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1. Jean Bap-tiste  Ber-na-dotte   fick    i    Stock-holm ett slott.   Så  som

Ko  -   nung han  lyf   -   te      ur     ar  -   mod  sitt    land.    Nu    med

krig      är     det   slut,      ing -  et    frä   -   san  -  de  krut.    Plo  - gar 

smi  -   des      och   ox   -     ar     spänns  för      och       tas   ut! 

2. Svält be - seg - ra  ska      vi!   Vem  ska   då       stå  mig  bi?     Jo,   en

A    -   ka  -  de - mi     Jord   och  Skog     får    det     bli.     Lant - bruk

 gi   -    ve    oss   mat,       fyl -  ler   tun  -   nor    och   fat      och    en 

flas  -    ka       till    mig,       lil   -    la      jag       blir      pla - kat!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens dryckesvisa

Jean Baptiste Bernadotte

Moderato maestoso

Musik: J. C. F. Haeffner

Text: M. J. Stark
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Många av Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens hög-
tidssammankomster har 
hållits i Stockholms Stadshus. 
Menyn provlagas och prov-
smakas i december inför den 
stora banketten, alltid den 
28 januari påföljande år. 
Christina Möller har utvecklat 
ett gott samarbete med köks-
mästare Gunnar Eriksson.
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Inledning

En fulländad måltid har fler dimensioner än maten och dryckerna som bjuds. Kunskap utöver den person-
ligt upplevda smaken är en stor och i sammanhanget ovärderlig tillgång för gäster och värdpersoner.

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på ini-
tiativ av kronprins Karl Johan, född som Jean Baptiste Bernadotte, senare kung Karl XIV Johan. Karl Johan 
hade sett sitt franska hemlands lantbruksakademi och insåg att en sådan var behövlig i hans nya fosterland, 
där åttiofem procent av befolkningen arbetade med jordbruk men exporten var minimal. Verksamheten 
växte genom decennierna och akademien fick allt fler ansvarsområden. År 1956 inkorporerades även det 
väldiga beståndet av svensk skog och akademien fick namnet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Karl XIV Johan var ingen tillskyndare av avancerad matlagning; han fann den svenska kosten alltför rustik 
och fick därför alltid ett kokt ägg vid sitt kuvert som matreserv, både till vardags och till fest. Men han 
tyckte om och införde i de övre samhällsskikten rätter med svampen cèpe, stensopp – därefter benämnd Karl 
Johansvamp – som svenska bönder hade använt endast som fnöske till elden. Och han åt gärna märgen ur 
nötköttets ben i de köttlångkok som var vanliga i svensk matlagning. KSLA:s grundare hedras dock endast 
undantagsvis med just detta slags mat vid de banketter som årligen ges på Karldagen, den 28 januari.

Ledamöternas kunskap genom seklerna har inte främst gällt maten ur gourmetaspekt utan bakgrunden 
till dess tillkomst. Fil.dr h.c. Christina Möller, som valdes till ledamot i KSLA:s jordbruksavdelning år 
1995 och blev hedersledamot år 2015, var chef för KF/Coop Provkök 1980–2005. Hon upptäckte snabbt att 
akademiledamöterna visste mer om arealer, produktion och volymer än om matens slutliga kvaliteter, och 
föresatte sig att KSLA skulle bli ett föredöme för den vällagade, genuina maten. Det vann omedelbart gehör. 
Under Christina Möllers ledning har KSLA:s årliga middagar i samband med högtidssammankomsterna 
blivit berömda för sin höga gastronomiska kvalitet. KSLA:s kollegium (styrelse) har skapat teman, olika för 
varje år. Måltiderna har intagits i Stadshuset, på Grand Hôtel och på Berns.

Från år 2003 finns dokumentation om varje högtidssammankomsts tema och middagsmeny, samt 
Christina Möllers presentation av måltiden. 

Håll till godo!
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”Smaklig måltid!” Varje dag, överallt, möts vi av denna vänliga fras. Aldrig har så många ägnat så stort 
intresse åt vad mat och drycker smakar. Smak har blivit en kommersiell kraft.

Att det går mode i smak är inte något nytt. Varje tid har haft sina smaker. När vi nu ska begå akademiens 
190:e festmåltid har vi tagit fasta på detta.

1800-talet representeras av gäddfärsen. Gäddan var en viktig tillgång i en besvärlig tid på 1800-talet 
och som färs och i form av queneller har den hållit ställningarna. Dagens gädda har lurat i vassarna vid 
Mälaren. Kräftorna var ofta forna tiders slottsmat men har under åren förfolkligats för att i dag vara en 
nästan säsonglös och djupfryst importvara. Såsen idag kommer från småländska signalkräftor. Vinets örtiga 
smak med inslag av äpple och citrus är precis rätt till quenellerna.

Representanten för 1900-talets början är lammytterfilé med rotfrukter, potatisterrin och balsamicosås. 
Även lammet upplever en renässans och dess utveckling är motsatsen till kräftornas – vid sekelskiftet var 
får och lamm enklare mat. Idag är det svårt att hitta en restaurang som inte serverar lammfilé, kotlett eller 
annat av lamm, året om. De filéer som bjuds idag har producerats på Gotland. Vinet från Chile har smak 
av mocka och svarta vinbär, även viss ton av ek.

Desserten representerar 2000-talet och därmed något futuristiskt – en choklad- och bönkaka med hav-
tornsparfait och apelsinsalsa med chili. Chokladkakan har fått ökad status, bönor och baljväxter kom-
mer starkt inom den globala livsmedelsförsörjningen som kräver produkter djupt nedifrån i näringskedjan. 
Havtorn är ett rart bär från några svenska kusttrakter och upplevs stå för längtan efter det äkta och naturliga. 
Apelsinsalsan med chilikrydda exemplifierar dagens upptäckt av nya smaker. Det söta guldgula vinet från 
Cypern är med sin russinsötma och brända ton rätt komplement. Tillsammans med detta omsorgsfulla 
vinval är denna måltid utsökt.

År 2003  Smaker från 1800-talet,
 1900-talet och 2000-talet

Meny
Gäddfärsqueneller på spenatbädd med kräftsås, kuvertbröd.

Lammytterfile med rostade rotfrukter, potatisterrin och balsamicosås.
Havtornsparfait med chokladkaka och apelsinsalsa med chili.

Viner/drycker
Champagne Selection Stadshuskällaren, Frankrike

Toquet Clochers Limox 1995, Frankrike
Montes Cabernet Sauvignon 2000, Chile

Commandaria, Cypern
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Det är i början av 1800-talet och med jordbrukets omvandling som Sverige träder an sin väg mot att bli ett 
modernt industriland. Nya transportmöjligheter och konserveringsmetoder, större marknader och migra-
tion öppnar för nya livsmedel och lyfter de traditionella. Det vidgar vår smakpalett och berikar våra gommar.
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För årets måltid gäller i första hand den gastronomiska kvaliteten – den förtjänar samma grad av kunskap 
som så många numera har för vinernas ursprung. Varifrån, av vem och hur beträffande vinerna är ofta känt, 
men matens motsvarigheter är mindre bekanta.

Den ekologiska laxen föds upp i så kallade kassar i Nordnorge med idealiskt kallt och rent vatten. Fisken 
utfodras ekologiskt och är tre år gammal vid slakt. Krokfångad hälleflundra från Kanada fångas i miljöan-
passat, långsiktigt och uthålligt fiske. Marulken är en bottenlevande fisk med vitt, sött och fast kött, närmast 
i smak jämförbar med hummer. Den landas på Västkusten. Förrättens karaktär har den friska sältan från 
havet kombinerad med en rökig ton balanserad av gulbetans sötma. Smakerna bryts mot chèvreostens kärva 
och fylliga karaktär. Dessa smaker harmonierar perfekt med vinets mineraltoner. 

Bosarpskycklingen från Skåne vistas till hälften i det fria och äter grönt gräs. Den är ekologiskt godkänd 
av KRAV och har ett fast och smakrikt kött. Morötterna från Mariannes i Strövelstorp är likaså ekologiskt 
odlade. Svartroten, också kallad bondsparris, är känd i Sverige från 1700-talet men kommer denna gång 
från Italien. Shiitakesvampen är odlad i Kiukaine, tio mil norr om Åbo i Finland. Palsternackan kommer 
från Ryftes gård på Gotland och den gula mandelpotatisen från Piteå har skalet kvar för smakens skull. 
Såsen har sin smaktillsats av svarta vinbär från Tornedalen.

Kycklingens arom ackompanjeras av sötman och kryddigheten i tillbehören. Detta passar väl ihop med 
vinets kryddiga toner med inslag tobak, rostat kaffe och ekfat. Såsen till kycklingen är utgångspunkten för 
detta val av vin. 

Dessertens yoghurtglass från Wapnö gods i Halland åtföljs av åkerbär från Ingridsgården i Älvsbyn och 
honung från Lars Hedlund i Graute, Hejnum på Gotland. 

Glassens fräscha karaktär kommer från de halländska ängarna som ger mjölken en speciell friskhet. 
Glassen rundar av och lyfter fram de fjällvindssmekta åkerbären och honungens inslag av backtimjan, blåeld 
och tulkört. Vinets smak av mogen frukt och mineral fulländar kompositionen.

År 2004 Vin som modell

Meny
Trenne rökta fiskar: ekologisk lax, hällef lundra och marulk med gulbeta och chèvrekräm.

Bosarpskyckling med svampragu, rostade rotfrukter och svartvinbärssky.
Yoghurtglass, gotlandshonung och åkerbärskompott.

Viner/drycker
Chablis Premier Montée de Tonnerre 2001, Frankrike

Château Bernadotte 1998, Frankrike
Cardinal Cusanus Stiftswein, St. Nikolaus Hospital, Tyskland
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Genom mun och näsa tar vi in matens och dryckens aromer och smaker. 
Men för att kunna dela smakupplevelsen med andra måste den flytta in i 
språket, skrivas ned, ges egna sällskap och ritualer, prövas vetenskapligt. 
Detta skapar ett kollektivt smakminne, en matens historia.

