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En tids- och smakresa med Skåneländska Gastronomiska Akademien

Ur avgående preses Sven-Olle R Olssons (preses hc) högtidstal för 

Skåneländska Gastronomiska Akademien våren 2010.

Från Gastronomiska Kalender 2011, sid 116-126, återgivet med benäget tillstånd.

En första brytpunkt i mitt engagemang för gastronomisk 
forskning var 1970 när Nils-Arvid Bringéus genomförde 
sitt första internationella symposium om matkultur. Det 
väckte stor förundran och intresse hos mig, en naturve-
tare som inte visste så mycket om etnologi, och uppfödd 
på gedigen folkkost ursprungligen kommen från mor-
mors Norra Rörum. Nils-Arvid tog vänligen emot mig 
och öppnade etnologins stora matforskningsscen med 
kontakter, forskningsprojekt och mycket spännande lit-
teratur. Det blev ett helt ”déjà-vu”-skådespel med bland 
annat sillasoppa, kryddsill, blodkorv, ”drickablanning” 
och hela matkulturen samlad på julbordet. Själv vände 
jag först min nyfikenhet åt öst och intresserade mig för 
den ryska maltdrycken kvass (1) och därmed fördjupa-
des samarbetet med Anders Salomonsson, som arbetade 
med Gotlandsdricka.

Nästa brytpunkt kom 1977 då fem personer i Lund er-
tappades efter att ha fångat och flått ett antal igelkottar 
i Lund. De anklagade påstod nämligen att de skulle äta 
upp djuren, vilket ingen trodde på inte ens specialister 
på olika institutioner i Lund. Eftersom jag arbetat med 
igelkottars fysiologi var det naturligt att jag tog till mig 
frågeställningen om igelkottar tjänat som människoföda. 
Det visade sig klart att olika folkgrupper både i Europa 
och annorstädes hade uppskattat detta feta och välsma-
kande kött (2).

I slutet av 1980-talet tycktes det mig som om hela den 
genuina svenska och skånska matkulturen skulle drun-
kna i prefabricerad och importerad mat. Perspektivet 
på detta hade jag huvudsakligen fått från mina resor 
utomlands. Vad skulle man göra åt det? Matkulturen är 
ju vår identitet! Eftersom jag hade erfarenhet av tvär-
vetenskapligt samarbete och organisering av symposier 
var det enkla svaret att göra ett symposium om skånsk 
mat och matkultur. Kontakt togs med etnologerna, som 
var positiva och sedan var det bara att sätta samman ett 
mångsidigt program med olika specialister och skaffa 
sponsorer. En ledningsgrupp bildades med Anders Sa-
lomonsson som sekreterare, Claes Woelfer som kassör, 
Helmut Prössel som vice ordförande och jag själv som 
ordförande. 

På hösten 1992 dök dessutom idén upp att bilda en 
Gastronomisk Akademi när vi ändå hade samlat ihop 
specialister till symposiet. Sagt och gjort, Akademien 
stiftades på hösten 1992 av ovannämnda fyrklöver-
grupp. Därefter byggdes Akademien upp och kunde 
grundas vid symposiet den 3 februari 1993. Det var helt 
klart från början att Akademien skulle arbeta på veten-
skaplig grund och att den skulle omfatta Skåneland eller 
gamla Östdanmark lika med Skåne, Blekinge, Halland 
och Bornholm, eftersom området har en egen kulturhis-
torisk tradition (3).

Efter denna tillbakablick vill jag försöka se in i framti-
den vad Akademien kan göra mot bakgrund av vad som 
skett de senaste tjugo åren. Eftersom vi är en Gastrono-
misk Akademi måste vi först veta vad gastronomi är. 

Vår definition är: ”Allt som har med mat och dryck 
att göra” eller ”Maten och måltidens vetenskap och 
konst” till skillnad mot den gängse uppfattningen:  
”Finare matlagning”. 

Vi rör oss här inom en av mänsklighetens viktigaste 
kulturyttringar, maten, ätandet och måltiden, som i sig 
innehåller de flesta vetenskaper, hantverk, konst och es-
tetik. Denna brygga mellan vetenskap, konst och estetik 
finner vi också inom arkitekturen. 

Inom vetenskaperna skiljer vi på naturvetenskap och 
humaniora-samhällsvetenskap, som har olika arbets-
metoder. I dagens läge har vi mycket information och 
forskning inom det naturvetenskapliga fältet medan den 
humanistisk-samhällsvetenskapliga ligger efter inom det 
gastronomiska området och detta bör åtgärdas (4). Själ-
va matlagandet är ett hantverk och en konst, kokkonst, 
en färdighet som analogin läkekonst. 

Inom matlagandet och måltiden spelar estetiken en 
mycket stor roll för alla våra fem sinnen: lukten, sy-
nen, hörseln, smaken och känseln. Problemet är att den 
vetenskapliga disciplinen estetik inom ämnet filosofi 
sysslar i praktiken bara med våra fjärrsinnen: synen och 
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hörseln och inte med gastronomisinnena: lukt, smak 
och känsel. Här står man faktiskt inför uppgiften att 
definiera och bygga upp hela estetiken kring dessa sin-
nesorgan. Vi ser detta som tydligast när vi skall beskriva 
upplevelser som: ”Hur och vad luktar, smakar och känns 
det? Samt beskriv graden av vällust eller obehag av 
upplevelsen!” Hela teoribildningen kring detta måste 
byggas upp. 

Hade vi människor genom evolutionen förblivit lukt- 
och hörseldjur, som de flesta däggdjur, istället för att bli 
utpräglade syndjur hade estetikämnet sett annorlunda 
ut idag. Vidare anses konst som vi upplever med våra 
fjärrsinnen finare än de från lukten, smaken och känseln, 
som är kärnan i den gastronomiska upplevelsen. En in-
stallation av ett dukat bord med mat och allt är en konst-
installation, men själva måltiden vid samma bord med 
alla dess upplevelser anses inte vara en konstupplevelse 
av samma klass. Märkligt!

Akademien har sedan 2002 haft förmånen att stimulera 
forskningen inom hela matområdet i Sydsverige genom 
samarbete med Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta. 
Årligen har vi kunnat dela ut 300 000 kr i form av ett 
forskningspris på 100 000 kr och 200 000 kr som forsk-
ningsstipendier till yngre forskare. Under dessa nio år 
har priset gått till livsmedelteknologer, samhällsvetare, 
hortonomer, agronom, kemist, etnolog, medicinare och 
ekonom. Ungefär samma breda fördelning gäller för de 
28 stipendiemottagarna och det visar på ämnets vida 
tvärvetenskapliga karaktär.

Samma år som Akademien startade, 1993, började vi 
dela ut diplom för förtjänstfulla insatser inom skåne-
ländsk gastronomi. Principen är att tre till fyra diplom 
delas ut årligen, vartannat år enbart till Skåne, vartannat 
år huvudsakligen till Blekinge, Halland och Bornholm. 
Totalt har det blivit sextiosju diplom genom åren, hu-
vudsakligen till producenter av olika slag. 

1996 inleddes samarbetet med Hushållningssällskapet 
Malmöhus. De fem första året utdelades hemkonsu-
lenten Rosie Johnsson minnesstipendium, som sedan 
avlöstes av förre landshövdingen Bertil Göranssons 
Bjärsjölagårdsstipendium på 10 000 kr år 2000 efter 
hans frånfälle. Stipendiet går till någon som har gjort 
väsentliga insatser för skånsk matkultur. De flesta åren 
har stipendiet utdelats till framstående producenter, 
undantaget de första åren. Nils-Arvid Bringéus 
fick det för sin pionjärgärning att ha grundlagt den 
etnologiska matforskningen med tyngdpunkt på skånska 
förhållanden. Vid vårt dryckessymposium år 1997 

instiftade Bertil Göransson dessutom ett dryckespris, 
avsett för personer med synnerliga kunskaper inom 
dryckeskulturen. År 2001 omvandlades detta pris till ett 
dryckesdiplom till Bertil Göranssons minne.

Efter vår sekreterare Anders Salomonssons alltför tidiga 
bortgång instiftade Akademien ytterligare ett minnes-
stipendium år 2005 i hans namn på 5000 kr för framstå-
ende humanistisk forskning inom gastronomi-måltids-
forskningen, att utdelas vartannat år. Så här långt har tre 
forskare hunnit få detta minnesstipendium.

Samma år, 2005, instiftade Akademien Mårtenspriset i 
samarbete med Stiftelsen Sveriges Bästa Bord, att utde-
las till ett näringsställe som utmärkt sig speciellt. 

