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Prins carL PhiLiP i jönköPing

Det är precis så det går till på kungens Sten-
hammar, med hjälp av rådgivare. Och 
prinsen svarade diplomatiskt och med ett 

stort leende på frågan om han också skulle anlita 
Hushållningssällskapet:

– Absolut. Det är alltid bra att ha kompetenta 
personer att förlita sig på, sade han innan han 
reste sig från stolen på EUrådgivaren Christoph 
Hochmuths rum.

Tillsammans med köttproducenten Mats 
Fransson hade de just fördjupat sig i årets Saman-
sökan. Mats Franssons gård på småländska hög-
landet har många fält, vilket försvårar. Men han 
slipper å andra sidan förgröningskrav.

Dessförinnan fick prinsen en genomgång av 
vad hushållningssällskapen arbetar med och var 
på studiebesök hos både en mjölkproducent och 
på en äppelodling. Trots busväder blev det en dag 
med trevlig och familjär stämning.

– Det var väldigt intressant och givande, sade 
prins Carl Philip, som är hushållningssällskapens 
beskyddare.

det äR föRModligen bara en gång i livet man 
får ha en prins i köket. Därför valde Samuel och 
Lena Forssmeds dotter Molly och svärdotter Jo-
hanna Ståhlkrantz att hålla sig på hemmaplan på 
Hovs Norrgård norr om Jönköping under förmid-
dagen.

Plötsligt stod Carl Philip där och fick sedan ta 

plats i uterummet. Samuel Forssmed, mjölkbonde 
med maskinstation och styrelseledamot i Hus-
hållningssällskapet Jönköping, berättade om hur 
det är att vara bonde i trakten. Prinsen frågade om 
både förhållandena för mjölkproduktionen, träds-
lag i skogen och maskinmärken.

Sedan blev det rundvisning. På väg till ladugår-
den stod en del av släkten beredd med sina mobil-

kameror och Samuels föräldrar, Siv och Joe Eriks-
son, fick tillfälle att ta prinsen i hand.

Carl Philip visade störst intresse för maskinerna 
– det som Samuel Forssmed satsar mest på. Den 
nya Fendttröskan var höjdpunkten.

nästa RundVandRing fick prinsen på Ru-
denstams frukt och bär i Rudu där det också finns 
gårdsbutik och ett nyöppnat kafé. Gården ligger 
med vacker utsikt över fruktodlingen.

De första äppelträden planterades på den tidi-
gare mjölkgården på 1940talet. Sedan har frukt 
och bärodlingarna utvidgats och nu har familje-

hur svårt är det att ansöka om eu-stöd? 
prins carl philip fick göra ett försök när 
han var på besök hos hushållnings-
sällskapet Jönköping. Blir det skarpt 
läge anlitar han en rådgivare.
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Här mår han som en prins
trevligt möte i köket. lena och samuel Fors-
smed, dottern Molly (till vänster) och svärdot-
tern Johanna ståhlkrantz (till höger) samtalade 
med prins carl philip som givetvis stod i 
centrum den här dagen.

den nya Fendttröskan var höjdpunkten i den 
maskinvisning som prins carl philip fick.

prins carl philip tittade in i ladugården på 
hovs norrgård där familjen Forssmed har 70 
uppbundna kor.

det är alltid bra att ha 
kompetenta personer 

att förlita sig på.

carl PhiliP är
hushållningssällskaPens 
beskyddare

prins carl philip fick en rejäl inblick i hur det 
är att göra en ansökan via sam internet. 
eu-rådgivaren christoph hochmuth var i full 
gång med att hjälpa Mats Fransson med hans 
ansökan när prinsen tittade in.

prins carl philip fick en genomgång 
av lantbruket i Jönköpings län av 

 styrelseledamöterna i hushållningssäll-
skapet, bland andra lena Fransson.

företaget 25 anställda. Rudenstams har en av få 
odlingar av vita vinbär i landet och det är från den 
här gården som det alkoholfria alternativet på no-
belfesten kommer.

– Vi odlar äpplen, päron och vinbär, vi säljer 

fruktlådor till företag och som tredje ben har vi 
butik och kafé. Det ger mer trygghet, säger Sören 
Rudenstam som driver familjeföretaget tillsam-
mans med brodern Staffan och deras båda söner 
David och Jonas.

Efter besöket hos Hushållningssällskapet fort-
satte prins Carl Philip till Jordbruksverkets semi-
narium om framtidens smartaste stall. Han fick 
en genomgång av alla tävlingsbidrag och delade 
ut pris till de två vinnarna. ■

 På hovs norrgård 

där det en gång var ladugård sorterar och 
packar nu rudenstams äpplen. sören, Jonas, 
staffan och david berättade för prins carl philip 
om sitt företag.

drycker på vita vinbär och äpplen från ruden-
stams serverades på fjolårets nobelfest.

prinsmeny på äppelodlingen i rudu: regnbåge 
med äppelsallad, rotfruktsgratäng, äppelbröd 
och som efterrätt farmors äppelkaka.

hos rudenstams i rudu