Åkerbärets smakspindel

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 Te/Guteblandning

Havtorn

SmultronHjortron

Örter

Höstäpple

Jord

Björnbär

Åkerbär, Rubus arcticus
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Årets tema utgår från Jämtland i likhet med vår store donator A.W. Bergsten. Karl Johansvampen har 
plockats i de djupa jämtlandsskogarna. Reninnanlåret som har rökts i kåta – souvas – är den första produkten 
som ingår i ett bevarandeprojekt för hotade livsmedel och råvaror.

År 2005 Kulinariska Jämtland

Meny
Karl Johansvampsoppa med souvasstrimlor på sked, rikligt med gräslök, 

hårt rostat tunnbröd och milt pepparrotssmör.
Röding, fångad i kalla rena fjällsjöar. Sås på messmör, en jämtsk nationalsymbol. 

Mandelpotatis från Jämtland.
Osttallrik från Skärvångens bymejeri.

Vit och mörk chokladmousse med vaniljmarinerade lingon.

Viner/drycker
Robertson Cabernet Sauvignon 2003, Sydafrika

Robertson Chardonnay 2003, Sydafrika
Graham’s Late Bottled Vintage 1997, Portugal

Echeverria Late Harvest Sauvignon Blanc 2001, Chile

Enaforsholm Fjällgård. Akademiens jämtska donationsgård vid fjällets fot och älvens strand. 
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Soppans karaktärsfulla svampsmak gifter sig naturligt med souvasstrimlornas både kärva och delikata 
smak av rökt renkött. Köttets mjuka och möra karaktär bryter läckert mot brödets knaprighet och smörets 
pikanta pepparrotssmak och gräslökens örtighet. Till soppan serveras ett rött vin med smak av mogen frukt 
och svarta vinbär.

Rödingens rosaskimrande och fasta kött med sin milda och delikata smak lyfts av den sötsyrliga messmörs-
såsen. Dillsmaken i såsen och örterna i mandelpotatismoset ger karaktär och helhet. Till rödingen serveras 
ett vin från ett distrikt i Sydafrika som är speciellt lämpad för Chardonnay-druvan. Distriktet ligger i ett 
bergsområde med kalkrika jordar. Doften är frisk med inslag av päron och gröna äpplen och viss smörighet. 

Från Skärvången kommer den läckra gyllengula kittosten Linus. Tvättningen med saltlake gör att bak-
terierna etablerar sig på ytan och ger osten dess pikanta smak. Blåmögelosten görs på komjölk och får en 
lätt sälta och en karaktärsrik blåmögelsmak. Vit Caprini är en traditionsfylld vit fast ost med tydlig smak av 
getmjölk. Marmeladerna är hantverksmässigt tillverkade på bär från de jämtländska markerna, svarta vin-
bär – den norrländska druvan, hjortronmyrens gula guld samt lingonskogens röda guld. Kittostens pikanta 
syrlighet, blåmögelostens sälta och vit Caprinis typiska getsmak ackompanjeras perfekt av marmeladernas 
sötma och fylliga bärsmak. Ostvinet har en ren och kryddig doft med inslag av russin och fikon. Smaken 
är fyllig, söt och frisk med lång eldig eftersmak.

Chokladen kommer från Åre och de klarröda lingonen räknas till fjällskogarnas pärlor. Den vita chokla-
dens sötma kontrasterar läckert mot bitterheten i den mörka chokladen. Vinet kan betecknas som en mogen 
”spätlese”. Efter den manuella skörden i juni har musten jäst och sedan lagrats en tid på små ekfat. Doften 
är frisk och fruktig, smaken är frisk med lång eftersmak av aprikos, citrus och honung. 

Kaffet är ekologiskt och rättvisemärkt mellanrostat arabicakaffe med balanserad fyllighet. Till kaffet 
serveras en vit chokladpralin från Åre med fyllning av blåbär plockade i morgondaggen.

A.W. Bergsten. Självporträtt, Enaforsholm Fjällgård.

Grosshandlaren A.W. Bergsten testamenterade 
sin fjällgård Enaforsholm till akademien 1937. 
Bergsten var del av det som kan ses som första 
generationens rekreationsturister i Jämtland. 
Med inspiration från kontinenten lät sig de ”ut-
valda” ordineras vila, vandringar och god mat. 
Fjällgården erbjuder fortfarande allt detta och är 
öppen för alla året om. Välkommen!
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Internationell och etnisk kulinarisk kultur tågar framgångsrikt in i Sverige. KSLA hakar på trenden och 
börjar i den arabiska delen av Medelhavet med mezetallriken som tillhör det libanesiska köket. Cachumber 
är en ny bekantskap, en indisk gurk- och löksallad med lime och peppar. Okran, en långsmal grön örtväxt, 
är också ovanlig här, men vardag i Turkiet och Grekland. På bordet finns en chilensk pebre, en klar, het 
chilisås som hälls på brödet – Obs! Försiktigt! Bröden är det indiska milda naanbrödet, en fransk baguette 
ofranskt kryddad med kummin och ett libanesiskt knaprigt f latbröd. Dew är läskande som ingenting annat 
och passar lika bra som det röda Rhônedalsvinet med frisk fruktsyra och en nyans av ek.

Varmrätten är en mångkulturell händelse, till utseendet som en svensk sommaräng men ingredienserna 
är internationella. Bulguren är tillverkad av svenskt vete, kryddorna ger en global färgpalett och den heta 
harrissapastan bryts läckert med en svalkande yoghurt. Det svenska smakrika svenska lammet från öppna 
landskap bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Vinet från Bekaadalen i Libanon har mjuk smak 
med kryddig avslutning. 

Dessertens överdåd i smak och färg komponeras av frukter som kallas exotiska bara för att de växer i ett 
annat hörn av världen än det svenska. Ananasens egensinniga arom och den aromatiska mangon är kända, 
cherimoyan med sitt muntra namn är mindre bekant och mangostan hör till de mest exklusiva och dyrbara 
frukterna. Baklavans sötma tar upp frukternas syrlighet. Dessertvinet från det vackra, böljande landskapet 
Piemonte har aromatisk doft och smak med inslag av citrus och fläderblom.

År 2006 Etnisk mat i Sverige

Meny
Mezetallrik med romansallat, karamelliserad endive, ugnstorkad cocktailtomat, 

tzatziki, hummus med hälften gula svenska ärter, cachumber, 
röra på färsk okra och bruna bönor, savoykåldolme med korngrynsfyllning, pebresås, 

naanbröd, vriden kumminbaguette och libanesiskt flatbröd.
Svensk lammrostbiff och ytterfilé, vaxbönor, gröna bönor, ärtskidor, 

gul och orange morot, harissasås och yoghurt. Bulgur kryddad med persilja, 
grovhackad koriander, bondbönor, röda kidneybönor, kikärter, rostade cashewnötter, 

torkade aprikoser, spiskummin, chilipulver, cayenne och korianderpulver.
Miniananas, cherimoya, mangostan, physalis, pepino, 

mangoklyftor, granatäpple och baklava.

Viner/drycker
Dew med is och mynta – naturell yoghurt blandad med vatten, salt och mynta

Crozes Hermitage Mule Blanche 2003, Frankrike
Château Musar Cuvée Rouge, Libanon
Moscato d’Asti Prunotto 2003, Italien
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Den mångkulturella måltiden kom till på initiativ av Matkommittén. 

Granatäpple. Ur Bengt Bergius Tal om läckerheter (KSLA 2015).

Det är nog så viktigt att ha ett språk för hur 
mat smakar – utan smakupplevelsen, ätandet, 
är det trots allt torrsim. I sitt Tal om läckerheter 
(1780) hade Bengt Bergius ambitionen att be-
skriva allt ätbart i världen – som gnu, ansjovis 
och chianti. Han hade av naturliga skäl inte till-
gång till mer än en bråkdel av det han beskrev. 
”Det vattnas i munnen när man läser”, skrev 
han till exempel om bananens smak. Om han 
någonsin smakade granatäpplen vet vi inte, 
men han beskrev dem som sötsyrliga, behag-
liga och uppfriskande.

När Demeters dotter Persefone åt av granatäpplet blev det 
vinter. Demeter är den grekiska mytologins motsvarighet till 
den romerska Ceres, växtlighetens och jordbrukets gudinna, 
som ingår i akademiens sigill.
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Carl von Linné i lappländsk dräkt. 

Linnea Borealis.

Akademiens experimentalfält i Frescati, där Stockholms universitet nu står.

Carl von Linné var en av grundarna av Kungl. 
Vetenskapsakademien år 1739. Liksom Patriotiska 
sällskapet var Vetenskapsakademien en naturlig 
plats för diskussioner om jordbruk under 1700- 
talet. Linné var mycket intresserad av jordbrukets 
förbättring – men det var hans fru Sara Lisa som 
skötte det praktiska arbetet på gården hemma i 
Hammarby.

Diskussionerna om jordbrukets förbättring fick 
en ny hemvist när Landtbruks-Academien starta-
de sitt arbete år 1813. KSLA förvaltar fortfarande 
det arv som Linné lämnade efter sig i form av 
sin syn på naturens brukande, både vad gäller 
kunskapssökande och nytta.
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Carl von Linné (1707–1778): Brännvinsbord, inte illa. Och därtill mitt eget brännevin som innehåller frön av 
koriander, angelika, kummin och fänkål, dessutom kanel och pomerans. Många av dessa fungera som läkemedel vid 
allehanda krämpor.

Alla komponenterna på ett riktigt brännvinsbord finns med: krukost, prästost, kryddsill, kumminkring-
lor, bröd på grahamsmjöl med pomeranssmak, spickekorv och knäckebröd. 