Under Akademiens första år insåg vi hur otillfredsstäl-
lande det var med bristen på högskoleutbildning inom 
gastronomi och måltidsforskning i Skåneland. Detta 
speciellt med hänsyn till att regionen har den största 
produktionen av livsmedel i landet, samtidigt som livs-
medelsforskning, agrar forskning på Alnarp och annan 
matforskning på Lunds Universitet är mycket fram-
gångsrik. Naturligt vore att knyta denna utbildning till 
dessa naturliga förutsättningar. 

Akademien tog initiativet och kontaktade Malmö stad, 
Malmö Högskola och slutligen Högskolan i Kristian-
stad, som helhjärtat tog på sig uppgiften att bygga upp 
utbildningen. Under planeringen och uppbyggnaden av 
utbildningen tog Akademien en stor aktiv del genom 
konsultverksamhet och genomförandet av tre symposier 
i samarbete med Högskolan Kristianstad (5 & 6). 

Utbildningarna har nu varit igång ett antal år och börjat 
finna sin roll och samtidigt har man fått sin första pro-
fessor i ämnet, nämligen Maria Lennernäs, som också 
är ledamot i Akademien. Högskolan önskas lycka till i 
fortsättningen, må den bli ett viktigt nav inom gastrono-
misk forskning och utbildning i framtiden. 

I samband med detta utredningsarbete tog Hässleholms 
kommun initiativet till uppbyggandet av utbildningsen-
heten Gastronovum, som IngaLill Hall skickligt byggde 
upp till en framgångsrik enhet (7).

Utbildning inom gastronomi eller mat och måltid är 
synnerligen viktigt, eftersom sammanhangen kring mål-
tiden är vittomfattande och ibland komplexa. Därför tog 
Akademien genom Sven-Olof Isacssons ledning initiati-
vet till ett samarbetsprojekt med fyra Malmöskolor och 
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Malmö skolrestauranger för att studera hur man integre-
rar hela begreppet måltid hos tolvåriga elever. Eleverna 
fick under höstterminen 2009 lära sig praktiskt hur 
man lagar mat av mycket kompetenta kockar samtidigt 
som skolans olika ämnen inriktades på måltidens olika 
aspekter. Detta kompletterades med utflykter till produ-
center samt undervisning om smak, etikett och hälsa. 
Sammantaget blev projektet mycket lyckat. Projektet 
kommer säkerligen att få efterföljare (8).

En viktig konklusion av diskussionerna efteråt var att 
man måste börja intressera barn för mat och matlagning 
redan i späd ålder. Ju tidigare desto bättre! 

Akademien hade tidigare ett mycket uppskattat sym-
posium om skolmat år 2000 i Helsingborg med titeln; 
”Skåneländsk matkultur i skolmåltiden – varför?” Det 
sköttes av våra kvinnliga Akademiledamöter. 

Den framgångsrika symposieverksamheten inleddes 
med en serie symposier om regional matkultur: Skåne 
1993 (9), Blekinge 1994 och Halland 1995. 1994 höll 
vi också ett symposium om hälsoproblematiken under 
namnet: ”Skåneländsk Mad. Rena hälsan! Från Mor-
ronbid till Nattamad (10)! Därefter hade vi en ordentlig 
genomgång av dryckerna i symposiet: ”Drycker till 
vardags och fest” år 1997 (11) med bland annat mycket 
uppskattade dryckesprovningar av öl, whisky och kaffe. 
Slutligen genomförde vi två mycket viktiga och upp-
skattade symposier på Alnarp 2003 och 2005 om kryd-
dor och rotfrukter. 

Flera av symposierna är utgivna i tryckt form. Gene-
rellt sett har syftet med symposierna varit att ge en bred 
överblick över ämnena både biologiskt, etnologisk, 
historiskt, medicinsk, odlingsmässigt, industriellt och 
kokkonstmässigt med praktiska demonstrationer och 
provsmakningar.

Vid mitten av 1990-talet började vi diskutera tillståndet 
på landets vägkrogar, som för oss då var ointressanta 
matställen med prefabricerad fet mat utan någon finess 
och utan någon som helst regional prägel. Hjärt- och 
lungfonden hade då också startat ett vägkrogsprojekt i 
Mellansverige för att få lastbilschaufförer att äta häl-
sosammare. Genom samarbete med Skånemejerier 
och Skånes Turistråd fick vi igång ett projekt under tre 
sommarsäsonger mellan 1997-1999 där vi profilerade 
skånsk hälsosam mat. Under ett av åren satsade vi 
starkt på Brännesnuda (12) som Årets rätt. Totalt sett 
var projektet mycket lyckat och var vi uppe i fyrtioåtta 
deltagande restauranger runt om i Skåne, huvudsakligen 
vägkrogar och gästgiverier.

Detta projekt ledde in oss på den småskaliga livsmed-
elsproduktionen i Skåne och samarbete med en mängd 
olika organisationer såsom Regional Matkultur, Skånsk 
lantmat, LRF och Hushållningssällskapen. Det möns-
ter som uppenbarades var en mängd projekt som drevs 
av olika organisationer utan någon samordning mellan 
de olika aktörerna. Detta ledde till att Region Skåne 
tog initiativet till bildandet av organisationen ”Maten i 
Skåne” under Näringslivsenheten. Dess ambition var att 
göra Skåne till en av de ledande matregionerna i Europa 
inom en tioårsperiod. Ordförande blev Carl Sonesson 
med IngaLill Hall som projektledare. Flera arbetsgrup-
per inom primärproduktion, logistik, utbildning, res-
tauranger och marknadsföring startades och utförde ett 
gediget arbete mellan 2002 – 2006.  I dag heter projek-
tet Smaka på Skåne och ingår i Skånes Livsmedelsaka-
demis verksamhet.

Ser vi på dagens situation så har mycket positivt hänt i 
rätt riktning. Folk har fått upp ögonen för naturligt ren, 
välsmakande mat av närproducerade råvaror och då 
gärna ekologiskt. Ett ökat intresse för olika varianter av 
olika råvaror har också ökat, vilket bidrar till variation. 
På det lokala planet har Skånes Livsmedelsakademi eta-
blerats och utgör navet i utvecklingen av hela livsmed-
elsnäringen i Skåne. På det nordiska planet har Nordiska 
Ministerrådet startat projektet Ny Nordisk Mat, som är 
en innovativ satsning med visionen: ”Norden som glo-
bal vinnarregion” och i detta ingår satsningar på regio-
nala värden, gastronomi, näringsutveckling, råvaror och 
turism. Jordbruksministern Eskil Erlandsson har också 
startat det nationella tillväxtprojektet: ”Sverige det nya 
matlandet”, med fokus på mat- och livsmedelsproduk-
tion samt turism.   

Med dessa satsningar bör vi kunna se an framtiden med 
viss tillförsikt, att hela gastronomin med alla dess för-
greningar och näringar kan lyftas upp på ett högre plan 
så att Skåneland, Sverige och Norden blir kända som 
matregioner i världsklass.

Dock ser jag med viss oro på att det inte satsas tillräck-
ligt på utvecklingen av olika råvaror i landet. Det gäller 
både odling, avel och fångst. Man måste i dessa sam-
manhang ta fram det som är specifikt för regionen i frå-
ga och som under lång tid har anpassats till den rådande 
ekologiska balansen. Här finns de gamla växtsorterna 
i Nordiska Genbanken samt de gamla lantraserna. Det 
är viktigt att genomföra denna utveckling av variation i 
olika egenskaper såsom exempelvis smak och utseende 
samtidigt som autenticitet och ekologisk balans vid-
makthålls. Vi har själva erfarenhet av Linderödsgrisens 
förträfflighet i smakkvalitet och är övertygade att den 
har framtiden för sig.  
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Dessutom har vi många vilda växter, som är användbara 
som mat och kryddor och som har glömts bort i modern 
tid.  

Hjälp i detta kan man få genom att studera äldre tiders 
bruk. Här kommer samarbetet mellan etnologin och 
biologin in i det nya ämnet ”Etnobiologin”, det vill säga 
läran om samspelet mellan människa och natur och som 
har fått en ökad aktualitet i dag. Tre praktband om ”Et-
nobiologin i Sverige” har publicerats (13). Detta område 
lär oss att ta vara på våra tillgängliga resurser på bästa 
sätt och uttrycks i matsammanhang som regionala rätter 
med hög autenticitet. De är präglade av både natur och 
kultur (14)! 

För Nordens del är miljön unik med sitt milda klimat 
på denna nordliga latitud med sina många soltimmar på 
sommaren. Det ger karaktär och smak åt produkterna. 
Dessutom har vi alla naturtyper: hav, fjäll, tundra, sko-
gar, insjöar, slätt med mera, och med allt vad detta inne-
bär, från Arktis i norr till kontinenten i Danmark och 
Skåneland i söder.

