
 

HISTORISK AFTON 
Tisdag 15 januari 2019 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

 

Carl Jan Granqvist föreläser om 

DET SVENSKA MÅLTIDSUNDRET - från gastronomiskt u-land till världstopp 

 

När vår franske importkung Karl XIV Johan anlände i början av 1800-talet mötte han ett 

bondfolk som åt ett obeskrivligt hopkok ur kökets enda gryta. Hundra år senare hade vi fått 

järnspisar, hotell och restauranger. Men efter ransoneringar och två världskrig låg 

matkulturen åter i träda. Under 1960-talets högkonjunktur började måltiden utvecklas från 

ett intagande av födoämnen till en allt mer spännande upplevelse. Idag anländer 

läckergommar från världens alla hörn för att uppleva vårt kök. 

 

Carl Jan Granqvist berättar om det svenska måltidsundrets framväxt, delvis ur ett historiskt 

perspektiv, men framför allt med fokus på de nutida skeenden som bidragit till vår nyvunna 

internationella anseende. 

 

 

Carl Jan Granqvist är professor emeritus i matkonst vid 

Universitetet i Stavanger och fil.dr. i måltidskunskap vid Örebro 

Universitet. Han har varit ägare och gästgivare vid Grythyttans 

Gästgivaregård, initiativtagare till Måltidens hus i Norden och 

Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. Han har under 

2000-talet deltagit i flera radio och tv-program. 

Välkomna till en intressant kväll om det svenska måltidsundret! 

 

ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Carl Jan 

Granqvist och få möjlighet att ställa ytterligare frågor. Kostnad endast 60 kr! Vi behöver Er 

anmälan senast söndag 13 januari. Svara på detta mejl (cliosvanner@telia.com) och ange 

namn och hur många som kommer. Obs! Begränsat antal platser. Vi bekräftar alltid Er 

anmälan genom svarsmejl. 

 

RESERVATION AV BILJETTER 

Det är alltid möjligt att reservera biljetter till våra föreläsningar och resor genom att skicka 

ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn och hur många som kommer. Vi bekräftar 

alltid Er anmälan genom svarsmejl. 



 

 

AVISERING OM MEDLEMSAVGIFT 2019 

Vårt årliga brev till våra medlemmar med program och medlemskort samt kallelse till vårt 

årsmöte i februari kommer att finnas i er brevlåda imorgon lördag 5 januari enligt besked 

idag från vår distributör. 

 

BLI MEDLEM 

Medlemskap ger dig 50 kr i rabatt på ordinarie avgift på föreläsningar och resor. 

Medlemskap erhålles genom att betala 150 kr till bankgiro 5038-9766 eller Swish 0734 39 

34 34. Ange namn, adress och e-postadress. 

 

ÅRSKORT 2019 

Med årskort får du, förutom medlemskap, fria inträden till alla föreläsningar under året. Du 

slipper köer i kassorna och kan gå in direkt. Eftersittning anmäles som vanligt men betalas 

vid eftersittningen. Årskort 2019 kostar endast 500 kr. Ange namn, adress och e-

postadress. 

 

GKN AEROSPACE 

Clios vänner har för 2019 ingått ett avtal med GKN Aerospace om sponsring. Vi ber 

anställda i GKN att kontakta oss på mejl cliosvanner@telia.com. 

 