Lax var en vanlig traktering för Linné under hans resor i Lappland och Dalarna; kryddningen med 
ansjovis påminner om romarnas jästa fisksås garum. Vinet, en Riesling, är ett torrt vin från Alsace med 
arom av krusbär.

Fasan var en nyhet för Linnés jämnåriga, man åt vanligen orre och tjäder, men den engelska fasanupp-
födningen togs till Ulriksdals slott där tjänstefolket i köket tillredde läckra fasanstekar. Nypon hörde till 
de bär som kunde sparas över vintern, syltade bildar de en god kombination med fågel. Vinet är fruktigt, 
ganska fylligt med björnbärskaraktär.

Carl von Linné om desserten: Nu blir jag riktigt rörd, minns man fortfarande min smultronkur? Kommer du 
ihåg hur det började? Jag hade en så förskräcklig podager, ingenting hjälpte, men så kom du med en skål smultron och 
jag åt och åt och somnade sedan. När jag åter vaknade åt jag en skål till och sedan var min podager borta.

Här passar det med ännu en variant av Linnés botaniska skörd, snaps kryddad med gullvivehonung från 
Öland.

År 2007 Linné

Meny
Brännvinsbord.

Laxsoppa med tartar på ansjoviskryddad lax.
Stekt fasanbröst med timjansrostade rotfrukter, spetskåldolme 

med fasanfärs, rödvinssås och syltade nypon.
Kompott på krusbär, plommon, smultron och röda vinbär.

Vinskumssås och mandelkaka.

Viner/drycker
Linnésnapsarna Wespetro och Waldenaz

Les Princes Abbés, Domaine Schlumberger 2004, Frankrike
Côtes du Rhône, Domaine St. Cosme 2005, Frankrike

Linnésnaps Honung
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År 2008 Resa genom Sverige

Meny
Hummeraladåb och dillbakad gös samt löjrom, jordärtskockskräm 

och lättmarinerat äpple med gurka. Kuvertbröd.
Oxfilé från Urshult med rostade rotfrukter, rödvinsragu med oxkind och shiitakesvamp. 

Potatiskaka med Västerbottensost.
Wanås ädelost med havtornssirap, Gränna knäckebröd.

Kalvdans med körsbärskompott.

Viner/drycker
Hunter’s Riesling, Hunter’s Wines 2005, Nya Zeeland 

Ripasso Valpolicella Superiore 2005, Veneto, Italien
Beaumes de Venise 2005, Rhône, Frankrike

Den goda jorden har inspirerat kvällens meny. Drinken kallas Sav, ett sprudlande elixir från Jämtland, 
originalreceptet dateras till 1785. Förrätten är en aladåb, lika klassisk som tidsenlig i sin fräscha lätthet. 
Hummern från Bohuslän kan avnjutas utan miljömässig tvekan, liksom den dillbakade odlade gösen från 
Hjälmaren, åtföljd av löjrom från Kalix. Alla dessa marina smaker bryts elegant av crèmen på skånsk jord-
ärtskocka. Vinets höga syra med inslag av lime och gröna äpplen matchar både hummer och den kryddiga 
gösen. 

Oxfilé har alltid varit en festrätt i svensk matkultur. Denna smakrika filé kommer från Småland, är 
ekologisk och hängmörad och åtföljs av rostade rotsaker från Ryftes gård på Gotland. Den kryddiga 
shiitakesvampen har vuxit i Kirunagruvan och Västerbottensosten i potatiskakan gör att kvällens meny 

bildar en resa genom dussinet svenska landskap. Vinet är 
kraftfullt, elegant med fatkaraktär, dominerad av mörka körsbär, 
örter och choklad.

Osten tillverkas av Bornholms Andelsmejeri av mjölk från 
Wanås slott i Skåne. Sältan harmonierar härligt med sirapen 
gjord på vildvuxen bohuslänsk havtorn. Vinet är alkoholstarkt, 
en lillasyster till Amarone. 

Desserten är en klassisk svensk delikatess, denna från Kullings 
härad i det kotäta Västergötland. Den är en fullträff genom sitt 
historiska ursprung och sin genuina smak. Körsbärskompotten 
från Blekinge är perfekt som tillbehör med sin sötsyrliga smak.

Vinet är en riktig godsak med hög sötma och påtagliga inslag 
av fläder, rosor och torkad frukt.

Akademiens dåvarande preses Sara von Arnold och 
H. M. Kung Carl XVI Gustaf låter sig väl trakteras.
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Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 
är svåröverträffad när det gäller att ge överblick 
över vårt avlånga land. Selma Lagerlöf beskriver 
såväl människor, djur och växter som de landskap 
de bebor. Behovet av överblick är inte mindre  
idag, men metoderna är flera och mer specialise-
rade. Inom KSLA försöker vi sammanföra dessa så 
att inte helheten ska gå förlorad.
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Finland, från år 1249 en del av Sverige, blev ryskt storfurstendöme år 1809 efter freden i Fredrikshamn, 
Haminan rauha, då Sverige förlorade sitt östra broderfolk. KSLA valde därför att uppmärksamma de finska 
smakerna vid årets bankett. Mattraditionerna skiljer sig delvis åt trots grannskapet, de finska är mer rustika 
och ursprungliga än de svenska.

Inledningen är klassisk: saltgurka i stavar med ringlad honung doppas i smetana – typiskt för den nor-
diska traditionen att förena syrligt med sött. Marskens (marskalken av Finland Gustaf Mannerheim) snaps 
ska drickas i ett svep: vodka blandad med OP Brännvin, gin och torr vermouth. 

Ur de magiska finska insjöarna kommer rödingen och siken liksom sikrommen och kräftorna. Ur de 
vidsträckta mörka skogarna hämtas kantarellerna till smöret som serveras till den lilla mörka rågkakan. Det 
torra, smakrika och kryddiga vinet ackompanjerar väl dillkryddan i dressingen som ligger likt en sky över 
rödingen. 

Åland är en del av skärgården mellan Sverige och Finland, och lammen som betar på Åland får genom 
betet en lätt saltsmak från närheten till havet. Enkelt och utsökt blir lammet som rimmats och kokats i 
buljong. Rotfruktsgratängen ger den krämighet som behövs. Vinet gifter sig väl med både gratäng och 
lamm, en tydlig strävhet men också frukt och kryddor i nyanserna. 

Finlands ostar är kända: Emmentalerns nötaktiga smak passar perfekt till blåbärsmarmeladen. Till 
denna passar också getosten. 

Givetvis måste den berömde finländske bagaren, konditorn och le chocolatier Karl Fazer få delta i målti-
den – här genom en mjölkchokladmousse på mandelbotten. Pirogen, som fulländar den finska nostalgin, är 
mandelfylld och slår följe med en kompott på vild havtorn från skärgården. Det spanska Moscatelvinet med 
sin distinkta syra lyfter chokladsmaken och får havtornskompotten att framstå som fullkomligt självklar.

År 2009 Märkesåret 1809 
 Finland–Sverige

Meny
Honungssötad saltgurka och smetana.

Lätt bakad röding med gravad sik, dressing på insjökräftor 
med mild rapsolja samt sikrom. Kantarellsmör och mörkt rågbröd.

Kokt rimmad lammfilé, buljongkokta rotgrönsaker och vitkål, 
örtbuljong samt potatis- och rotfruktsgratäng.

Finsk Emmentaler och finsk getost med blåbärsmarmelad och rågknäcke.
Mjölkchokladmousse med mandelbotten, hasselnötspralin, 

havtornskompott och mandelfylld pirog.

Viner/drycker
Hugel Pinot Gris Tradition, 2004, Hugel et Fils, Alsace, Frankrike
Tenute Marchese Chianti Classico Riserva 2004, Toscana, Italien
Moscatel Superior Emilin Solera Riserva, Emilio Lustau, Spanien
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Stenhammar slott i Flens kommun.

Drottning Kristina förde in skatan i Sverige.
Hon upptäckte den på en utrikes resa
och ville se dess blågröna blänk
i ett fattigt gråsparvssverige.
Gustav III förde in maskrosen
gult var hans älsklingsfärg.
Vem som förde in karljohansvampen
hörs redan på namnet.
Karl XIV Johans rundmagade soldater
lydde kungens order: erövra landet!
De upptäcktes först av kor,
sedan av herrskapsfolk
och till sist av stugornas motsträviga sill- och potatisätare.
Ur Blek taggsvamp. Dikter. Bengt af Klintberg, 2017.

Kungliga introduktörer
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Nu hade två sekler förrunnit sedan Jean Baptiste Bernadotte blev Sveriges kronprins. Middagen blandar 
därför fransk esprit med svenska smaker och råvaror. Hovet på Stockholms slott försökte på Karl Johans 1800-
tal efterlikna den franska kokkonsten med hjälp av importerade delikatesser, just så som aftonens middag har 
komponerats. Inledningsdrycken är givetvis champagne åtföljd av gyllenröda rotfruktschips vilkas sälta väl 
ackompanjerar vinets syra och brödighet. De tillverkas av hallandsodlade rotfrukter. 

Första rätten vid middagen är buljong, en rätt som Karl XIV Johan verkligen uppskattade och som han 
visste med fördel kunde tillredas av svenska råvaror. Denna gång en smakrik skaldjursconsommé med hum-
mer, ostron och flagor av gotländsk tryffel, en av de råvaror – men då inte svensk – som majestätet inte kunde 
avvara. Denna levereras av Olof Thomson, Östergarn. På franskt vis serveras en baguette till consommén, 
kungen hade för vana att skära en ny skiva av ett långt bröd till varje rätt. Osten till brödet är prästost vars 
milda syrlighet ger rättvisa åt consommén. Vinet är en sherry med generös doft av nötter, torkad frukt och 
kryddor med stram syra.