För att Skåneland, Sverige och Norden skall bli en fram-
gångsrik gastronomisk region i världen krävs också att 
det blir en förändring i vår syn på råvarorna, maten och 
måltiden. Det måste bli ett paradigmskifte eller snarare 
en förskjutning av paradigmen från teknik, medicin, 
hälsa, vitaminer, bakterier och utgångsdatum till utse-
ende, skönhet, smak, lukt, känsel, upplevelse, njutning, 
glädje och tillfredställelse.

 

Trots alla larmrapporter har vi nog världens bästa djur-
hållning och omsorg om djuren liksom kontroll av ma-
tens bakteriehalt, vitaminer, näringsinnehåll, kontroll av 
livsmedelsindustrins produktion mm, men vi pratar inte 
om smakkvalitet, lukter känsel och upplevelser såsom 
man gör i Medelhavsländerna. Frågar man om matens 
kvalitet här i Norden får man alltid svar på de tekniska 
fakta men ytterst sällan om de sensoriska eller upplevel-
semässiga (hedoniska) egenskaperna. Självfallet beror 
mycket på att vi i stort sett saknar språkliga begrepp för 
att beskriva smak, lukt och känselintryck och än värre 
blir det när man skall beskriva själva upplevelsen, njut-
ningen eller avskyn för vissa matupplevelser. Här har vi 
en jätteuppgift framför oss och i detta ligger uppbygg-
naden av filosofiämnet estetik för lukt, smak, känsel och 
upplevelsen i form av njutning, glädje eller avsky, som 
jag varit inne på tidigare. 

 

Globalt sett är det tveksamt om vi kan teckna en positiv 
framtidstro när vi med 6,8 miljarder människor i dag 
tär på naturresurserna i storleksordningen 1,4 jordar. 
Hade jordens befolkning levt som amerikanarna hade 
vi behövt 5,4 jordar! Vi har samtidigt en mycket ojämn 
fördelning av resurserna och en galopperande befolk-
ningsexplosion, beräknat till cirka nio miljarder år 2050. 
Mellan 1959 och 1999 fördubblades befolkningen från 
tre miljarder till sex miljarder. Hur blir det om tusen el-
ler tiotusen år (15)?

Dessutom ser vi klimatförändringen, utfiskningen av 
haven, skogskövlingen, bristen på sötvatten och det 
ökande hotet/utdöendet av olika biotoper och växt- och 
djurarter och därmed minskad biologisk mångfald.

Det är inte rimligt att människan skall överbefolka jor-
den på bekostnad av allt annat liv. Jorden och livet kom-
mer att klara sig, men hur går det för människan? 
Detta är en tankeställare för oss alla inför framtiden! 
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2001, 511 s.

Band 2: Människan och floran, red Håkan 
Tunón, Börge Pettersson & Mattias Iwarsson, 
2005, 539 s.

Band 3: Människan och faunan, red Håkan 
Tunón, Mattias Iwarsson & Stephen Mankte-
low, 2007, 543 s. 

14. Olsson, Sven-Olle R, 2005: Skånska profilpro-
dukter med hänsyn till dagens primärproduktion 
och till den skånska traditionella matkulturen, 
en preliminär översikt. En utredning utförd på 
uppdrag av Näringslivsenheten, Region Skåne, 
2005. Pdf fil sid 1-95, www.skga.nu. (Publika-
tioner)

15. National Geographic, EarthPulse, State of the 
Earth 2010, red Kristine Viesselman, National 
Geografic, Collectors edition, 2009, 97s.

Stiftarna av Akademien på Hotel Royal i Malmö den 22 oktober 1992, överst från vänster  
fil dr Sven-Olle R Olsson, docent Anders Salomonsson, gästgifvare Helmut Prössel och  
källarmästare Claes Woelfer.
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Skåneländska Gastronomiska Akademiens ledamöter

Bengt W Johansson; f 1930; Docent emeritus, med dr; 
Ledamot: 1993-2005; Senior: 2005-;  
Tidigare ansvarsområde: Internmedicin & kardiologi

Lars Lendrop; f 1917; d 2005-02-13; Direktör restau-
rang; Hedersledamot: 1993-2005

Ulla-Britt Lentelius; f 1949; Hushållslärare; Ledamot: 
1993-2010; Skattmästare: 2010-;  
Ansvarsområde: Hushållspedagogik

Roland Möllerfors; f 1933; d 2007-03-15; Utträde: 
1997; Journalist; Ledamot: 1993-1997;  
Tidigare ansvarsområde: Matjournalistik och  
PR-verksamhet

Leif Paulsson; f 1936; Direktör, hotell & restaurang; 
Revisor: 1993-1998; Revisorsuppleant: 1998-2004;  
Revisor: 2004-; Senior 2011-;  
Tidigare ansvarsområde: Restaurang & hotellverksam-
het

Anna-Greta Persson; f 1918; Journalist; Ledamot: 
1993-1998; Hedersledamot: 1998-;  
Tidigare ansvarsområde: Matjournalistik

Anita Sjölin; f 1943; Kostekonom, yrkeslärare, dipl 
samtalsterapeut; Ledamot: 1993-2007; Senior: 2007-; 
Tidigare ansvarsområde: Storkök

Jan-Öjvind Swahn; f 1925; Professor emeritus, fil dr; 
Ledamot: 1993-2001; Senior: 2001-;  
Tidigare ansvarsområde: Etnologi samt kontakter  
med Gastronomiska Akademien i Stockholm

Ledamöter invalda 1994  
Gunnel Haller; f 1941; Hushållslärare; Ledamot, K: 
1994-2007; Senior: 2007-;  
Tidigare ansvarsområde: Matkultur i Blekinge

AnnVibeke Knudsen; f 1948; Arkitekt; Ledamot, B: 
1994-2009; Senior: 2009-;  
Tidigare ansvarsområde: Matkultur på Bornholm

Gunnel Larsson; f 1936; Utträde: 2007; Hushållslä-
rare; Ledamot, N: 1994-2006; Senior: 2006-2007;  
Tidigare ansvarsområde: Matkultur i Halland

Ledamöter invalda 1995 
Bertil Göransson; f 1933; d 1999-06-28; F landshöv-
ding i Malmöhus; Ledamot: 1995-1999;  
Tidigare ansvarsområde: Primärproduktion och  
dryckeskultur

Arbetsgruppen sedermera presidiet, som  
stiftade Akademien den 22 oktober 1992 
Ordförande Sven-Olle R Olsson; f 1939; fil dr i zoofy-
siologi; Preses: 1992-2010; Hederspreses; 2010-;    
Tidigare ansvarsområde: Administration & skåneländsk 
matkultur (biologi & läkemedel)

Vice ordförande Helmut Prössel; f 1943; Gästgivare; 
Propreses: 1992-2005; Ledamot: 2005-2012; Senior: 
2012-;  Ansvarsområde: Kokkonst & gästgiveriverk-
samhet

Sekreterare Anders Salomonsson; f 1946; d 2004-05-
26; Professor i etnologi; Sekreterare: 1992-2004;  
Tidigare ansvarsområde: Etnologisk matforskning

Kassör Claes Woelfer; f 1931; Källarmästare; Skatt-
mästare: 1992-2004; Ledamot: 2004-2006; Senior: 
2006-; Tidigare ansvarsområde: Restaurangverksamhet 
& kontakter med branschorganisationer

Ledamöter vid Akademiens konstituerande 
den 3 februari 1993 
Nils-Georg Asp; f 1944 d 2012-06-01; Professor, med 
dr; Ledamot: 1993-2005; Propreses: 2005-2009; Leda-
mot: 2009-2012; Tidigare ansvarsområde: Näringslära

Nils-Arvid Bringéus; f 1926; Professor emeritus, fil dr, 
teol dr h c; Ledamot: 1993-2000; Senior: 2000-;  
Tidigare ansvarsområde: Etnologi

Peter Broberg; f 1935; d 2006-01-02; Utträde: 1995; 
Professor, arkitekt, tekn dr; Ledamot: 1993-2006;  
Tidigare ansvarsområde: Arkitektur

Petr Dejmek; f 1945; Utträde: 1996; Professor, tekn dr; 
Ledamot: 1993-1996;  
Tidigare ansvarsområde: Livsmedelsteknologi

Lennart Englesson; f 1935; Lantmästare; Revisorsupp-
leant: 1993-1998; Revisor: 1998-2004; Skattmästare: 
2004-2010; Senior: 2010-; Revisorsuppleant: 2012-; Ti-
digare asvarsområde: Livsmedelsproduktion (primär-)

Kenneth Ingelsson; f 1952 Utträde: 2012; Kock; Leda-
mot: 1993-2004; Revisorsuppleant; 2004-2012;  
Tidigare ansvarsområde: Kokkonst

