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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och
startade sitt arbete den 28 januari 1813.
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Eders Majestäter
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Dagens högtidssammankomst är mycket speciell eftersom KSLA firar 200-årsjubileum. Och
visst är det, om något, väl värt att fira!

Karl XIV Johan visste uppenbarligen vad han gjorde när han grundade akademien med den
franska lantbruksakademien som förebild. På hans tid var det bara lantbruket som ingick, och
först långt senare, (men ändå ett år innan jag föddes) införlivades skogen i akademiens namn.

Trots sin aktningsvärda ålder så vill jag påstå att KSLA fortfarande fyller en betydelsefull
funktion i samhället. Både som en diskussionsplattform för ledande företrädare för de gröna
näringarna och livsmedelssektorn OCH som en brygga mellan forskning och beslut.
Jag tycker att KSLA mer än väl lever upp till sin portalparagraf ”att med stöd av vetenskap
och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk och därtill knuten
verksamhet”.

KSLA är som sagt en pigg och vital 200-åring som brinner för både högaktuella
samhällsproblem och visionära framtidsfrågor. Om jord- och skogsbruk, förhållandet stad –
land, miljö, jakt, fiske och vattenbruk och framtidens matvanor och livsmedelssäkerhet för
att bara nämna några frågor.
När jag kastar en snabb blick i kalendariet möts jag av ett brett ämnesval för seminarier och
debatter – stort som smått – och det visar också på ett stort ett internationellt engagemang.
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Inramningen av den här högtidssammankomsten är precis så pampig som man kan förvänta
sig. Då tänker jag både på själva sammankomsten i Gyllene salen men även på denna utsökta
middag här i Blå hallen.

Det är knappast en överdrift av mig att påstå att middagen har varit komponerad med omsorg
och eftertanke och den var en fröjd både för ögat och för magen.
Men det har varit en njutning även för örat att lyssna på den så livfullt beskrivna menyn av
Christina Möller och Marie-Louise Danielsson-Tham.

Jag har ju, som säkert många av er känner till, varit drivande i regeringens satsning på
”Sverige – det nya matlandet” vilket är en vision om satsningar på mat och
livsmedelsproduktion och mat i kombination med upplevelser i Sverige. Eftersom Carl XIV
Johan hade den franska akademin som förebild på sin tid, ser jag för min del gärna att det
svenska köket, de svenska råvarorna och kokkonsten blir förebild i nutid.
Jag tycker att kvällens kulinariska upplevelse visar att vi har potential och att Sverige är ett
matland att räkna med!

Det sägs att en dryck eller matvara blir exklusivare, ju fler ord det finns som beskriver den.
Själv brukar jag nöja mig med att beskriva vin som ”rött” eller ”vitt”, kanske någon gång
använder jag ord som ”strävt” eller ”fylligt”.

Inte konstigt då att potatis är att betrakta som basvara. För potatisen finns för det mesta bara
två ord: ”fast” och ”mjölig”. I min butik hemma i Ljungby kan man även få reda på sorten om man har tur.

Christina Möller som varit vår ciceron i kväll och så livfullt och kunnigt guidat oss fram i
menyn har säkert fler ord även för potatis! Och jag måste tillstå att den mandelpotatis-terrine
vi serverades idag är så långt man kan komma från den basmat jag förknippar potatis med.

3

Avslutningsvis vill jag gratulera de som belönats med Akademiens priser och belöningar och
önska er nyinvalda ledamöter lycka till i ert fortsatta värv. Ni bidrar alla till att sätta fokus på
de gröna näringarna var och en på sitt sätt.

Tack för en trevlig kväll med god mat och en trevlig samvaro.
Skål och tack.

Eskil Erlandsson
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