsstil är bättre än att bo urbant. Det är i linje 

med 70-talets gröna vågen. Den gröna drömmen är en sorts protest mot den teknologiska 

utvecklingen i samhället. Webers begrepp ”Entzauberung” beskriver ett psykologiskt fenomen som 

är en reaktion på en upplevd pågående process. Från Maria och Karin får man intrycket av att det 

enkla, naturliga och organiska är den positiva motbilden, som är det ideala. Även Tönnies teori om 

”Gemeinschaft” är applicerbar. Det står för det intima, förtroliga och visionen som är en 

dragningskraft mot ett alternativ till en utveckling som känns hotfull. Drömmen om framtiden fyller

ett psykologiskt behov. Precis som jag tagit upp tidigare om de civilisationskritiska attityderna, 

handlar det inte för varken Maria eller Karin om en önskan att leva i det förflutna. För dem handlar 

det om att lyfta fram hotade traditioner och kulturarv och integrera dem i nutiden.56

Det är som sagt svårt att utpeka exakta orsaker till varför människor handlar som de gör i olika 

sammanhang. Varför många individer känner en dragning till en mer naturnära livsstil och en 

passion för lantraser kan liknas vid att fråga varför människor har särskilda kläder på sig eller har 

katter som husdjur, eller uttrycker sig i konst och musik. Då hamnar vi i en filosofisk abstrakt 

diskussion om mänskligt beteende. Min hypotes är att kombinationen av utpekade hot om miljö- 

och hälsorisker, en sedan tidigare romantiserad bild av natur och landsbygd samt rädslan för den 

okända framtiden är orsaken till att människor söker sig till en enklare livsstil. Den enklare 

livsstilen som är från en äldre tid är ett säkert kort, vi kan relatera till den tiden och vi vet från 

utsagor, berättelser och historien att livet fungerade då, alltså fungerar den nu. Det är svårare att lita 

på ny teknik som inte är beprövad en längre tid, än en äldre teknik som man vet har fungerat i 

hundra år. Därför blir det ”naturnära”, ”naturliga” och ”ursprungliga” automatiskt upplevt som 

bättre och det som människor föredrar. 

55 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig - Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm 2008) 22-23.
56 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 

(Göteborg 1998) 32-33.
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Sammanfattning

Varför är en ko, häst eller gris en lantras och kulturras, men inte en annan? Jag vill ta reda på 

anledningarna till varför det finns kulturraser. Jag undersöker närmare den samhälleliga 

utvecklingen alltsedan industrialiseringen och urbaniseringen förändrade den svenska landsbygdens

djurhållning. De alternativa grupper som uppstod under 1970-talet var en motreaktion mot just den 

snabba, kalla, teknologiska och miljöfarliga utveckling som skedde inom det industrialiserade 

jordbruket.  Allt kan till slut sammankopplas med en sorts nationalromantisk/naturromantisk idé där

allt som är bra och gott är så naturnära, naturligt och ursprungligt som möjligt. Det handlar om att 

värna om det lokala, det ursprungliga från närområdet, eftersom allt annat inte är ursprungligt och 

naturligt. En specifik lantras eller kulturväxt har under lång tid anpassat sig för det lokala klimatet 

och den lokala faunan. Men varför används inte dessa kulturraser och grödor i den storskaliga 

livsmedelsindustrin? 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad det finns för drivkrafter hos människor som har

kulturraser. Jag vill undersöka om det finns direkta samband med industrialismens och 

urbaniseringens intåg och den efterföljande ”gröna vågen” under 1970-talet. 

Är den främsta anledningen till människors ”gröna” livsstil och ägandet av svenska lantraser något 

känslostyrt eller finns det praktiska sakliga skäl?

Jag har ett ramverk av teoretiska ingångar för att kunna rama in de olika aspekterna i min analys. 

Analysen behandlar två företeelser, dels människors upplevelse av det kulturella värde som svenska

lantraser besitter. Jag använder begrepp som modernisering, kulturnationalism, rasnationalism och 

nationalromantik för att utröna de bakomliggande faktorer som kan vara orsaken till människors 

känslomässiga band till kulturraserna. 