David H Ingvar; f 1924; d 2000-09-27; Professor eme-
ritus, med dr; Ledamot: 1993-1998; Hedersledamot: 
1998-2000; Tidigare ansvarsområde: Neurofysiologi 
och kontakter med Gastronomiska Akademien i  
Stockholm
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Ledamöter invalda 1996 
Thomas Drejing; f 1954 Utträde: 2012; Kock; Leda-
mot: 1996-2012;  
Tidigare ansvarsområde: Kokkonst

Eva Tornberg; f 1948; Professor, tekn dr;  
Ledamot: 1996-; Ansvarsområde: Livsmedelsteknik

Ledamöter invalda 1998  
Bengt Holgersson; f 1941; F landshövding i Skåne; 
Hedersledamot: 1999-;

IngaLill Hall; f 1944; Dietist; Ledamot: 1999-2009; 
Propreses 2009-2010; Preses: 2010-2012; Ledamot: 
2012-; Ansvarsområde: Dietetik

Jesper Aspegren; f 1950; Utträde 2003; Journalist; 
Ledamot: 1999-2003;  
Tidigare ansvarsområde: Matjournalistik och PR-verk-
samhet

Thorsten Andersson; f 1938; d 2011-06-21, F lands-
hövding på Gotland, agronom; Ledamot; 1999-2011; 
Tidigare ansvarsområden: Livsmedelsproduktion och 
-administration

Ledamot invald 2000 
Mischa Billing; f 1966; Utträde: 2012; Lek-
tor, sommelière; Ledamot 2000-2012;                                            
Tidigare ansvarsområde: Dryckeskunskap

Ledamöter invalda 2001 
Gunnar Törnquist; f 1942; Dir reklam; Ledamot: 
2001-2004; tf Sekreterare: 2004-2005; Ledamot: 2005-
2012; Senior: 2012-; Tidigare ansvarsområde: Mark-
nadsföring & PR-verksamhet

Jan Hedh; f 1949; Konditor- & bagarmästare; Leda-
mot: 2001-2010; Propreses: 2010-2012; Preses: 2012; 
Propreses: 2012-; 
Ansvarsområde: Konditori och bageri

Ledamöter invalda 2002 
Karl-Erik Olsson; f 1938; F jordbruksminister, jord-
brukare; Hedersledamot: 2002-; 

Wilhelm Pieplow; f 1943; Kock; Hedersledamot:  
2002-;   

                                                                                       
Karin Starrin; f 1947; F landshövding i Halland,  
generaldirektör; Hedersledamot: 2002-; 

Ledamöter invalda 2004 
Stefan Holmström; f 1950; Kock;  
Hedersledamot: 2004-; 

Jan Torsten Ahlstrand; f 1938; Museichef emeritus, 
författare, fil lic; Ledamot: 2004-;  
Ansvarsområde: Konst- och arkitekturhistoria

Sven-Olof Isacsson; f 1936; Professor emeritus social-
medicin, med dr; Ledamot: 2004-2011; Senior: 2011-; 
Tidigare ansvarsområde: Folkhälsovetenskap

Lars Larsson; f 1947; Professor, fil dr; Ledamot: 2004-; 
Ansvarsområde: Arkeologi

Håkan Jönsson; f 1971; Docent, fil dr;  
Sekreterare: 2004-2012; Ledamot: 2012-;  
Ansvarsområde: Enologisk matforskning

Ledamöter invalda 2006 
Helena Sandberg; f 1969; Docent, fil dr; Vice sekrete-
rare: 2006-2012; Sekreterare: 2012;  
Ansvarsområde: Matkulturens sociologi och kommuni-
kation

Hans Bergsten; f 1957; Projektledare, agronom;  
Ledamot, N; 2006-;  
Ansvarsområde: Matkultur i Halland

Ledamöter invalda 2007 
Jan Krag Jacobsen; f 1939; Universitetslektor emeri-
tus, cand. polyt. (kemi), kommunikationsrådgiver,  
præsident for Det Danske Gastronomiske Akademi;  
Hedersledamot: 2007-; 

Göran Tunhammar; f 1946 Utträde: 2012; Landshöv-
ding i Skåne; Hedersledamot: 2007-2012; 

Maria Lennernäs; f 1956; Professor, dr i medicinsk 
vetenskap i näringslära; Ledamot: 2007-;  
Ansvarsområde: Mat och Måltidskunskap med beteen-
devetenskaplig inriktning

Ann-Marie Williamsson; f 1935; Kock, källarmästare, 
författare; Ledamot, K: 2007-2010; Senior: 2010-;   
Tidigare ansvarsområde: Matkultur i Blekinge

Ledamöter invalda 2008 
Hans-Jörgen Jensen; f 1957; Projektledare, cand scient 
i kulturgeografi; Ledamot, B: 2008-;  
Ansvarsområde: Matkultur på Bornholm

Bo Hagström; f 1948; Journalist;  
Hedersledamot: 2008-;
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Ledamöter invalda 2010 
Gunvor Bergström; f 1950; Utträde: 2011; F lands-
hövding i Blekinge;  
Hedersledamot under tjänstetid: 2010-2011; 

Lars-Erik Lövdén; f 1950; Landshövding i Halland; 
Hedersledamot under tjänstetid: 2010-; 

Ledamöter invalda 2011 
Helena Grännsjö; f 1967; Informationschef; Ledamot, 
K: 2011-; Ansvarsområde: Matkultur i Blekinge

Kimmo Rumpunen; f 1962; Hortonom, agr dr;  
Ledamot: 2011-;  
Ansvarsområde: Hortikultur

Björn Ylipää; f 1961 Utträde: 2012; Adjunkt; Leda-
mot: 2011-2012;  
Ansvarsområde: Gastronomisk estetik

Ledamöter invalda 2012 
Berit Andnor Bylund; f 1954; Landshövding i Ble-
kinge; Hedersledamot under tjänstetid: 2012-; 

Lena Ambjörn; f 1958; Professor, fil dr, sjuksköterska; 
Ledamot 2012-;  
Ansvarsområde: Språk och medicinens historia

Rickard Albin; f 1955; Forsknings- och utvecklings-
chef, civilingenjör; Ledamot 2012-;  
Ansvarsområde: Sensorik

Per-Olof Hegg; f 1948; Docent; Preses 2012-;            
Ansvarsområde: Molekylär gastronomi

Akademiledamöter samlade i Knutsalen på Rådhuset i Malmö den 26 april 2002 inför 10-års jubileumsfestmålti-
den. Sittande från vänster: IngaLill Hall, Gunnel Haller, Ulla-Britt Lentelius, Anna-Greta Persson, Gunnel Larsson, 
Anita Sjölin och Eva Tornberg. Stående från vänster: Nils-Arvid Bringéus, Marie Pieplow (Vänföreningens ordfö-
rande), Claes Woelfer, Bengt Holgersson, Karl-Erik Olsson, Nils-Georg Asp, Leif Paulsson, Bengt W Johansson, 
Thorsten Andersson, Wilhelm Pieplow, Gunnar Törnquist, Lennart Englesson, Jan-Öyvind Swahn, Sven-Olle R 
Olsson och Anders Salomonsson. 
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Skåneländska Gastronomiska Akademiens Årsfester 
Högtidsföreläsningar och menyer 
(Gästkockar och –vinansvariga är skrivna med fet stil) 

1993, den17 maj på Hvellinge Gästgifvaregård 
 i Vellinge 

Restauratör: Helmut och Birgitta Prössel

Högtidsföreläsning  
Inget

Meny 
Köksmästare Helmut Prössel

Sillasoppa 
Confit de Canard 

Rabarberkompott med vispgrädde 
Drycker: 

Öl, Snelleröds bäsk 
Raimat

1994, 21 april på Kockska krogen i Malmö 
Restauratör Lars Lendrop 

Högtidsföreläsning  
Professor emeritus Nils-Arvid Bringéus 

Gammelost och kallskål. Om mat som symbol 

Meny 
Köksmästare Olle Persson 

Krogskänk Jan Frank 

Sockersaltat Skanör-ankbröst  
med Gislöf-sallad 

Nässelsoppa med förlorat ägg 
Smörstekta viltsvins medaljonger med rosmarinstekta 

potatis med enbärssås 
Gräddstuvade Kiviksäpplen i Calvados samt Flädersor-

bet med kattatunger 
Kaffe med spettkaka 

Drycker: 
Spendrups öl 

Jörgen Kocks ekfatslagrade snaps 
Tio Pepe Gonzales Byass 

Senorio de Nava 
Cachucha Offley Forrester 

1995, den 21 april på Hvellinge Gästgifvaregård 
i Vellinge 

Restauratör Helmut och Birgitta Prössel 

Högtidsföreläsning 
Preses Sven-Olle R Olsson 

Skåneländska Gastronomiska Akademiens målsättning

Meny  
Köksmästare Helmut Prössel 

Rökt hjortstek med Nobisdressing 
Fylld Färsk Sillfillé med Stenbitsrom 

Rimmad Lammkotlettrad med Rotfrukter 
Rabarberkompott med Gräddmjölk 

Drycker: 
CaSal di Serra Verdicchio,  

Classico från Umano Ronchi 
Vina Tondonia Reserva 1987  

från Bodegas Lopez de Heredia 
Vendemia Cream Sherry från Emilio Lustau 

Professor emeritus och ledamot Nils-Arvid  
Bringéus, nestorn inom den europeiska etnologiska 
matforskningen samt den förste högtidstalaren på våra 
Årsfester, den 21 april 1994 på Kockska  
Krogen i Malmö.
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1996, den 12 april på Grand Hotel i Lund 
Restauratör Leif Paulsson

