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när denna sommar var som allra vackrast 
nåddes vi av budet att Solveig Björcke gått 
bort. den cancersjukdom hon drabbades av 
för flera år sedan, och tycktes ha lyckligen 
tillfrisknat från, återkom och gick inte att 
hejda denna gång. Solveig hade för bara 
några månader sedan gått i pension från 
sin tjänst vid Institutionen för Mat, Hälsa, 
Miljö vid göteborgs universitet.

För västra gastronomiska akademin 
var Solveig en mycket viktig och uppskattad 
ledamot. Hon var med från starten, en av 
grundarna, och hon var under de femton år 
som gått sedan dess en mycket aktiv och 
engagerad ledamot som sällan missade en 
sammankomst. under åren 2002 – 2005 var 
hon akademins preses och representerade 
akademin i en rad viktiga sammanhang 
samt gjorde en helhjärtad och betydelsefull 
insats till akademins fromma.

ledamöterna i akademin väljs in på sina 
meriter inom området gastronomi, anting-
en det nu, som i Solveigs fall, var utbildning 
och forskning eller andra specialiteter. 
Solveig företrädde sitt kunskapsområde 
med ackuratess och hade alltid kloka och 
välmotiverade synpunkter, förslag och råd 
beträffande de aktuella frågeställningarna.

en av akademins viktigaste uppgifter är 
att uppmärksamma producenter, odlare 
och hantverkare inom området som gjort 
sig bemärkta för hög kvalitet, kreativitet 
och förnyelse. det är en grannlaga uppgift 
att dels ha en ständigt uppdaterad över-
blick över utvecklingen i regionen, dels 
skaffa sig konkret information och egen 
uppfattning om presumtiva pristagares 
förtjänster. 

I omfattande turnéer i regionen besökte 
vi i arbetsutskottet producenter, odlare, 
förädlare och hantverkare och dessa möten 
utvecklades till något mycket givande och 

viktigt. Solveig var oerhört kunnig, påläst, 
envis och frågvis och det blev fantastiskt 
intressanta bekantskaper varav ett flertal 
blev lanserade som pristagarkandidater 
och många fick på det sättet en uppmärk-
samhet och uppskattning som annars 
kunde ha tagit sin tid att uppnå.

Solveig hade ett utomordentligt väl 
uppövat sinne för dessa sidor – kvalitet och 
förnyelse – och det är ingen tvekan om att 
hennes insatser i detta avseende starkt 
bidragit till att ge akademin ett stort förtro-
endekapital.

Med sin bakgrund som ekonomiföre-
ståndare, sin tjänstgöring som ekonomi-
föreståndare och näringskonsulent inom 
offentlig sektor, gick hon vidare med en 
Mastersexamen i public administration. 
1984 kom hon till dåvarande Institutionen 
för Hushållsvetenskap vid göteborgs 
universitet, där hon blev studierektor och 
sedan prefekt under många år. Hon tog 
betydelsefulla initiativ för att förnya och 
utveckla institutionen bl.a. genom att starta 
två mycket framgångsrika program: kost 
och friskvård samt restaurangmanager 
och inte minst genom att driva på för 
att integrera institutionen i göteborgs 

universitet. Hon engagerade sig också 
i internationellt utbyte med universitet 
i norge, ghana och de sista åren i ett 
mycket omfattande planeringsuppdrag för 
Singhania university i udaipur i Indien. 

västra gastronomiska akademin har 
förlorat en stark, orädd och mycket kunnig 
ledamot och vi sörjer en varm, humoristisk 
och ödmjuk medmänniska.

För västra gastronomiska akademin
alF carlSSon

vänföreningen inriktar sin program-
verksamhet på att erbjuda föreläsare 
och upplevelser som man inte kan få 
på annat håll.

Hösten 2009

Flera programpunkter är på gång  
men inte tidsatta vid denna utgåvas 
pressläggning.
Håll utkik på vänföreningens hemsida 
under fliken program där vi löpande 
kommer att presentera höstens  
aktiviteter.

ur utbudet:
matlagning i storkök    
(datum ej fastställt):       
Flerfaldigt prisbelönta linda 
Martinsson låter oss pröva på att laga 
god mat till många. 
       
prograM och mer information samt

anMÄlan; v.g. se vår hemsida:
www.vgak.info/vanf

Solveig Björcke In Memoriam