Kungen tyckte om gödtupp, denna från Tockafarmaren i Skåne, och den svamp som på franska heter cèpe 
och här Karl Johan. Tillbehören favoriserades också av kungen: potatispuré, kronärtskocka, majrova, spar-
ris, sockerärtor. Detta slags grönsaker odlades på hans tid bland annat på Skarhult i Skåne. Redan då fanns 
konserveringsteknik som gjorde att kungen kunde få sparris och rotfrukter året om. Vinet, med kungens 
släktnamn, är en karaktärsfull bordeaux som passar till rättens smakrika och aningen strama framtoning utan 
särskild sötma.

Äpplen favoriserades av Karl XIV Johan och desserten Drottningäpplen är en ståtlig anrättning på alla 
sätt: spröd smördegsbotten gräddad med äkta mandelmassa och syrliga äppelskivor, serverad med vaniljglass 
smaksatt med mjuk söt vanilj från Mexico. En annan franskfödd kung med samma ordningsnummer, Ludvig 
XIV, lät på 1660-talet sina undersåtar för första gången smaka glassens ”ljufva och frestande läckerhet”. Vinet 
kommer från en trakt som är granne med Sauternes. Den söta men krispiga doften har inslag av saffran och 
tropisk frukt och dess balans mellan syra och sötma gör det utsökt till den söta mandelmassan och äpplenas 
fräschör. Kungen avslutade gärna måltiden med en kopp mocca och en god cognac. Här läggs madeleine-
kakor till, ett bakverk som introducerades på Versailles år 1755, än i dag en självklarhet hos franska pâtisserier.

År 2010 Karl XIV Johan 1810

Meny
Skaldjursconsommé med hummer, ostron och tryffelflagor från Gotland. 

Liten baguette, smör och lagrad prästost.
Gödtupp från Tockafarmaren, Karl Johansvampsås, kronärtskocka med sparris, 

majrova och ärtor, potatispuré med brynt smör.
Drottningäpple på Ingrid Marie med smördeg och mandelmassa. Vaniljglass.

Mocca med madeleinekakor.

Viner/drycker
Bereche Brut Réserve, Frankrike

Palo Cortado Peninsula Solera Reserva, Emilio Lustau, Spanien
Château Fournas Bernadotte, Haut-Médoc 2003, Frankrike

Château de Cérons 1997, Frankrike
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Ovan: Gyllene Salen den 28 januari 2004.
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Smaker från Västerbotten och Halland. Vår Matlandsresa börjar i Västerbotten med midnattssolmogna 
svarta vinbär – ofta kallade Nordens druvor – i torrt mousserande vin. Till denna inledning serveras tunna, 
torkade och lättrökta renchips från världsmästarbyn Tärnaby och rotfruktschips från Laholm. På förrätts-
tallriken en enbärsgravad röding, fångad i en kall, ren och djup fjällsjö. Enbärssmaken lyfter den rosaskim-
rande rödingen till fjällhöga höjder. Sikrommen från Bottenviken och en puré av jordärtskockor från Mahult 
kompletterar. På samma tallrik: rökt renhjärta i sällskap av crème med pepparrot från Fjärås, grönkål från 
Harplinge och ett avslut av finriven Västerbottensost från Burträsk. Suovas med syltade gula kantareller blir 
en färgsymfoni med de gröna bondbönorna och röda lingonen. Smör blandat med Västerbottensost breds på 
florstunt vedugnsgräddat kornbröd. Vinet är både friskt och fruktigt, ett torrt Pinot Grigio vars härkomst 
varken är västerbottnisk eller halländsk men väl lantligt italiensk.

Varmrätten halmad Hallandsbiff görs på långhängt kött från kviga som rökts med råghalm i smaker från 
Hallands olika jordbruksbygder. Rotfrukter från söder åtföljs av sky smaksatt med Halmstadssenap efter ett 
recept från 1930-talet. Potatisen från Långås blandas med cheddarost från halländska Kvibille. Vinet till 
varmrätten är franskt, av druvorna Merlot och Cabernet Sauvignon, med en eldighet av örter. Här saknas 
relationen till de svenska landskapen eftersom vinproduktion är sällsynt här.

Måltidens avslutning är en landskapskombination av bär och blommor: blåbär, hjortron och fläder som 
vi har tillgång till genom den svenska förmånen allemansrätten. Flädermousse förstärkt med yoghurt från 
Wapnö, blåbärsmarmelad och guldgul hjortronsorbet fulländar resan i Matlandet Sverige. Desserten kräver 
en Sauternes från Frankrike, med ett inslag av mandelmassa och ädelrötekaraktär. Till sist – till kaffet är 
i detta sammanhang rimligast att avnjuta en tryffel med smak av det svenska röda guldet; de oförlikneliga 
lingonen, dessa från skogarna i Västerbotten.

År 2011 Sverige –
 det nya matlandet

Meny
Enbärsgravad fjällröding, jordärtskockpuré och sikrom.

Rökt renhjärta, pepparrotscréme med grönkål och flingad Västerbottensost.
Souvas (lättrökt reninnanlår), syltade kantareller, bondbönor och lingon.

Vedugnsbakat tunnbröd och Västerbottensostsmör.
Halmad Hallandsbiff, rostade rotfrukter från Tångagård 

med Halmstadssenapssky och cheddarpotatiskaka.
Yogurtmousse med blåbärsmarmelad, flädersorbet, hjortron och sockerflarn.

Kaffe, lingontryffel.

Viner/drycker
Hofstätter Pinot Grigio, J Hofstätter 2009, Alto Adige, Italien

Château Picque-Caillou, Pessac-Lèognan 2007, Bordeaux, Frankrike
Château Gravas, Barsac, Sauternes 2008, Bordeaux, Frankrike
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Fil.dr, måltidsforskare Richard Tellström höll högtidstalet ”Från 
landet Brunsås till Matlandet Sverige”.

Efterkrigstidens jordbrukspolitik ledde under  
1980-talet till överproduktion, köttberg och 
smörberg. Det hårt reglerade jordbruket hade 
nått vägs ände. Intresset kom att förskjutas från 
produktion till konsumtion av livsmedel. Nya 
utmaningar måste hanteras. En av dessa var att 
återknyta kontakten med vårt mathantverk.
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The Word for World is Forest är titeln 
på Ursula K Le Guins science fiction-
roman från 1972.

Skogen är en hel värld som, i motsats 
till jordbruk och trädgård, är både 
planterad och vild. 
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En skogspromenad är för de allra flesta rogivande och avkopplande, att både längta till och minnas. 
Aftonens måltid inleds i lövskogens skira grönska då de jämtländska björkarna tappas på den sav som blir 
en mousserande dryck av björksav – Sav – benämnt vin trots att det inte är gjort på druvor. Sav doftar cit-
rus och mandel med en ton av björk och en smak av svamp, nötter och örter. Till denna drink serveras tre 
aptitretare: en miniblodpudding med rårörda lingon, lite äpple och rökt vildsvin från Sörmland; en buljong 
som förenar harsyrans syrlighet med den mer fylliga Karl Johansvampen, och en mandelpotatis med löjrom, 
vodkakryddad crème fraîche och löksalsa. 

Förrätten tar sin utgångspunkt i insjöfiskar: halstrad röding från Landösjön i Jämtland och gravad sik 
från kalla insjövatten. De ackompanjeras av sötsyrlig smak av syltade granskott, fräschör från citron och en 
nötaktig, aningen karamelliserad ton från det rostade rågbrödet. Till detta bjuds ett bröd som gjort en verk-
lig klassresa: barkbrödet var en gång de allra fattigastes nödföda, här serveras det med en sann exklusivitet 
i form av älgostkräm från Västerbotten. Vinet är en Chenin Blanc från Sydafrika med fräsch syra och rik 
fruktighet, med inslag av melon och torkade aprikoser.

Skogens konung har fått sätta till entrecôten till varmrätten: grillad älg serverad med lätt sky smaksatt 
med tryffel och en fyllig terrin på rotfrukter. Krispighet och fräschör ges av hyvlad blomkålssallad med 
Västerbottensost. Vinet, Peter Lehmann Shiraz, har stor doft och tydlig fatkaraktär. Dess rika smakpalett 
med inslag av björnbär, eukalyptus, lakrits och tobak fångar upp många av varmrättens smaknyanser. 

Desserten är självklart en uppvisning av skogens bär – en blågul kompott på svenska blåbär, hjortron 
från Norrland och dekor av traditionella sockrade vattlingon. Bitterljuv slånbärsgrädde hör till. Vinet är 
en ungersk Tokaji, gjord på väl botyriserade druvor som lagrats på ekfat, ett nyansrikt vin med hög men 
balanserad sötma som lockar fram skogsbärens aromer.

Kaffet får del av skogen i ytterligare en tappning: en liten syltkaka med skogens vildhallon, en skogsbärs-
marmelad smaksatt med stensötans lakritstoner, kola med saltflingor, smaksatt med skogsbrynets nypon, 
och en punchtryffel med innovativt hjortronpulver.

År 2012 Skogen

Meny
Halstrad röding och enbärsgravad sik med syltade granskott, 

citron och rostat rågbröd. Barkbröd med älgostkräm.
Grillad älgentrecôte med tryffelsky, terrin på rotselleri, palsternacka och lite potatis. 

Hyvlad blomkålssallad med Västerbottensost.
Tarte på kavringflarn med blåbärs- och hjortronkompott smaksatt med hjortronlikör 

och dekorerad med sockrade vattlingon. Serveras med slånbärsgrädde.

Viner/drycker
Björksav med skogshallon

Chenin Blanc Virgin Earth, Sydafrika
Wildcard Shiraz, Peter Lehmann, Sydafrika

Tokaij Ilona Kiralyudvar, Ungern
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Sverige smakar bra! Denna sanning har gällt åtminstone de senaste två seklerna. Med Karl XIV Johan kom 
god smak att prägla även måltiderna för de privilegierade. Alla delar av fosterlandet representeras i aftonens 
måltid. Gyllene bubblor, små och täta, är rätt vegetarisk inledning till en festmåltid – det ansåg även KSLA:s 
grundare Karl XIV Johan. Komplementet till champagnen är karnivalt: chips gjorda på entrecôten från 
fjällhöga renar som har vandrat i Tärnaby.