En definition av vad kulturarv är ger Stefan Bohman i Museer och kulturarv, som jag använder för 

att ringa in varför även lantraser betecknas som kulturarv. Begreppet används traditionellt för 

antingen materiella eller immateriella kulturarv. Eftersom denna uppdelning finns är det svårt att 

kategorisera var just lantraserna hör hemma då de inte är statiska artefakter men samtidigt inte 

heller är en abstrakt tanke, utan existerar fysiskt. Enligt både Bohmans och Sigurd Curmans 

benämning av kulturarv menar jag att lantraserna kan innefattas som både immateriella och 

materiella kulturarv.57

Den andra företeelsen jag undersöker är den så kallade alternativa livsstilen som hör samman med 

57  Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” ur Museer och kulturarv (Stockholm 2003) 12.
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människors önskan om att äga lantraser. Den alternativa livsstilen kan analyseras med hjälp av 

normativitetsteori och civilisationskritisk teori. Både Michel Foucaults teori om normalitet och 

maktutövning samt Judith Butlers tankegångar om normalitetens inneboende instabilitet är 

applicerbara på min analys av alternativa livsstilar. Tanken om att det finns alternativa livsstilar 

förutsätter att det finns normala livsstilar, men även inom den alternativa livsstilen finns det normer.

Att leva en alternativ livsstil grundar sig i någon typ av civilisationskritik. Carl Holmbergs 

definition av civilisationskritik betecknar reaktioner mot en utveckling där tekniska eller materiella 

förändringar upplevs som hot mot exempelvis kulturella kvaliteter. Modernismens och 

industrialismens genombrott skedde samtidigt som begreppet kulturarv myntades i Sverige för 

första gången. Sven-Eric Liedman förklarar vårt sätt att hantera tidens gång och 

moderniseringsprocesser genom att skilja på den hårda och den mjuka upplysningen.58

En ytterligare teoretisk ingång för att förklara människors alternativa gröna livsstil finns att finna 

hos Max Weber och Ferdinand Tönnies i deras begrepp om avförtrollning, avmystifiering och 

människans fångenskap i en livssituation.59

Den första ”gröna vågen” i Sverige kan härledas till efterkrigstiden och fram till slutet av 1960-talet.

Den teknisk-ekonomiska utvecklingen var otroligt snabb, på grund av bland annat omfattande 

rationaliseringar, centraliseringar till allt större produktionsenheter vilket ledde till hög rörlighet av 

arbetskraft. Löntagarorganisationernas agerande bidrog till ökad köpkraft samt ökad konsumtion 

som ledde till att mindre lönsamma företag slogs ut. De mer konkurrenskraftiga företagen växte och

gjorde rationaliseringsvinster. Dessa samhällsbetingade villkor växte 1960-talets 

ungdomsgeneration upp i vilket i sin tur kan kortfattat förklara uppkomsten av så kallad ”counter 

culture”. Det grundläggande för counter culture var enligt många skribenter ”ett nytt medvetande”. 

Men ”det nya medvetandet” var inte ett nytt fenomen på 1960-talet, flera forskare har dragit 

paralleller mellan counter culture och historiska motsvarigheter. Förspelen till 1960-talets händelser 

har spårats till 1840-talet av Schwendter. Diskussioner om uppkomsten av counter culture i 

förhållande till samhällsutvecklingen har därför ofta satts i samband med samhällsbetingade 

uppväxtvillkor under 1960-talet.60

Det var alltså i slutet av 1960-talet och in i 1970-talet som gröna vågen dök upp, ungefär samtidigt 

började man tala om en ”grön väckelse”, ”grönt medvetande” och den ”gröna dimensionen” m.m. 

58 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig - Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm 2008) 21; Carl 
Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 26-27; Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland, (Umeå 2001) 242, 258.