Högtidsföreläsning 
Musikdirektör Sixten Nordström 

Mat och musik 

Meny 
Köksmästare Stig Persson 

Vinansvarig  Janos Balogh och Leif Paulsson 

Rökmästare Englunds prisbelönta  
kallrökta lax i tunna skivor,  

löjromsås – färska sparrisknoppar 
Spenatsoppa med vaktelägg 

Enbärsmarinerad rådjurssadel, jägmästarsås .  
ciderkokta äpple med lingon. 

Palsternackfyllda savoykåldomar,  
sockerbrynt potatis 

Puch- och moccakousse, rabarber- och  
jordgubbskompott 

Kaffe med spettkaka 
Drycker: 
Pripps öl 

Skåne – Hemlagad bäsk 
Tio Pepe 

1989 Chateau Noriou Lalibarde 
Madeira Saint John 

1997, den 18 april på Rådhuset i Malmö 
Restauratör Bertil Petersson 

Högtidsföreläsning 
Professor Jan Hjärpe, Lund 

Matens betydelse i religionen 

Meny 
Köksmästare Lars Wigberg, ”Lufsen” 

Vinansvarig Bertil Petersson 

Ålmousse på en bädd av pepparrotsvisp 
med färsk sparris 

Öl och snaps 
Kalvfärsrulle med potatismos 

med västerbottenost 
Rött vin 

Parfait på björnbär 
Vitt efterrättsvin 
Kaffe med avec 

1998, den 17 april på Rådhuset i Malmö 
Restauratör Bertil Petersson 

Högtidsföreläsning 
Landshövding Bengt Holgersson 

Den gastronomiska konstens betydelse i ett skånskt  
och europeiskt perspektiv 

Meny 
Köksmästare Kenneth Ingelsson,  

Jan Hedh och Lars Wigberg, ”Lufsen” 
Vinansvarig: Calle Rogmark(Carovin), Bertil Petersson 

och Kenneth Ingelsson 

Gjuten sillsallad med syltad lök,  
rostad paprika och svart olivvinägrett 

Ljus svartsoppa gjord på anka och kalvbräss 
Grillad piggvar med sparris i jordärtskockscreme 

Lingonpäronsorbet med Åhusvodka 
Varm galantin på råka i rabarbersyrad kalvfond 

Kvibille Ädelost med lavendelhonung  
och rostade valnötter 

Moccaparfait med spettkaka 
Liten strut innehållande punschgrädde  

och jordgubbar 
Björnbärskroppkaka med  
karamelliserad citronsås 

Kaffe med 
Miniklena, Vaniljdröm och Chokladkaka 

Drycker: 
Måltidens läckra komponenter ackompanjerades av  

utvalda och utsökta drycker

Landshövding och sedermera hedersledamot  
Bengt Holgersson, högtidstalare den 17 april 1998 på 
Årsfesten i Rådhuset i Malmö.



13

1999, den 16 april på Petri Pumpa, Savoy,  
i Malmö 

Restauratör Thomas Drejing 

Högtidsföreläsning: 
Professor emeritus Jan-Öjvind Swahn 

”500 år av spritmonopol”, en berättelse om 
 brännvinets historia 

Meny 
Köksmästare Thomas Drejing 

Vinansvarig Richard Bornefors 
Spickesill med morotsterrine och syrad grädde 

Havskräftor och torsk i pumparagu 
Geraniumpäron Absolut 

Kravuppfödd gödkalv från Långaröd  
med kål och potatis 
Bocketorps getostar 
Variationer på äpple 

Kaffe, avec 
Drycker: 

Måltidens läckra komponenter ackompanjerades av  
utvalda och utsökta drycker

2000, den 7 april på Årstiderna Kockska Huset, 
Malmö 

Restauratör Wilhelm och Marie Pieplow 

Högtidsföreläsning 
Docent Helmer Lång, Vejbystrand 

Piraten och maten 

Meny 
Köksmästare Wilhelm Pieplow och  

Franz Xaver Ziegerer 
Vinansvarig sommelière Marie Pieplow 

Rågmjölspanerad stekt sillfillé fylld med ansjovis, ägg 
och rödlök tillsammans med citrondillsky och Mell-

bykavring. 
Skummig jordärtskockssoppa med timjanrökt stenbit 

från Englunds laxrökeri. 
Variation av lamm från Öströö fårfarm och Österlen 

med mejramkryddad lammkorv samt kålrabbi i 
grovkornig senapsgrädde och lammsky. 

Terrin av Kvibille ädelost med honungsglacerade  
valnötter och Bornholms rågkex. 

Vaniljbrulé med en symfoni av rabarber och jordgubbar 
Kaffe, avec 
Drycker: 

Måltidens läckra komponenter ackompanjerades av  
utvalda och utsökta drycker

Professor emeritus och ledamot Jan-Öjvind Swahn, 
högtidstalare den 16 april 1999 på Rådhuset men supén 
intogs på Hotel Savoy i Malmö.  
Fotot är taget på Akademiens kryddsymposium  
i Alnarp år 2003.

Akademiens skattmästare Claes Woelfer samtalar med 
Vänföreningens vice ordförande Ingvar Persson på Års-
festen år 2002 på Rådhuset i Malmö.
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2001, den 20 april på Grand Hotel i Lund 
Restauratör Leif Paulsson 

Högtidsföreläsning 
Professor Kurt Genrup, Umeå 

Möten med tyska magar 

Meny 
Köksmästare Helmut Prössel och Mats Petersson 

Vinansvarig  Janos Balogh och Leif Paulsson 

Örtcrème med levermousse och nässeltarte 
Lustau «Los Arcos» Amontillado 

* 
Gädda och rökt ålsoufflé med senapssmörsås 

Ysta Färsköl & Grand Jubileums Snaps 
* 

Anka på två sätt med tre puréer 
Guigal Côtes du Rhône Rouge 1998 

* 
Kvibille ädelost med sviskon och portvinsabayon 

Calem Vintage Port 1983 
* 

Rabarberfylld minispettkaka med rabarberglass 
Madeira Blandy’s Bual 5 Years Old 

* 
Kaffe, avec 

2002, den 26 april på Rådhuset i Malmö,  
10 års jubileum 

Värd Malmö stad – Kjell-Arne Landgren 

Högtidsföreläsning: 
Preses, Sven-Olle R Olsson 

Akademiens första 10 år 

Meny 
Köksmästare Thomas Drejing, Jan Hedh, Kenneth 

Ingelsson, Helmut Prössel  
Vinansvarig sommelières Mischa Billing och Marie 

Pieplow 

Sylta på lår och lever av kyckling med rökt ål och röd-
betsråkost 

* 
Sillroulad och havskräfta i nässelbuljong 

* 
Stekt gös med murklor 

* 
Granité på svagdricka 

* 
Rimmad karré och färserad bog av skånskt lamm,  

serverat i sötsur dillsky 
* 

Rulltårta på Kvibille ädelost och  
kavring med kumminsup 

*

Rabarberconsommé med mandelbiskvi & jordgubbstar-
tar med vit sparrisglass 

* 
Lingonbrulée med pärongelé i litet glas 

* 
Äpple och fläderraket i en kappa av vit choklad 

Mignardises 
Likörpraliner med Lingonvodka, Skåneakvavit och 

Carlshamns punsch 
* 

Kaffe och avec 
Drycker: 

”Faustino Cava Brut från  
Bibendum som aperitif 

Pripps öl och Citronkryddat brännvin. 
1999 Sancerre Vieilles Vignes ”Fournier” 

från Carovin 
1998 Saint Romain ”J Drouhin” Côte de Beaune från 

Hjo Grosshandel 
1997 Ygay ”Marques de Murietta” från Vinunic 

Setubal 20 años «Fonseca» från Arvid Nordqvist. 
Avec från Vin & Sprit

Journalist och ordförande i Gastronomiska Akademiens 
och Måltidsakademiens Vänner Magdalena Ribbing, 
högtidstalare den 20 april 2007 på Börshuset i Malmö.
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2003, den 9 maj på Grand Hotel i Lund 
Restauratör Leif Paulsson 