Förrättens röding från Hälsingland är vår mest exotiska laxfisk, här förädlad efter rensningen genom 
ett intensivt bad i bohuslänsk hummerfond. Den dekorerande Kalixlöjrommen går i samma aptitligt gyl-
lenrosa färgskala. Terrinen av mandelpotatis från Västerbotten är tillredd i form eftersom just mandelpotatis 
ohjälpligt faller sönder i sitt kok. Det vita vinet ger en stor fräsch doft med bred tropisk fruktighet. Smaken 
är medelfyllig. 

Varmrättens kalvytterfilé från Sörmland har mjällt, ljust kött med aningen sötma i aromen och en sär-
deles tilltalande skepnad. Kalvytterfilé är mör som den bästa innerfilén hos oxen, men yngre och godare. 
Kalvbogen följer med eftersom allt som djuret ger tas tillvara på det sätt som våra förfäder fann självklart. 
Det gör också korven given, denna tillredd även med den svamp som Karl XIV Johan uppskattade mest 
samt med svart trumpetsvamp. Gotland, ett av våra läckraste landskap, förser rätten med grönsaker. Vinet, 
med majestätets namn på etiketten, har en ung smak med frisk mörk fruktighet och ett modernt anslag av 
rostade ekfat, tydliga svarta vinbär och ceder. Här skulle KSLA:s grundare förmodligen ha utropat Á votre 
santé! – till er hälsa!

Avslutningen följer det gamla talesättet att ”ett äpple om dagen håller doktorn borta!” – här har den 
hälsosamma och läckra Ingrid Marie i form av terrin försetts med närande vaniljcrème och glass för att inte 
nyttigheten ska bli alltför överväldigande. Vinet av druvorna Semillon och Sauvignon blanc har en läckert 
söt och krispig doft med tydligt inslag av saffran, persika och mango i sin halvsöta, fräscha och välbalan-
serade smak.

År 2013 Akademien 200 år
 Heder åt vårt avlånga land!

Meny
Hummergravad röding från Hälsingland med mandelpotatisterrin 

och Kalixlöjrom samt levainbröd.
Kalvytterfilé från Sörmland, korv på uppländsk Karl Johanssvamp och svart trumpetsvamp, 

rödvinsbrässerad kalvbog, gotländska grönsaker, rödvinssås och glacerad potatispuré.
Karamelliserad äppelterrin av Ingrid Marie från Västergötland 
gjord på smördeg och serverad med vaniljcrème och vaniljglass.

Viner/drycker
Château Du Mayne Blanc 2008, Graves, Frankrike

Château Fournas Bernadotte 2007, Frankrike
Château de Cérons 1997, Frankrike
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Kemisk-växtbiologiska anstalten, 
Sveriges nordligaste försöksstation, 
Norrbottens län 1905.

SLU Alnarp, huvudbyggnaden 1863.

Lantbruk handlar inte bara om resan från jord till 
bord. Det är lika mycket en resa i geografin. Få 
näringar präglas så påtagligt av den plats den 
utförs på. Det ställer krav på att inte heller kun-
skapen om lantbruket skapas på endast en plats.

Jubileumsåret hämtades råvarorna till måltiden vid högtids-
sammankomsten från många platser i vårt avlånga land.
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Det sammanhängande vattenområdet mellan jordens kontinenter är cirka ettusenfyrahundra miljarder 
kubikkilometer. Havet är en förutsättning för livet – och för gastronomi på alla nivåer.

Den inledande apéritifen är Castillo Perelada, från det nordliga spanska vinområdet vid Medelhavet mot 
gränsen till Frankrike, med kristallskimrande ljusgul färg. Delikata blommiga och fruktiga aromer stiger 
som ett pärlband av små, små bubblor i glaset. Följeslagaren har det poetiska namnet Vågskvalp i örtlöv, en 
mix av burfångad stekt havskräfta och Nobissås, omfamnad av ostronörtblad som ersätter gaffeln.

Tre sorters sill är en given förrätt till aftonens tema. Senapssill från Klädesholmen med Dalasenap från 
Liss-Ella, klassiskt inlagd sill från Skillinge och örtströmming från Söderhamn med örter från Orto Novo, 
Ekerö utanför Stockholm. Till sillarna bjuds knäckebröd från Leksand med brynt, vispat svenskt smör och 
Allerums arton månader lagrade grynpipiga ost. Här förenas nytta i nöjet: den alltid nyttiga småfisken 
Clupea harengus med äkta smör och ost till det hälsosamma knäckebrödet. Alltsammans hälsosamt som en 
simtur i sommarhavet, vilket ytterligare understryks av de alger som dekorerar anrättningen. Till förrätten 
serveras Nils Oscar God Lager, bryggt på vanligt kommunalt Nyköpingsvatten, som lämpar sig utmärkt 
för ölbryggning. Ingen pastörisering och inga tillsatser är tillåtna. Wienermalt ger mer smak och fyllighet, 
humlearomatiskt med fin maltkaraktär. En snaps klär sillen – Roslagssnaps av rent brännvin smaksatt med 
färsk dill och rönnbärsdestillat. Dricks rumstempererat eller källarsvalt.

Varmrätten är norsk, odlad hälleflundra färserad med MSC-certifierad Hjälmaregös och skaldjur: hum-
mer, pilgrimsmusslor och räkor. Till detta bjuds Alsacevitvinssås och citronmarinerade grönsaker: fänkål, 
sockerärter, finhackad chili. Potatisen av två sorter är lika god som dekorativ – körsbärssorten är rosig, 
Annika ljushyllt. Vinet från Pascal Jolivet, en av de yngsta och mest dynamiska vingårdarna i Loiredalen, 
har en blek, levande färg samt en fräsch ren syra; ett torrt, ungdomligt och elegant vin. 

Aftonens tema, havet, får sitt bär i hav-tornet som finns både som en len pudding och en syrlig sorbet.  
Detta typiska skärgårdsbär hör till det nyttigaste vi kan inta med ogrumlad fröjd, och att följeslagaren är 
fyrtionioprocentig choklad kan inte förvåna någon. Vinet har en gyllengul färg, stor nyanserad och fruktig 
doft med inslag av vita persikor och ananas. Söt, mycket koncentrerad, frisk och fruktig smak med inslag av 
aprikoser, vita persikor, ananas och äpplen. Lång eftersmak. Vingården d’Arenberg gör allt efter eget huvud 
och dessutom för hand eller fot. På d’Arenberg görs allting annorlunda.

År 2014 Havet

Meny
Vågskvalp i örtlöv.

Tre sorters sill.
Skaldjursfärserad hälleflundra med citronmarinerade grönsaker och två sorters potatis.

Chokladmousse med havtornsgräddpudding, chokladcrème och havtornssorbet.

Viner/drycker
Castillo Perelada Brut Emporadà, Spanien

Nils Oscar God Lager och Roslagssnaps Rönnbär
Pascal Jolivet Sancerre 2012, Loire, Frankrike

d’Arenberg The Noble Prankster 2010, Adelaide Hill, Australien
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Vatten, vatten överallt,
Och borden börjar spricka.
Vatten, vatten överallt,
Men ingenting att dricka.
Ur Sången om den gamle sjömannen (The Ancient Mariner). 
Samuel Taylor Coleridge, 1798.

Samuel Taylor Coleridge blixtbelyser våra farkos-
ters och samhällens skörhet – och att det som till 
synes finns i överflöd inte alltid går att använda.
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Människan har odlat sedan urminnes tider. Ingen med kunskap och insikt tror att jordbruket kommer att 
minska i betydelse, cyberrymden till trots. Marken och jorden är eviga. Moderna människor tänker allt mer 
på vad de äter, varifrån råvaran kommer och vilken nytta maten gör för individen och efterkommande släkten. 
Framtiden är därmed ljus för svenskt jordbruk. Det urbana samhällets intresse för landsbygden ökar. Inte minst 
måste det som ligger på tallriken hålla högsta kvalitet, vara smakligt och vackert. Detta kan Sveriges bönder se 
fram emot – konsumenterna likaså. 

Apéritifen är kristallskimrande och har små, små bubblor som stiger som fina pärlband i glaset. Vinets fina 
struktur och eleganta arombredd ger det en omisskännelig personlighet. Det muntras upp av Vålåloffen, en jämt-
ländsk klassiker av komjölk, lagrad minst ett halvår. Serveras på tre sätt: som en kula rullad i torkat nypon, riven 
och förkrämad med Kalix löjrom och dill; spritsad på knäckebröd; som en bit med äppel- och timjanmarmelad. 
Soppan är som en flytande dröm på rimmad abborre, syrade blomkålsbuketter och morotscrème i vågskvalpet 
av havskräftsfond. Kuvertbröd, utan den tröttsamma surdegen, åtföljd av färskost smaksatt med citron och dill.

Varmrättens totalgris, KRAV-märkt och varierad, har bott på Högåsa Gård. Serveras på fyra sätt med röd-
vinssky: som ytterfilé; som pulled pork i tidens anda, försedd med rökt smak; som den korv utan vilken ingen 
civilisation överlever – denna variant är kryddad med citron, timjan och chili; som rimmad plockad bog med 
äppelgelé – och därmed har den ljuva grisen fått bidra i sin helhet. Härtill himmelsk potatispuré på mandelpo-
tatis, krönt av gul morot, rotselleri, haricots verts, syltade kantareller och knaprig sallad av morot, fänkål och 
karamelliserad rödlök. Vinet är österrikisk Pinot Noir, rubinrött åt det ljusare hållet, frisk, fruktig smak med stor 
elegans och mycket rödfruktig. Stor och omedelbar doft med inslag av hallon och smultron. Vingården dateras 
till år 1750. 

