
 

 

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. 

 

Boksamtal i biblioteket 
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Åkerbär – Europas godaste bär 
 
Onsdag 4 april 
 

 

Tid Onsdagen den 4 april, kl 18.30–19.30 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast tisdagen den 3 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Ingen avgift 

Frågor Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se, tel 08-54 54 77 17  

 Detta evenemang finansieras med stöd av Stiftelserna Per Palmgren och Carl Fredrik von Horn 

 

 

Säg åkerbär och norrlänningen lyser upp och den drivne kocken utropar: en exceptionell råvara! 

Carl von Linné, vår egen vetenskaplige gigant, framhöll år 1762 åkerbäret som Europas godaste 

bär. Åkerbäret är unikt samtidigt som det är motsträvigt: Svårt att hitta, svårt att plocka, svårt att 

rensa, svårt att lagra – men med en vidunderlig smak! Om detta och mer berättar Martin Ragnar i 

boken Åkerbär – Europas godaste bär som utkom förra året. 

 

Åkerbäret är en del av vårt biologiska kulturarv. Men hur påverkar den ändrade användningen av 

våra marker bärets förekomst? Hur kan vi bevara dess smak, dels när det gäller att överföra 

smakupplevelser från en generation till en annan, dels när det gäller att förändra bäret genom att 

ta fram hybrider, men som avviker i smak? Vilken kommersiell roll kan åkerbäret spela, till 

exempel när det gäller turism?  

 

Välkommen till boksamtal i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek den 4 april 

kl 18.30. Huvudförfattaren Martin Ragnar berättar om åkerbäret och samtalar med Paulina 

Rytkönen och Håkan Tunón, båda ledamöter i KSLA. 

 

Boken Åkerbär tilldelades 2017 andra pris (i kategorin Speciallitteratur – råvara) i Årets Svenska 

Måltidslitteratur. 

 

Välkommen! 

 

 

 

 

 

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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