Högtidsföreläsning  
Förre landshövding Thorsten Andersson 

Mat och landsbygd 

Meny 
Köksmästare Mats Petersson 

Vinansvarig Janos Balogh och Leif Paulsson 

Färsk sparris med olivolja och brödkrutonger 
1999 Alsace Pinot Blanc Hugel 

* 
Varm mousseline på gös med nässelsås 

2000 Colori Chardonnay Apulien - Rodea 
* 

Skånskt lamm med salviasky, surkål från Knästorp  
och färsk skånsk potatis från Bjärehalvön 

1999 Château Tour Prignac Medoc Cru Bourgois 
* 

Ost- och dessertbuffé 
Asti Spumante 

* 
Kaffe 

2004, den 7 maj 2004 Grand Hotel i Lund 
Restauratör Leif Paulsson 

Högtidsföreläsning 
Lektor Jan Krag Jacobsen, Roskilde 
Konsten och estetiken i gastronomin 

Meny 
Köksmästare Mats Petersson 

Vinansvarig Janos Balogh och Leif Paulsson 

Färsk sparris serverad som ragu , 
marinerad och friterad 

2002 La Demoiselle de Brizay,  
Cave du Haut Poitou – Loire 

* 
Kokt Erikstorps lamm i mild dillsås  

med primörer 
1999 Robert Skalli Chardonnay Roussillon 

* 
 Stekt rygg och stek av Erikstorpslamm med bönragu 

och lavendelsky 
2001 Château Tour Prignac Médoc 

* 
Ostar 

Grythyttan bleu, Guldpräst, Linus 
Lågpastöriserad grönmögelost från Jerseykor, 
 (Förmodligen Sveriges starkaste prästost med  

24 månaders lagring), Krämig stark rödkittost på 
getostmjölk 

Tahitivanilj pannacotta med rabarberglass,  
jordgubb- och rabarbersallad, därefter 

Pur caraibe chokladmousse,  
serverad med kryddinkokta apelsinfiléer 

KWW Red Muscadelle Western Cape – Sydafrika 
Kaffe 

Sedermera hedersledamot, lektor och president  
i den Danska Gastronomiska Akademien,  
Jan Krag Jacobson, högtidstalare den 7 maj 2004 på 
Grand Hotel i Lind. Fotot är taget på Årsfesten 2010.

Förre landshövding, agronom och ledamot  
Thorsten Andersson, högtidstalare den 9 maj 2003 på 
Grand Hotel i Lund.
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2005, den 22 april på Börshuset i Malmö 
Restauratör Wihelm och Marie Pieplow 

Högtidsföreläsning 
Professor Nils-Georg Asp 

Gastronomi som friskfaktor 

Meny 
Köksmästare Wilhelm Pieplow och  

Franz Xaver Ziegerer 
Vinansvarig sommelière Marie Pieplow 

Tallrik med skåneländska delikatesser, stenbit, ål,  
hemrökt lax, äppel-fänkålssill 

Malmö Akvavit och Carlsberg Hof 
* 

Grön Sparris med citronhollandaise 
Paul Blanck Sylvaner Vieilles Vignes 2003, Alsace 

* 
Soppa av nässlor och ramslök från Gyllebo  

med rökt ankbröst 
Kanu Chenin Blanc 2003, Stellenbosch S.A 

* 
Örtbakad Limousinkalv från Bjäre med terrin av  

Vikentomater, Amandinepotatis, getost, honung och 
kummin 

Josef Andert Saint Laurent 2000,  
Neusiedlersee, Österrike 

* 
Fyra små desserter med spettkaka,  rabarber,  

jordgubbar, mynta och lime 
Miguel Torres Riesling Vendimmia Tarda 2003,  

Curicó, Chile 
* 

Kaffe och äppelkonfekt 

2006, den 28 april på Grand Hotel i Lund 
Restauratör Maria Paulsson 

Högtidsföreläsning:  
Biskop Martin Lind, Linköping 

Den heliga måltiden – några perspektiv från religion 
och kyrka 

Meny 
Köksmästare Mats Petersson  

Vinansvarig Janos Balogh och  
Leif Paulsson 

Vit sparris med beurre blanc och laxrom, 
2005 Wittman Riesling, Rheinhessen -Tyskland 

* 
Liten göstimbal med hummer  

musselragu och ”nällor”, 
2004 Domaine Felines Jourdan , Picpoul de Pinet 

* 
Skånskt lamm, rosastekt rygg  

och confiterad bog, 
syrade späda morötter  

ramslöksallad och nypotatis, 
2001 Proyecto CU4TRO,  

Bodegas Concavins, Spanien 
* 

Dessert i tre smaker jordgubb,  
rabarber & choklad, 

2001 Château Cousteau, Cadillac – Frankrike 
* 

Kaffe och spettkakor 

Menyn och vinerna presenteras utifrån ursprung, smak, 
färg och med en gnutta poesi av direktörerna,  

fil dr hc Christina Möller, Stockholm och Leif Paulsson, 
under måltiden. 

Allt för att måltiden skall få en ytterligare dimension i 
matspråket. 

Propreses och professor Nils-Georg Asp, högtidstalare 
den 22 april 2005 på Börshuset i Malmö.

Martin Lind, biskop i Linköpings stift, högtidstalare den 
28 april 2006 på Grand Hotel i Lund.
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2008, den 18 april på Grand Hotel i Lund 
Restauratör Maria Paulsson 

Högtidsföreläsning 
Professor och förre gästgivare Carl Jan Granquist,   

Grythyttan 
Måltiden – sinnenas språk 

Meny 
Köksmästare Mats Pettersson,  

Thomas Drejing  
Vinansvarig sommelier Håkan Nilsson, Helsingborg 

Tre varianter på sill, lax och Ringsjögös 
med Mellbykavring och smör från Vilhelmsdal 

Carlsberg Hof & Grands snaps 
* 

Syltat lår och rimmat bröst av Bosarpskyckling 
Med vårens nässlor och späd kål 

Quinta de Chocapalha 
* 

Mogna ostar från Vilhelmsdals Gårdsmejeri 
Musacatel de Setúbal 

* 
Graham’s Late Bottled Vintage 

Gåendes dessertbord med gammelskånska och  
modernare sötsaker 

Graham´s Late Bottled Vintage 
* 

Moscatel de Setúbal 

Kaffe 

2007, den 20 april på Börshuset i Malmö 
Restauratör Wilhelm och Marie Pieplow 

Högtidsföreläsning: 
Journalist och ordförande i Gastronomiska Akademiens 

och Måltidsakademiens Vänner Magdalena Ribbing, 
Stockholm 

Bordets nöjen och etikett 

Meny 
Köksmästare Wilhelm Pieplow och  

Franz Xaver Ziegerer 
Jan Hedh och Kenneth Ingelsson  

Vinansvarig sommelière Marie Pieplow 

Den skånska gårillen (Ansusharengus scaniensis)  
i tre variationer 

Gåsrillette, Rimmad griskind, Kryddsill 
Carslberg Hof och Malmö Akvavit 

* 
Consommé med kanin och tuppleverbalottine 

Catena Alamos Chardonnay 2004, 
Mendoza, Argentina 

* 
Dinkelpanerad ugnsstekt rimmad ål med 

gratinerad havskräfta och krusbärskompott 
Colterenzio Pinot Nero Classico 2005, Trentino Alto 

Adige 
* 

Granité gjord på Malmö Akvavit 
* 

Sprängd tupp i sötsur nässelsås med vit sparris, 
toppmurklor och morot 

Felines Jourdan Picpoul de Pinet 2005, Languedoc 
* 

Kvibillebeignet med syltade rabarber 
Allesverloren Fine Old Vintage 2001 

* 
Flädermousse med jordgubbskompott 

Gammaldags nyponsoppa med vispgrädde 
Rabarbersmulpaj på vårt vis 

Anjou Blanc 
* 

Kaffe med avecpraliner 

Professor och förre gästgivare Carl Jan Granquist, hög-
tidstalare den 18 april 2008 på Grand Hotel i Lund.