Minnens I Nobel? Den desserten var examensprovet inför aftonens kalas! Nobelkonditorn Daniel Roos är 
kompositören av det som nu bjuds: salmbärsmousse à la gotländsk kärlek. En tribut till bärens okrönta juvel, 
hallonet, medföljer i form av hallonsorbet, hallonmaränger, halloncrème, mandelbottnar med hallonsmulor samt 
färska frusna hallon. Vinet till denna doftande dessert har djupt halmgul färg med medelstor intensitet. Doft 

År 2015 Svenskt jordbruk
 i framtiden

Meny
Apéritif uppmuntrad av Vålåloffen.

Soppa på abborre, blomkål och morotscrème i havskräftsfond.
Fläskytterfile, rökt pulled pork, korv, plockad bog, mandelpotatispuré.

Salmbärsmousse med hallonsorbet, hallonmaränger, halloncrème, 
mandelbottnar och färska hallon.

Kaffe, te och små kakor.

Viner/drycker
Castillo Perelada Cava Brut Reserva, Spanien
Pinot Noir Vinum Optimum 2012, Australien

Brumaire Novembre 2009, Frankrike
Roslagspunsch, Sverige
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Ny teknik förenklar inte bara våra liv. Ny teknik rationaliserar också vårt bruk av naturen, men med en 
förlorad mångfald som följd. Det teknikskifte som nu sker har som mål att låta tekniken anpassa sig efter 
och även imitera naturen. Precisionsodling är ett exempel.

av honung och frukter som persika och aprikos. Smaken är frisk och medelfyllig med exotisk sötma och inslag 
av aprikos och persika. Mjuk och lång eftersmak. Druvorna till detta vin skördades mycket sent på hösten, i 
november. Detta innebär att druvorna hade en hög koncentration och sockerhalt. Vinet har jäst och lagrats ett 
år på nya ekfat.

Till kaffet serveras en avec från Norrtälje, Roslagspunsch. Den består av en blandning av punsch och whisky 
(inte rökig). Punschen bjuds med omistliga och hypermoderna småkakor: Linzerögon, havtornsfyllda mördegs-
rundlar gjorda av ytterligare en Nobelkonditor, Magnus Johansson.
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Skogen har gett oss virke, tjära, träkol, pottaska och 
papper, liksom svamp och bär. Allt tyder på att sko-
gen kommer att bli en än viktigare resurs i framtiden, 
då vi måste minska vårt beroende av fossila bränslen. 
Ur skog kan vi utvinna flis och etanol men även tex-
tilier och livsmedel, som vin av björksav. Skogen här-
bärgerar koldioxid medan den växer. Som plats är den 
betydelsefull för rekreation och vårt välbefinnande.
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Skogen är kunglig. Den har sina undersåtar i fot- och ögonhöjd: mossa, svamp, bär, barr och buskar. Dess mantel 
av gran och tall är städsegrön, dess mäktiga trädkronor susar nära himlen. Mitt i detta kungliga skafferi vandrar 
de utsökta delikatesserna fågel och vilt. Skogen bjuder på den mest magnifika gastronomi och den återkommer 
och förnyar sig år för år.

Apéritifen är skogens prinsessa på likör av torkade skogshallon krönt av mousserande vin. Hon följs av Karl 
Johansvampcrème med lagrad Svecia, tronande på barkbröd och smyckad med friterad lav och färska blomster.

Förrätt à la delad godhet, fyra personer per fat. Skogens ceremonimästare Tjäder, uppstigen ur kolmilan, 
ledsagas av kryddinkokt pumpa, svart trumpet, fänkålsfrön och pumpakärnor. Mild blomkålsterrin med frite-
rad potatis och citron. Svampfanfar av svart trumpet och trattkantareller. Rotsellericrème. Hovfröken Lichenes 
som friterad lav eskorteras av kammarherre Spinacia Oleracea såsom friterad spenat. Glödande rubiner i form av 
torkade lingon. Burträsks stolthet Västerbottensost som skir spets. Skogens livssaft gransirapen förgyller fatets 
läckerheter. Vinet är ljust halmgult, doftar av vita blommor, färsk frukt, gult äpple och tropiska frukter samt den 
typiska mineralitet som man finner i Carricanteviner. Frisk och välbalanserad smak, lång eftersmak. Mineralig 
med härlig sälta och citrustoner.

Svensk ädling ur högviltfamiljen Cervus levererar varmrätten: kronhjortsytterfilé rullad i torkade blåbär 
med skogens kryddor enbär, timjan, lagerblad, tranbär, torkade kantareller – skogens müsli, placerad på granris. 
Potatispuré i hovdräkt av rödvinsbrässerad kronhjortsbog i minibitar samt persiljerot, orange morot, röd morot, 
picklade gulbetor, strimlad bladpersilja. Sällskapet kompletteras av rödvinssås baserad på långkokt hjortbog. I 
vinet hittar vi toner av katrinplommon och kryddor. Smaken är elegant och komplex. Ett medelfylligt vin med 
mogna bärtoner och fin fatkaraktär.

Desserten är unik i sitt milda majestät, lingonbavaroise skapad för aftonen av Nobelkonditorn Daniel Roos. 
Eskort av lingoncrème, mjölkchoklad, glass av de skogliga juvelerna granskott. Vinet har en vackert guldgul 
färg med inslag av koppar. Intensiv rik doft med noter av kanderad frukt, katrinplommon, fikon, rostat kaffe och 
lakrits. Mjuk söt generös smak med lång rik bouquet och inslag av kvitten, kanderad frukt och honung.

År 2016 Svensk skog –
 förnybart guld

Meny
Kolmilad tjäder med kryddinkokt pumpa, svart trumpet, blomkålsterrin, trattkantareller. 

Rotsellericréme, friterad lav och bladspenat, torkade lingon, Västerbottensost och gransirap.
Svensk kronhjortsytterfilé rullad i torkade blåbär med skogens kryddor enbär, tranbär, 
torkade kantareller timjan och lagerblad på granris. Potatispuré med rödvinsbrässerad 

kronhjortsbog, orange och röd morot, picklade gulbetor, strimlad bladpersilja. 
Lingonbavaroise, lingoncrème, mjölkchoklad och granskottsglass.

Viner/drycker
Skogshallonlikör i mousserande vin, Sverige

Al-Cantara Luci Luci, Etna Bianco, 2013, Sicilien, Italien
Château Mont-Redon, 2012, Lirac, Frankrike

Pinot Gris Vendanges Tardives 2010, Alsace, Frankrike
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Måltiden i framtiden. De stora faten ställs tillbaka på middagsborden. Gästabudets deltagare får ta för sig efter 
egen önskan. Portionsservering och invecklade uppläggningar försvinner. Det handlar om en ny medvetenhet, 
maten har viktigare uppgifter än att vara underhållande. Att ta tillvara allt från krokiga morötter till potatisskal 
blir självklart.

Än är inte insekter och liknande tillåtet i mat men fördrinkens röda färg har sitt läckra ursprung i coche-
nillelusen. Förrättssoppan är lysande ärtgrön och musslorna som muntrar upp den har funnits som föda sedan 
Hedenhös. Baljväxterna har framtiden för sig, deras protein ökar ständigt i betydelse. Algerna som de ”marina” 
bönderna utvecklar är havens grönsaker som nu når stora framgångar. Jordärtskockans höga, karakteristiska 
smak gav den tillnamnet ”svensk tryffel” för 400 år sedan. Från andra kulturer hämtades kvällens borlottibönor, 
black eye, svarta bönor, bondbönor som framöver kan få lov att erövra också svensk mark. Smaksättare de luxe är 
citronolja, ramslöksmajonnäs, hummer och champagnegelé. Soppan serveras med en svampfanfar: bröd bakat på 
Karl Johansvamp, kantareller och svart trumpetsvamp med smör smaksatt med röda och gröna alger.

Det ekologiska vinet från Italien är torrt, vitt och mousserande. Det görs på druvan Glera, förr känd som 
Prosecco men lika fin med sitt nya namn. 250 meter över havet i söderläge växer druvorna som har en frisk, 
fräsch arom med inslag av citrus, gula äpplen, lite päron med lite sötma i frukten och en fin mousse. Vinet är 
både ekologiskt certifierat och vegancertifierat.

Generositeten är en grund i gästabudet. Överflödet av svenska rotfrukter, kål, äpplen och svamp är rätt i 
säsong och känsla. Väl tillredda blir rotfrukter och kål folkhemmets ryska kaviar och dessutom tillåtna. Den fri-
terade ätliga laven har blivit ny favorit hos guldkockarna. Fläskkarrén från Krav-bonden och ledamoten Magnus 
Börjeson har långbakats i ugnen på låg temperatur för att få fram varje gourmetnyans. Det gäller även oxkinden. 
Köttet serveras med en blank, bourgognefärgad rödvinssky.

Till huvudrätten krävs ett kraftigt rött vin. Detta franska ekologiska vin är gjort på hundra procent 
Malbecdruvor, skördade och sorterade för hand. Endast naturlig jäst används. Druvorna jäser mellan tre veckor 
och en månad och har en elegant, tannintydlig smak som åldras med värdighet. 

År 2017 Akademierna i framtiden

Meny
Crème Ninon med jordärtskocka fylld med musslor, bönor och alger, toppad med hummer 

och champagnegelé. Serveras med svampkuvertbröd och algsmör.
Hasselbackspotatis, varianter av morötter, brysselkål, stekta äpplen och svamp, serveras 

i svartbläck med rödvinssky. Tillbehör: friterat potatisskal, Västerbottensost och grönkål, 
friterad lav och grönkål. Rödvinsbrässerad svensk oxkind, äppelbakad fläskkarré.