59 Carl Holmberg,  Längtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt 
(Göteborg 1998) 30-31.

60 Britta Jonsson, Alternativa livsformer i 70-talets Sverige (Uppsala 1983) 124-126.
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Hästmannen, Stig-Anders Svensson har blivit rikskänd efter sin huvudroll i dokumentärfilmen 

”Hästmannen”. Han har hela sitt liv arbetat på sin familjegård på ett traditionellt gammaldags vis 

med anor från 1800-talet. Han lever helt självhushållande med sina tre Ardennerhästar som är han 

levebröd och kamrater. Hästmannen lever ett alternativt, civilisationskritiskt liv och är 

normbrytande i dagens samhälle, vilket ledde till att hans hästar togs ifrån honom på grund av 

byråkratiska regler och tragiskt nog dog. 

Kopplingar kan göras till hästindustrin i Sverige som kan ha olika uttryck, men grundas i samma 

utgångstanke. Att vilja leva ett självhushållande liv på landsbygden med hästar och närmare 

naturen. Likheterna med hästmannens livsstil och hästindustrin är att de flesta som driver en 

verksamhet på sin egen gård, likt Hästmannen även ser sina hästar som arbetskamrater och 

familjemedlemmar. 

Jag har intervjuat två personer som lever på landsbygden och äger någon lantras. Karin och Maria 

visar två olika sätt att leva med lantraser. Karin som äger Hedemorahöns och odlar för eget bruk är 

ett exempel på ett småskaligt självhushållande och ett ekologiskt leverne. Maria driver en 

verksamhet utifrån sina nordsvenska hästar med en passion för den svenska lantrasen, samtidigt 

som hon har ekologiska tankar omkring självhushållning. Deras utsagor som jag har använt mig av 

visar exempel på hur människor idag lever och kan tänka kring landsbygden, lantraser och 

självhushållning. 

Det finns en tvetydighet i dagens alternativa livsstilar som går ut på att leva självhushållande, 

ekologiskt, naturnära, utan moderna tekniker och metoder. Det är en nämligen en trend som finns 

överallt i sociala medier, bland annat på internet, tv och tidskrifter. Den alternativa livsstilen går 

emot all teknologisk utveckling men använder sig utav modern kommunikation för att sprida sitt 

budskap och kunskap. Det finns flertalet tv-program som handlar om självhushållning och 

landsbygden, det finns forum och grupper på internet som ersätter 70-talets landsbygdskollektiv. 

För att få en annan infallsvinkel på ett levande kulturarv än den av svenska lantraser jämför jag med

de amerikanska vilda mustangerna. Likt de svenska lantraserna är mustangerna en produkt av 

människan som genom sin existens förändrat och påverkat den amerikanska faunan. Deras existens 

har under flera hundra år sedan de spanska pionjärerna tog dem till USA, gjort dem till en 

amerikansk symbol och ett kulturarv. Mustangerna behöver skyddas från utrotning då de 

konkurrerar med ranchägares tamboskap om betesmarker.

Slutdiskussionen är att människors alternativa livsstilar med lantraser är komplexa val som inte 

grundar sig i att söka genvägar eller att förenkla sin vardag. På grund av samhällets uppsatta normer
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om vad som är acceptabelt och inte i frågan om livsföring är det idag mycket svårare, både fysiskt 

och ekonomiskt att försöka leva ett traditionellt självhushållande liv på landsbygden. Trots detta 

söker sig många människor dit eller drömmer om ett liv på landet. Det är alltså mentalt 

tillfredsställande att leva självhushållande på landet och väger upp för andra svårigheter. Detta kan 

grunda sig i naturromantiska tankar från 1800-talet och sedan de civilisationskritiska strömningarna 

som uppkom på 1960- och 70-talet som var en protest mot den snabba urbaniseringen som blev 

följden av industrialiseringen och den teknologiska utvecklingen.

Den alternativa livsstilen står för det intima, förtroliga och visionen om framtiden som är en 

dragningskraft mot ett motsats till en utveckling som känns hotfull. Drömmen om framtiden fyller 

ett psykologiskt behov. De civilisationskritiska attityderna handlar det inte om en önskan att leva i 

det förflutna. Det handlar om en önskan att lyfta fram hotade traditioner och kulturarv och integrera 

dem i nutiden.
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