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Ett annorlunda julbord
Vanligtvis klär man 
upp sig i aftonblåsa 
eller kostym när det 
gäller julmiddagar 
men till Kolarbyns 
julbord utanför Skinn-
skatteberg uppmanas 
gästerna att klä sig 
extra varmt.

Mörkret har lagt sig i Kolar-
byn. Endast marschaller 
och eldar lyser upp mörk-
ret för någon el fi nns inte 
att tillgå. Temperaturen 
börjar sjunka ned till minus 
åtta grader och skuggorna 
känns ovanligt svarta. Det 
känns som om naturen 
själv börjar krypa närmare 
där vi befi nner oss mitt i ur-
skogen. Men det är just det 
som är tanken med viltjul-
bordet som arrangeras av 
Kolarbyn Eco-Lodge; att 
slippa storstadens tjo och 
tjim och smaka på det vilda 
med alla sina sinnen, inte 
minst med smaklökarna.

Vid en stor eld under bar 
himmel sitter gästerna tätt 
ihop och njuter av varm 
glögg och pepparkakor. 
Under dagen har de fått lära 
sig göra upp eld och bada i 
isvak. De är förväntansfulla 
inför kvällens minst sagt 
ovanliga julbord som sker 
mitt ute i det vilda.

– Det är det som charmen 
med det här julbordet. Det 
ska vara enkelt och gott 
med råvaror som kommer 
från skogen, eller åtmins-
tone närproducerat, som 
sedan åtnjuts i samlingsko-
jan under primitiva förhål-
landen, berättar ägaren till 
Kolarbyn och arrangören 
Andreas Ahlsén och gör 
upp ännu fl er eldar sedan 
den bensindrivna elverket 
gått sönder.

Elva olika tallrikar
Inne i samlingskojan spri-
der elden i den öppna spi-
sen trygghet och värme. 
Här ska gästerna få smaka 
på elva sortens olika tall-
rikar av både traditionell- 
och otraditionell julmat. 
Sillen får sällskap av an-
sjovismousse och inlagd 
hjort. Viltpatén avnjuts till 
ackompanjemang av gran-
skottssirap. Mellan tallri-
karna underhåller sånger-
skan Sofi a Svensson med 
julsånger och Bertil Olsson 
med visor från trakten.

Idén till Kolarbyns 
viltjulbord föddes för ett 
år sedan av Andreas Ahlsén 
samt Lotta Ekström och 
kocken Magnus Granlund 
från Solskinet Mat och 
Dryck men det är i vinter 
som de testkör idén första 
gången.

– Först och främst ville vi 
komma ifrån det traditio-
nella julbordet men också 

låta folk bryta av den job-
biga vardagen med det 
primitiva här ute i naturen. 
Sitter man vid elden börjar 
folk ta kontakt med varan-
dra, säger Andreas Ahlsén 
och tror att varken kyla el-
ler mörker håller gästerna 
borta. Snarare tvärtom. 
Det skapar en extra närhet 
och krydda till julbordet.

En av gästerna, Staf-
fan Braw från Västerås, är 
nöjd med kvällens arrang-
emang:

– I min bransch sitter vi 
vid datorer dagarna i ända. 
Det är skönt med det pri-
mitiva här ute i skogen.

Annorlunda koncept
Lotta Ekström och kocken 
Magnus Granlund som står 
för kvällens middag, tycker 
att viltjulbordet är ett an-
norlunda koncept men gil-
lar det starkt:

– Jag erkänner att det 
är ovanligt att servera mat 

klädd i vinterkläder men 
jag förstår varför gästerna 
har valt det här julbordet, 
skrattar Lotta Ekström och 
fortsätter:

– Det är så lugnt här ute 
och fi n stämning. Men för 
säkerhets skull kastar hon 
en extra blick över axeln 
när hon hastar efter fl er 
jultallrikar från det provi-
soriska kökstältet bredvid 
samlingskojan; var det inte 
ett par ögon som lyste till 
i mörkret?
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Endast elden som ljuskälla. Andreas Ahlsén på Kolarbyn arrangerar ett smakrikt och annorlunda julbord.

Gemytligt. Inne i samlingskojan sprider elden i den öppna spisen värme och närhet.Annorlunda. Lotta Ekström från Solskinet Mat och Dryck 
tyckte att det var intressant att servera mat i vinterkläder.

Enkelt men gott. kocken 
Magnus Granlund 
värmde grönkålssoppan 
vid en öppen eld.

Gott. Traditionell och otradiotionellt julgodis.