Bavaroise på rödbeta och hallon, fylld med hallonpannacotta och hallongelé, garnerad med 
rödbetscrème, mjölkchokladcrème, brownies, hallonmaräng, 

hallonsmulor på havre samt hallonsorbet.

Viner/drycker
Apéritif: Campari Americano

Perlage Sgajo Prosecco DOC Treviso, Italien, ekologiskt
Matthieu Cosse Solis Cahors 2006, Frankrike, ekologiskt

Blaxsta Vidal Ice Wine 2011, Sverige
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Som avslutning bjuds en häpnadsväckande bavaroise på rödbeta och hallon, uppfunnen av den begåvade 
Nobelkonditorn Daniel Roos. Dekoren av hallongelé, rödbetscrème, mjölkchoklad och maräng gör framtidspoesi 
av svenska odlingars ymnighet. 

Från en svensk vingård, Blaxsta, belägen i en skön sluttning åt söder strax uanför Flen, kommer det söta  
Blaxsta Vidal Ice Wine 2011, flerfaldigt guldmedaljbelönat. Druvorna sitter kvar på rankorna till dess att vinter-
månaderna infaller så att frosten höjer sockerhalten och skapar en koncentration av förnäma smaker och aromer. 
Inte förrän temperaturen sjunker till minus 7°C eller kallare skördas och pressas druvorna. Druvmusten får 
kalljäsa och mogna långsamt till en rik, söt smak. 

I smakögonblicket är man 
ensam.

Tillsammans med andra 
testas, diskuteras och delas 
upplevelsen. Den blandas 
med vardagsbestyr, planer 
inför framtiden och skvaller.

Platon framhåller i en av 
sina mest kända dialoger, 

Gästabudet (Symposion), att äkta kunskap kan 
man inte läsa sig till. Den nås genom samtal. 
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Landsbygd och utveckling – en historisk middag förgylld av svenska viner. Landsbygden är kärnan i omställ-
ningen till ett hållbart Sverige. För oss moderna människor blir mat och måltider allt viktigare. Vi granskar våra 
råvaror utifrån miljö och klimat och när vi spekulerar om framtidens mat så gör vi det med en holistisk syn. Vi 
inser att det inte bara handlar om näring, vi strävar efter att göra måltiden till en helhetsupplevelse. Sinnenas 
intryck: smak, doft, syn och känsel tillsammans med minnen, traditioner, kombinationer, överraskningar, ny-
heter. Landsbygden präglas av odling, jordbruk, jakt och fiske, tama och vilda djur och växter – det är där man 
provar nytt och vårdar och utvecklar gammalt. Ikväll serveras köttslag som ännu inte är vanliga på våra festbord, 
men som har potential att spela en viktig roll i ett hållbart Sverige. Och för första gången i Stadshusets historia 
dricker vi enbart svenska viner!

Grythyttan Björk inleder denna historiska kväll. Att dricka björksav är en urgammal tradition i Norden. 
Ungdomligt, örtigt med inslag av vita vinbär, grön banan och citrus. Det alkoholfria alternativet är en pärlande 
skånsk ekologisk äppelmust – fruktig, mycket söt och med inslag av honung och apelsin. Äpplena är handplock-
ade på Österlen: det gröna Frida, de gula Santana och Rubinola och det gulgröna Aroma.

Till förrätt serveras gotländsk gulbeta från ekologiska grönsaksodlare, toppmurkla fylld med Karl 
Johansvampscrème, plockad rökt kanin och blomkålscrème smaksatt med svensk tryffel. Kaninen kommer från 
Vreta gård utanför Enköping. Före andra världskriget exporterade kaninlandet Sverige mycket kaninkött, men 
det upphörde efter kriget och kaninen försvann från våra matbord. Idag är kanin en spännande uppstickare i 
matsammanhang, med allt vi önskar oss av vårt framtidskött: en hållbar råvara med högt råprotein, bra för miljön 
och med låg vattenförbrukning. Kaninen, denna förträffliga grovfoderomvandlare, är dessutom snabbväxande 
och kräver väldigt lite utrymme. Stjärnkockarna älskar kaninen för det goda och möra köttet. Blomkålscrèmens 
gotländska svarta tryffel är smak- och doftmässigt fullt likvärdig sina franska kusiner. Den har tagit den skan-
dinaviska gastronomiska världen med storm.

Det vita vinet Solaris 2015 är friskt och fruktigt med inslag av gröna äpplen, honung och rökig mineral. 
Smaken balanserar det rökta kaninköttet, svampen och rotsakerna på ett elegant sätt. Den alkoholfria musten 

År 2018 Landsbygd och utveckling

Meny
Gotländsk gulbeta med fylld toppmurkla, plockad rökt kanin från Vreta gård, 

blomkålscrème smaksatt med svensk tryffel.
Varm kroppkaka fylld med vildsvinsfläsk från Sörmland, syltade kantareller, 

serveras med varm griskindsaladåb och vildsvinssauté toppad 
med friterade rotfrukter, rårörda, kryddade lingon.

Äppeltartelett fylld med en kompott med svenska äpplen, svart vinbärsbavaroise, 
havresmulor, kanelcrème och vaniljglass.

Viner/drycker
Apéritif: Grythyttan Björk 2014, alt. Årets skörd, pärlande äppelmust, Sverige

Under Ölands Sol Solaris 2015, Håks Gård, alt. Maglehem n:o 4 äppelmust, Sverige
Lepores Barrique 2015, Flädie Mat & Vingård, alt. Nigrum, svartvinbärsdryck, Sverige

Blaxsta Apple Ice Wine Åkerö 2009, Blaxsta Vingård, alt. Dessert de Luxe, äppeldryck Sverige
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Att smita undan staden som norm 
är svårt.

Utgångspunkten i Jordbruksver- 
kets definition av landsbygd är sta-
den: landsbygd är det som inte är 
stad. Men varje stad behöver en 
landsbygd, oavsett var den ligger 
– i Småland, Jämtland eller Peru. Vi 
behöver varandra. Vad visar detta 
bättre än maten vi äter?

Maglehem n:o 4 har mycket fruktig smak och sötma och tydlig karaktär av äpplen, inslag av honung och apelsin. 
Äppelgården Maglehem på Österlen odlar gamla äppelsorter ekologiskt.

I Sverige äter vi gärna mat från den vilda naturen. 60 procent av de svenska konsumenterna placerar mat 
som hämtas direkt från naturen högt på matönskelistan. Därför är vildsvin en råvara som ligger i tiden, på stark 
frammarsch i våra köttdiskar och kök. Än är vildsvin inte vanligt på bankett, men i framtiden lär vi äta det till 
både vardag och fest. I stora delar av Sverige har klövviltet, främst vildsvinen, ökat kraftigt. Det har medfört 
stora problem med viltskador på skog, grödor och trädgårdar – på vissa håll närmast ett katastrofläge. Antalet 
viltolyckor har också ökat kraftigt. Vi behöver alltså jaga mera vildsvin – och konsumera köttet! Det låter sig göras 
endast med enklare regler kring hantering och försäljning av viltkött. Ikväll serveras för första gången hittills 
kroppkakor på en bankett i Stadshuset. De är fyllda med vildsvinsfläsk, det passar utmärkt! Denna måltid tar 
vara på hela grisen och kombinerar fläsket med griskindsaladåb och vildsvinssauté.

Vinet Lepores Barrique har en fruktig doft och smak av mörka bär, viol, örter med inslag av vanilj. Alkoholfria 
alternativet Nigrum är en nyanserad dryck, fruktig och frisk med sötma, med inslag av svarta vinbär, mörka 
körsbär, örter och vanilj.

Desserten, denna ögonfröjd komponerad av Nobelkonditorn Daniel Roos, är en mördegstartelett med en 
ljuvlig kompott av Ingrid Marie-äpplen. Därtill svarta vinbär från Västerbotten, kanelcrème och vaniljglass. Allt 
strösslat med havresmulor. Blaxsta Apple Ice Wine är ett svenskt dessertvin med en doft av Calvados. Blaxsta 
skördar Åkeröäpplen på den egna fruktgården och låter dem frysa naturligt för att pressas när temperaturen faller 
under minus 10°C. Den kraftiga aromfyllda saften får kalljäsa och långsamt mogna. Det ger naturlig sötma och 
Åkeröäpplets karakteristiska smak till detta utsökta dessertvin. Det alkoholfria Dessert de Luxe, från skånska 
Östra Sönnarslövs traditionstyngda fruktodlingar, är en äppeldryck med en nyanserad, mycket söt och frisk smak 
med inslag av röda äpplen, apelsinmarmelad, ananas och kanel. Till kaffet serveras den svenska kafferepskakan 
nummer 1 – gammaldags mördegskaka – här moderniserad med vanilj och pistagenötter.
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Källhänvisningar med mera
Sidan 6
Köket i arbete och Christina Möller tillsammans med Gunnar Eriksson. Foton: Magnus Stark.
Dukning i Gyllene salen. Foto: Erik Cronberg.
Nedtill: Förberedelse inför 2018 års högtidssammankomst. Foto: Per Eriksson.

2003 – sidan 9
Tre menyer. Lösblad i Stockholm Energi presenterar ”Fröken, får jag be om matsedeln”, klassiska krogar och klassiska recept från ett svunnet 
Stockholm, matbok av Ove Pihl. Page One Publishing, Stockholm, 1997.
Gädda. Robert W Hines, U.S. Fish and Wildlife Service. [Public domain].
Havtorn. Ur: Carl Axel Magnus Lindman, Bilder ur Nordens Flora.
Kräftor. Foto: Ylva Nordin.

2004 – sidan 11
Åkerbär som det avbildades i Linnés Flora lapponica. Ur: Håkan Tunón, Börge Pettersson & Mattias Iwarsson (red.), Människan och floran. 
Etnobiologi i Sverige d. 2. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2005.
Smakspindel för åkerbär. Baserad på illustration i Martin Ragnar, Paulina Rytkönen & Jan Hedh, Åkerbär. Black Island Books, Luleå, 2017.
Vinodling. Foto: Sven Wilhelm.
Chateau Bernadotte Haut Medoc Controlée.