Entrérätten Gårillen vid Årsfesten 2007.
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2009, den 24 april på Grand Hotel i Lund 
Restauratör Maria Paulsson 

Högtidsföreläsning 
Journalist Bo Hagström, Hököpinge 

Skånska smakminnen – en resa till rötterna 

Meny 
Köksmästare Mats Petersson 

Vinansvarig Leif Paulsson 

Sten Bromans caviarsill med sallad och citrusdressing 
Wisby Öl & Grandsnaps 

* 
Nässel Royal med pilgrimsmussla och havskräftstjärt, 

skånsk senapsyoghurt  
och stenbitsrom 

Hermit Crab Marsanne/Voignier Mclaren Vale, 
d’Arenberg, Australien 

* 
Kalv från Sunnantorp med buljongkokta  

rotgrönsaker i kål,  
kalvsky med smak av rostad kummin 

Borgoforte, Villa Pillo, Toscana 
Ostar 

Borgoforte, Villa Pillo, Toscana & Dessertvin 
* 

Grands dessertbuffé bestående av 
Choklad pannacotta med granatäpple 

Lakritsparfait 
Passionsfrukts Brulé 

Moussetårtor 
Exotisk frukt 

Valrhona choklad éclat´s 
Domaines & Châteaux d’Alain Brumont  

Brumaire Novembre, Frankrike 
* 

Kaffe 

2010, den 23 april på Rådhuset i Malmö 
Restauratör Björn Candin 

Högtidsföreläsning 
Avgående preses, hederspreses  

Sven-Olle R Olsson  
Skåneländska Gastronomiska Akademien – 
en tidsresa och smakresa med Skåneländska                               

Gastronomiska Akademien 

Meny 
Köksmästare Patrick Tribo, 

Kenneth Ingelsson, Jan Hedh  
Vinansvaig sommelière Marie Pieplow 

Tartar gjord på kryddsill från Skånska Sillaacademin 
med pocherat vaktelägg och nässelpuré 

Sigtuna Vårweizen och Reimersholms Porsbrännvin 
* 

Vit sparrissoppa med hyvlad grön sparris, 
därtill rökt abborre och gelé gjord på sjökorall 

Hugel ”Gentil” 2008 
* 

Rullad på fläskytterfilé och skinka  
från Karlsfälts Gård, 

liten korngrynskorv från Anderssons Kök,  
spetskålsknyte och 

sås smaksatt med Stenheda must 
Kullabygdens vingård L´Attitude 55, 32N 2006 

* 
Jan Hedh trilogi 

Vit chokladmousse med rabarberkompott  
och jordgubbsgelé 

Vaniljbrylé med mörk chokladmousse,  
kakaogelé och bladguld 

Fluffig mjölkchokladmousse 
Prunotto Moscato d´Asti 2008 

* 
Kaffe med Madeleinekaka 

Hedersledamot, journalist och författare Bo Hagström, 
högtidstalare den 24 april 2009 på Grand Hotel i Lund.

Vid 2007-års Årsfest på Börshuset i Malmö mottog do-
cent Rickard Tellström Anders Salomonssons minnessti-
pendium, här tillsammans med Akademiens sekreterare 
docent Håkan Jönsson.
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2011, den 15 april på Grand Hotel i Lund 
Restauratör Maria Paulsson 

Högtidsföreläsning 
Kock Thomas Drejing 
Måltiden i förändring 

Meny 
Köksmästare Martin Hansen  
och gastronomiskt ansvarig  

Robert ”Bobbo” Nilsson 
Vinansvarig sommelier Erik Berne 

Tre sorters sill från Äggaboden med prästost  
från Bondens Skafferi. 

65 graders ägg från Äggaboden  
med brynt lök och brödsmulor 

Terrin på ekomorötter från Bondes Skafferi 
Fyra olika sorters chark från Gudmundsgården 

med små syltade gurkor och syltlök 
Stenugnsbakat bröd från Äggaboden  

med ekosmör 
Spendrups Mellanöl med Husets snaps 

* 
Bakat högrev från Mostorps gård med Perstorps  

ättika syltade grönsaker 
och färsk potatis från Nöbbelövs gård 
Feudo Arancio, Nero d’Avola Sicilia 

* 
Pudding på hallon från Hallongården med  

drömmar och citron verbena 
Soppa på rabarber från Hallongården 

Kaka av getmjölk från St:Olof med havtorn  
från Fruemöllan och harsyra 

Choklad terrin med kaffe från Lilla Kafferosteriet 
Herrgård 26 månader från Bondens Skafferi med 

eko honung och pumpafrön. 
Moscatel de Setubal 

* 
Kaffe från Lilla Kafferosteriet 

2012, den 20 april på Rådhuset i Malmö 
Restauratör Björn Candin 

Högtidsföreläsning 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Stockholm 

Matlandet Sverige 

Meny och viner 
Köksmästare Wilhelm Pieplow och  

Franz Xaver Ziegerer med medarbetare 
Vinansvarig Björn Candin 

Lättrökt Ringsjögös med grönärtspuré,  
senap och pepparrot 

Hummer med avokado, mango och chili 
Torsk från Borstahusen med sin lever,  

svartvinbärsvinäger och kumminmorötter 
Terrin av skånsk tupplever med kompott  
av Österlenäpple, sviskon och mandel 

2009 ”Masson Blondelet”  
Pouilly Fumé Villa Paulus, Loire 

* 
Lamm från Skåne med vårens grönsaker,  

nypotatis och timjansky 
2010 ”Nicolas Perrin” Côtes-du Rhône 

* 
Ost från Orranäs Gårdsmejeri med rosmarinknäcke 

Grythyttan Hjortron 
* 

Gammaldags fruktpudding med äpple,  
kanel och kavring 

2010 ”Coppo” Moncalvina Moscato  
d´Asti, Piemonte 

* 
Kaffe 

Kock och ledamot Thomas Drejing, högtidstalare den 
15 april 2011 på Grand Hotel i Lund.

Docent Nils Stormby, avliden 2010, erhöll 2005 Bertil 
Göranssons dryckespris för stora insatser inom vin- och 
chokladkulturen, här tillsammans med sin hustru kon-
sertpianisten Yukie Nagai på Årsfesten 2005 på Börs-
huset i Malmö."
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Akademiledamöter efter Årsmötet i Lukassalen på Grand Hotel i Lund den 15 april 2011 och inför supén i Stora 
Salen. Sittande från vänster: Mischa Billing, Thomas Drejing, Ann-Marie Williamsson, Sven-Olle R Olsson, Len-
nart Englesson, Ulla-Britt Lentelius och Nils-Arvid Bringéus. Stående från vänster: Kimmo Rumpunen, Helena 
Grännsjö, Gunnar Törnquist, Jan Hedh, Sven-Olof Isacsson, IngaLill Hall, Håkan Jönsson, Leif Paulsson, Inger 
Stiltjestrand Svensson(Vänföreningens ordförande),, Hans-Jǿrgen Jensen och Hans Bergsten. 

Kockarna tillika ledamöter efter välförrättat och mycket uppskattat värv efter den fantastiska 10-årsjubileumsår-
sfesten på Rådhuset i Malmö den 26 april 2002, från vänster bagare- och konditormästare Jan Hedh, gästgifvare 
Helmut Prössel samt kockarna Kenneth Ingelsson och Thomas Drejing. Dessa ledamöter har tillsammans med res-
tauratörparen Prössel, Paulsson och Pieplow utgjort grundpelarna för Akademiens Årsfestprogram genom åren.
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Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening

Akademien beslöt den 27 oktober 1995 att bilda en vän-
förening till Akademien och utsåg då Anders G Åkesson 
till Vänföreningens ordförande. Föreningen bildades of-
ficiell den 1 augusti 1996 och hade vid 1996 års utgång 
nästan 100 medlemmar. I dag är medlemsantalet 300 
både privatpersoner och företag. 

Föreningens syften är:

1. Stödja Skåneländska Gastronomiska Akade-
mien och dess aktiviteter både personellt och 
finansiellt.

2. Bedriva egen verksamhet med arrangemang i 
akademiens anda med t.ex. föredrag, praktiska 
gastronomiska övningar, dryckesprovningar och 
utflykter kring gastronomiskt tema.

Dessutom utdelas ett årligt stipendium på 10 000 kr  
företrädelsevis till någon inom offentlig måltidssektor.

 
Tjänstemän inom Skåneländska Gastronomiska  
Akademiens Vänförening

Åkesson, Anders G, Malmö 
Befattningar: Ordförande och sekreterare: 1995-1999,  
Titel: Jurist, Född: 1951

Pieplow, Marie, Malmö 
Befattningar: Ordförande: 1999-2008,  
Vice ordförande: 2008-2012, 
Titel: Krögare, Född: 1949

Stiltjestrand Svensson, Inger,  
Befattningar: Sekreterare 1999-2004,  
vice ordförande 2006-2008, ordförande: 2008-,  
Titel: Konsult i måltidsutveckling, Född: 1959

Persson, Ingvar 
Befattning: Vice ordförande: 1999-2006 
Titel: F marknadsförare,  
Född: 1933. Död: 2006
 
Adlén Kerstin 
Befattning: Sekreterare 2004-2007, 
Titel: Datakonsult, Född: 1937

Nilsson Margaretha 
Befattning: Sekreterare 2007-, 
Född: 1958

Buxrud, Ulf 
Befattning: Kassör 1995-1999 
Titel: IT entreprenör, Född: 1942

Roos Britt-Marie 
Befattning: Kassör 1999- 
Titel: Ekonom, Född:1951

Jaenecke, Andreas 
Befattning: Revisor 1999- 
Titel: Diplomingenjör, Född: 1936

Edholm, Kjell 
Befattning: Revisorsuppleant 2002- 
Titel: Bankdirektör, Född: 1942

Preses avtackar Vänföreningens ordförande Marie Pie-
plow den 18 april 2008 på Grand Hotel i Lund efter nio 
års ordförandeskap i Vänföreningen.