2005 – sidan 12–13
Donationsgården Enaforsholm Fjällgård testamenterades år 1937 till akademien av A.W. Bergsten. Foto: Bo Berglund.
Fönsterutsikt mot Storsnasen från Enaforsholms huvudbyggnad. Foto: Bo Berglund.
A.W. Bergstens självporträtt hänger på Enaforsholm. Foto: Hans Antonson.

2006 – sidan 15
Den mångkulturella måltiden, med text av Ingmarie Wass, utgavs av KSLA första gången 2006. En uppdaterad utgåva kom år 2011.
Granatäpple. Ur Bengt Bergius Tal om läckerheter, SOLMED nr 65, som gavs ut av KSLA 2015. ISBN: 978-91-86573-51-5.
Ceres (Demeter på grekiska), växtlighetens och jordbrukets gudinna i det gamla Rom, ingår i KSLA:s logotyp.

2007 – sidan 16–17
Kongl. Landtbruks Akademiens Experimentalfält 1868. Litografi av Johan Fredrik Meyer, efter original i Kungliga biblioteket.
Carl von Linné i lappländsk dräkt. Av Henry Kingsbury (Mezzotinto, 1807 eller tidigare) efter Martin Hoffman (målning, Hartecamp 
1737). [Public domain].
Linnea Borealis. Ur: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé, Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gera, Tyskland, 1885. [Public 
domain].
Infälld: Carolus Linnaeus. Ur: Sarah K. Bolton, Famous Men of Science, New York, 1889. [Public Domain].

2008 – sidan 18–19
Preses Sara von Arnold och H. M. Kung Carl XVI Gustaf vid högtidssammankomsten 2008. Foto: Mats Gerentz.
Selma Lagerlöf: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Första utgåvan, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1906.
Landskapsforum 2017 – landskapsperspektiv i fysisk planering. KSLAT nr 4-2017. ISBN 978-91-88567-05-5.
Akademien gav år 2011 ut Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. SOLMED nr 53. ISBN 978-91-86573-10-2.
Skanningskollage. Foto & montage: Ylva Nordin.

2009 – sidan 21
Skördefest på Åland. Foton: Ylva Nordin.
Märkesåret uppmärksammades i Riksdagshuset i januari 2009. Foton: Ylva Nordin.
Åländska klippor. Foto: Ylva Nordin.

2010 – sidan 22–23
Karl XIV Johan övervakar högtidssammankomsten i Stadshuset. Foto: Mats Gerentz.
Karl Johansvamp. Ur: Elias Fries, Sveriges ätliga och giftiga svampar, tecknade efter naturen, Norstedt, Stockholm, 1860.
Stenhammar slott i Flens kommun. Foto: Jorchr. [CC BY-SA 3.0].
Infälld: Karl XIV Johan. [Public Domain].

Mittuppslag sidan 24–25
Stora bilden: Banketten i Stadshusets Gyllene sal vid högtidssammankomsten 2004. Foto: ©Börjesons.
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Små bilder upptill: Stadshusköket förbereder sig. Foton: Per Eriksson.
Små bilder till vänster, uppifrån och ned: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson håller tacktal 2012. Foto: Mats Gerentz. Dessert vid 2017 års 
högtidssammankomst. Foto: Magnus Stark. Gyllene salen förbereds inför banketten år 2017. Foto: Erik Cronberg. Förrättssoppa vid 2017 
års högtidssammankomst. Foto: Magnus Stark. Thorbjörn Fälldin gästar akademien, statsminister 1976–1978 och 1979–1982 (arkivfoto).
Små bilder till höger, uppifrån och ned: Akademiens vice preses Jan Rendel åren 1988–1991 vid en av akademiens högtidssammankomster 
(arkivfoto). Till 2014 års sillförrätt bjöds knäcke från Leksand. Foto: Magnus Stark. Kalixlöjrom inledde högtidsmiddagen jubileumsåret 
2013. Foto: Magnus Stark. Akademiens preses Mårten Carlsson åren 2004–2007 vid en av akademiens högtidssammankomster (arkivfoto). 
Högtidssammankomsten 2012. Christina Möller flankeras av Ola Hildingsson till vänster och toastmaster Magnus Stark till höger. Foto: 
Mats Gerentz.

2011 – sidan 27
Inom EU är det möjligt att registrera beteckningar för vissa speciella livsmedel. Logotyper för Skyddad geografisk beteckning, Skyddad ur-
sprungsbeteckning och Garanterad traditionell specialitet. 
Richard Tellström högtidstalade år 2011. Foto: Mats Gerentz.
Dessert. Ett exempel på Stadshuskökets ekvilibrism. Foto: Magnus Stark.
Mathantverk i Stadshuset, köksmästare Gunnar Eriksson. Foto: Per Eriksson.

2012 – sidan 28
Den sörmländska egendomen Barksätter donerades till akademien år 1983. Markerna domineras av skog. Foto: Ylva Nordin.

2013 – sidan 31
Dukning och meny vid jubileumsårets högtidssammankomst. Foto: Mats Gerentz.
Kemisk-växtbiologiska anstalten i Norrbotten 1905. Ur: Landtmannen 1905, nr 43 & 44.
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson i samspråk med H. M. Drottning Silvia. Foto: Mats Gerentz.
SLU Alnarps huvudbyggnad 1863. Ur: Hjalmar Nathorst, Beskrifning öfver Alnarps Landtbruks-Institut, Malmö, 1863.

2014 – sidan 33
Bakgrund, himmel och hav. Foto: Sigge Nordin.
Havet spolar upp plast på Hawaiis stränder. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters. [Public Domain].
Fisheries, sustainability and development – Fiftytwo authors on coexistence and development of fisheries and aquaculture in developing and developed 
countries. Akademiens ”Blå bok” gavs ut år 2009. ISBN 91-85205-897-5.
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beordrat sanering av miljöfarliga vrak i havet. Foto: Fredrik Lindgren/HaV.

2015 – sidan 35
Annons för Electrotank, ”världens första elektriska traktor”, år 1921. 
Asea/Junes elektriska plog i bruk 1923. Foto ur Svenska Motokulturföreningens arkiv, KSLA.
Drönare. Foto: Sam McGhee.
Traktorer i arbete. Foto: Johny Goerend.

2016 – sidan 36
Bakgrund, skogens produkter. Foto: Samuel Zeller.
Timmerråvara. Foto: Ylva Nordin.
Ur skogsråvara går det att skapa textilier, vilket demonstrerades vid högtidssammankomsten 2012. Foto: Mats Gerentz.
Tallplanta på granstubbe. Foto: Magnus Stark.
H. K. H. Prins Carl Philip låter sig väl smaka vid högtidssammankomsten 2016. Foto: Pelle T Nilsson.
Förrätten. Foto: Magnus Stark.
Björksav, ytterligare en skogsprodukt. Foto: Per Eriksson.

2017 – sidan 39
Fika i skogen. Tillsammans med andra delar man smakupplevelsen. Foto: Håsonbild, Örnsköldsvik. Ur Tidskriften Skogsägarens bildarkiv, 
deponerat hos KSLA.
Akademigästabud i Blå hallen den 28 januari 2013. Foto: Mats Gerentz.
Platon. Etsning av D. Cunego (efter Mengs & Wellcome). [CC BY 4.0].
Det delade gästabudsfatet år 2017. Foto: Magnus Stark.

2018 – sidan 41
Landsbygden, det som inte är stad, är nödvändig för staden. Foto: Ylva Nordin.
Land och stad – nya relationer i en osäker tid. KSLAT nr 5-2016. ISBN 978-91-88573-88-1.

Sidan 44
Förrättssoppan serveras år 2017. Foto: Erik Cronberg.
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Smaklig måltid!
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens dryckesvisa

I Stadshuset mäktiga salar

Melodi: I sommarens soliga dagar (trad.)

Text: M. J. Stark

     I     Stads - hu-sets mäk-ti  - ga   sa    -    lar, långt    bor - ta  från land-skap och

ba      -     lar,      i          frac  -   kar  och bro  - ki  -  ga   sja     -      lar...  Kom

tall   -    ri     -    kar        och          glas  –  fyll  på,      fyll  på!! Känns det      ej

bra, glöm det      i - da’    och slu  -   ta   tröst - ät  mörk chok-la’!   Vår Ce  -  res-

tropp, den tå   -  gar opp     till  trap - pans all   -   ra högs  -  ta topp.       I

Stads   -   hu   -   sets mäk    -     ti    -    ga       sa          -         lar...     Kom

tall     -      ri     -     kar            och             glas   –   fyll   på,        fyll   på!!
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När hedersledamoten Christina 
Möller blev invald i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien upptäckte hon 

snart att akademiledamöterna vanligen 
visste mer om arealer, produktion och 

volymer än om matens slutliga kvaliteter. 
Hon föresatte sig då att KSLA skulle bli ett 

föredöme för den vällagade, genuina 
maten. Det vann omedelbart gehör.

KSLA:s kollegium skapar varje år ett tema 
för den middag som ges i samband med 
högtidssammankomsten den 28 januari. 

Under Christina Möllers ledning har dessa 
årliga middagar blivit berömda för 

sin höga gastronomiska kvalitet.

Från år 2003 finns dokumentation om varje 
högtidssammankomsts tema och middags-

meny, samt Christina Möllers presentation
av måltiden. Här är den dokumen- 

tationen i samlad form.

Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien

Drottninggatan 95 B
Box 6806

113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00

www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) är en mötesplats för den gröna 
sektorn. Akademien är en fri och oberoende 
nätverksorganisation som arbetar med frågor 
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog 
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, 
miljö och naturresurser samt skogs- och 
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som 
berör alla och som intresserar många!