Vänföreningens ordförande sedan 2008 och tidigare 
vice ordförande Inger Stiltjestrand Svensson, konsult i 
måltidsutveckling.
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Tre restauratörpar från Hvellinge Gästgifvaregård, 
Grand Hotel i Lund samt Årstiderna i Malmö; Birgitta 
och Helmut Prössel, Ann-Christin och Leif Paulsson 
samt Marie och Wilhelm Pieplow, som alla har varit 
grundpelarna för Akademiens Årsfestprogram. Marie 
Pieplow har dessutom varit ordförande i Vänföreningen 
under flera år.
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Landshövding Göran Tunhammar mottar hedersledamotsinsignierna av preses den 18 april 2008 på                  
Grand Hotel i Lund.

Två mycket stolta och glada diplommottagare Marie Escalante, 2008, och Ulf Buxrud, 2009, som fick utmärkel-
serna för sina mycket framgångsrika verksamheter inom choklad respektive drycker och speciellt whisky.
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Samarbetet med Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta.

Sparbanksstiftelsens Färs och Frostas tidigare ordförande Kjell-Åke Åkesson tillsammans med de första 
forskningspris- och forskningsstipendiemottagarna vid Årsfesten den 26 april 2002 på Rådhuset i Malmö, från väns-
ter: agronom Lisa Blixt, fil dr Charlotta Ljungberg (pris), hortonom, agr dr Kimmo Rumpunen (pris), kostkonsulent 
Lill Spenninge och Elna Persson. Tekn dr Fredrik Tufvesson saknas på bilden. De fick totalt 350 000 kr.

Sparbanksstiftelsens Färs och Frostas ordförande Bengt-Sture Olsson gratulerar forskningspristagaren med dr Emi-
ly Sonestedt till priset på 100 000 kr på Årsfesten den 15 april 2011 på Grand Hotel.
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Förre jordbruksministern och hedersledamoten Karl-
Erik Olsson med hustrun Sonja.

Kommunfullmäktiges ordförande i Malmö, borgmästare 
Kjell-Arne Landgren tillsammans med sin hustru Raija.

Preses tillsammans med Västra Gastronomiska Akade-
miens preses Birgitta Rasmusson.

Fil dr hc och förre chefen för Coops provkök Christina 
Möller i glatt samspråk med Akademiens revisor och 
förre VD för GrandLundia Leif Paulsson.

Två representanter från Danska Gastronomiska Akade-
mien, deras kassör Hilde Bundgaard och primus motor 
Jørgen Fabricius, nyligen avliden.

SLU Alnarps dekanus professor Roland von Bothmer 
och prodekanus professor Peter Lundqvist samt Akade-
miens kassör Lennart Englesson, lantmästare och utbil-
dad på Alnarp.
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Ledamoten Jan Hedh föreläser och visar 
konditormästarens eleganta handgrepp.

Docenten och chefen för botaniska trädgården i Lund 
Lennart Engstrand testar olika brännvinskryddningar.

Vid den allmänna diskussionen ställer hedersledamoten 
Anna-Greta Persson några intressanta frågor till pane-
len. I bakgrunden syns Vänföreningens sekreterare Ker-
stin Adlén.

Panelen vid diskussionen leddes av ledamoten, profes-
sor Jan-Öjvind Swahn här beledsagad av bla docent 
Lennart Engstrand.

Kryddsymposiet på Alnarp  
den 29 oktober 2003

Rotfruktssymposiet på Alnarp  
den 2 november 2005

Kocken och ledamoten Thomas Drejing under en matlag-
ningsdemonstration tillsammans med hedersledamoten 
och kocken Stefan Holmström i bakgrunden.

Ledamoten Mischa Billing ledde mycket intressanta och 
uppskattade vinprovningar på rotfruktssymposiet.

Samtal mellan Akademiens kliniska medicinare och le-
damöter professor Sven-Olof Isacsson och docent Bengt 
W Johansson under en kaffepaus.

Preses i samtal med koordinatorn för den avslutande 
diskussionen, den från TV kände kocken Rickard Nils-
son.
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Avtackningar, Årsfesten 2010  
den 23 april på Rådhuset i Malmö.

Preses avtackar avgående kassören, lantmästare Len-
nart Englesson efter lång tjänst som kassör, revisor och 
revisorsuppleant. Dessutom har Lennart Englesson varit 
projektledare för planeringarna och genomförandena av 
båda symposierna på Alnarp om kryddor och rotfrukter 
och utfört ett betydande arbete bla genom att tillsam-
mans med Hvilan odla ett stort antal rotsaker till sympo-
siet.

Preses avtackar avgående propreses, professor Nils-  
Georg Asp, som satte normen för denna propresestjänst.

Köksmästare Franz Xaver Ziegerer på Årstiderna lägger 
upp maten på Årsfesten den 20 april 2007 på Börshuset.

Spettkaksbagaren Brita Andersson i Nedraby vid Tome-
lilla, fick 2007 Bjärsjölagårdsstipendiet för en enastå-
ende insats att rädda och befrämja den traditionella 
skånska spettkaksbakningen över öppen eld. Här skär 
hennes dotter Cornelia upp kakan så att besökarna kan 
få smaka.
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Avgående preses år 2010, Sven-Olle R Olsson tackar Akademien och övriga Akademier för uppvaktningen och de 
frikostiga och många gåvorna. Här visas glatt oljemålningen från Akademien målad av konstnären Bengt Böckman. 
Sekreteraren Håkan Jönsson myser i bakgrunden.

Den tillträdande preses IngaLill Hall organiserade uppvaktningen med flera andra talare såsom Leif Paulsson, 
Bengt W Johansson, Jan Torsten Ahlstrand, Ulla-Britt Lentelius, Jan Krag Jacobsen, Torbjörn Eliasson och Birgitta 
Rasmusson och samtidigt tog hon på sig det ansvarsfulla uppdraget som preses i Skåneländska Gastronomiska Aka-
demien år 2010.
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Akademiledamöterna samlade vid Årsfesten den 20 april 2012 på Rådhuset i Malmö. Sittande från vänster: Len-
nart Englesson, Ulla-Britt Lentelius, Leif Paulsson, IngaLill Hall, Sven-Olof Isacsson, Ann-Marie Williamsson 
och Sven-Olle R Olsson. Stående från vänster: Jan-Torsten Ahlstrand, Björn Ylipää, Hans-Jörgen Jensen, Helena 
Sandberg, Karl-Erik Olsson, Bengt Holgersson, Helena Grännsjö, Thomas Drejing, Inger Stiltjestrand-Svensson 
(Vänföreningens ordförande), Bengt W Johansson, Håkan Jönsson, Nils-Arvid Bringéus, Helmut Prössel, Kimmo 
Rumpunen, Hans Bergsten och Jan Hedh. Claes Woelfer och Berit Andnor Bylund som ny hedersledamot saknas på 
bilden.

Några av Akademiens grundare återsamlade vid Årsfesten 2012. Sittande från vänster: Ulla-Britt Lentelius, Claes 
Woelfer, Sven-Olle R Olsson. Stående från vänster: Nils-Arvid Bringéus, Bengt W Johansson, Leif Paulsson, Hel-
mut Prössel och Lennart Englesson. Jämför bild från 1993, sid 2! 
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Till vänster: Landsbygdsministern Eskil Erlandsson höll Högtidstalet vid Årsfesten 2012 om departementets stora 
satsning på svensk mat: ”Sverige – Det nya matlandet, Regeringens vision om Sverige och maten”.

Till höger: I oktober 2012 invaldes doc Per-Olof Hegg som preses och efterträdde då Jan Hedh, som hade tillträtt 
vid IngaLill Halls avgång den 20 april 2012. Per-Olof är ursprungligen biokemist från Lund med stor erfarenhet 
från mejeri- och livsmedelsindustri samt arbete inom innovation mellan universitet och industri. Under senare år 
har han intresserat sig mycket för molekylär gastronomi och publicerat två böcker i ämnet. 
Foto: Sven-Olle R Olsson.


