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Min väg till
mathantverket
TEXT & FOTO Karin Liljegren

N

är jag växte upp hade jag förmånen att omges av min
mamma och min mormor som båda var hemma om
dagarna. De båda hade kunskap och motivation till att
skapa goda matvaror från grunden, utifrån vad skogen
och trädgården kunde ge. Efter en dag tillsammans i
skogen var doften av lingonsylt som kokar på spisen
magisk. Känslan när mormor öste upp lite nykokt sylt i
ett decilitermått att svalna, som jag sedan fick smaka på
gav smakminnen för livet.

Någonstans under min tonårstid på åttiotalet blev det helt ”ute” att äta
hembakat och det var supertöntigt med hemkokt saft i sirapsflaska och
skridskor från bytescentralen. Under mitt liv har konsumtions- och
köpbeteenden ändrats totalt. På ganska kort tid, typ 40 år, har vi kommit att
leva i en tid där vi kastar en tredjedel av all mat som produceras. Vi importerar
grödor som kunnat växa här från länder som knappt har något vatten. Vi har
nästan glömt konsten att baka vårt bröd, syra vår kål, koka vår sylt och själva
mätta våra magar. Vi skyndar oss i stället att äta mat som riskerar att göra oss
sjuka, våra matpengar kanske bidrar till korruption, slaveri och miljöförstöring.
Vad vet vi? Författaren, visionären och miljöaktivisten Helena Norberg-Hodge
har sagt att: ”globaliseringen har gjort våra armar så långa att vi inte ser vad
våra händer gör”. Det är vi vana vid. Det är vår vardag.

KARIN LILJEGREN har 2020–2021 studerat mathantverk med
inriktning bär-, frukt- och grönsaksförädling på Eldrimners
YH-utbildning. Hon startade som examensarbete ett aktiebolag
i bär-, frukt- och grönsaksförädling i Eskilstuna och är även
initiativtagare till en förening med syfte att tillsammans verka för
mer lokal mat med kultur
eskilstunamatkultur.se
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VIA UTBILDNINGEN Ett år
i omställning på Eskilstuna
folkhögskola 2019–2020 fick jag
mer insikt om hur vi kan ställa om
och vilka utmaningar som finns
i förändring av strukturer och
beteenden hos oss människor. Nu vet
jag att det börjar med mig själv.
För mig hör mathantverk och
resiliens, styrkan att klara förändring
i en förändrad värld, ihop. Att varsamt
ta hand om de råvaror som finns
omkring oss i första hand. Att med
kunskap om förädlingsmetoder kunna
äta lokalt producerad mat i stor
utsträckning året om. Att samarbeta
och hjälpas åt för att sprida kunskap
om råvaror och produkter, samt
att ha platser, som mormors kök,
som inspirerar till möten, samtal
och kärleksfulla stunder människor
emellan. Därför valde jag ett års
studier i mathantverk i Eldrimners
regi för att utveckla mina kunskaper
om god och hållbar mat.
FÖR ATT LÄRA KÄNNA svenskt
mathantverk och få djupare kunskap
om mathantverk som begrepp
och företeelse, ur den enskilde
mathantverkarens perspektiv ville jag
göra en djupdykning. Att byta bilen
mot en lådcykel från Christiania har
varit min dröm sedan länge. Att cykla
hem den genom södra Sverige för att
komma skrået in på livet blev en mer
eller mindre galen plan. I april 2021
gjorde jag det!
Men med stängda gränser på
grund av pandemin blev det svårt att
passera danska gränsen. Tack vare
god service från Bikemasters gick
det att få fram en cykel med leverans
i Malmö. Det var i början av april
och jag hade en bild av att jag skulle
möta våren i södra Sverige under min
cykelresa Malmö – Eskilstuna. Men
på tåget på väg neröver, insåg jag att
väderprognosen pekade mot en av de
kallaste vårar på länge. Som tur var
hade jag varma kläder och regnrock i
packningen.
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RESAN BÖRJADE med avhämtning
av cykel. Bikemasters fina service
visade sig ovärderlig även denna dag,
då jag upptäckte att cykla på lådcykel
med elmotor inte liknar någonting
annat jag gjort i mitt liv. Jag tackar
ödmjukast för körlektionen. Livrädd
för att välta i svängarna tog jag
mig sedan ner till småbåtshamnen
i Limhamn, där det finns ett fint
område för övningar med en lådcykel.
Morgonen efter bar det av. En ljuvlig
dag med strålande sol och fina
cykelvägar längs Sveriges sydliga
kust. I sju mil räckte hjälpmotorn
när det var platt och soligt och jag
landade för natten i Landskrona.
FRÅN LANDSKRONA går den lilla
färjan ut till ön Ven. En fantastisk
ö med helt annat klimat än i resten
av Sverige. Där odlas durumvete
och destilleras whisky och det
vimlar av björnbärssnår. Sverige
är ett avlångt land och att arbeta
med mathantverk med lokal
anknytning innebär verkligen olika
råvaror i olika säsonger beroende
på plats. Inspiration till att göra
björnbärsmarmelad smaksatt med
whisky från Ven och servera på
durumkex tar jag med mig från denna
fantastiska lilla ö.
I KÄVLINGE i Skåne har Matmakarna
gett mathantverket en rejäl plats
på kartan. De har en fantastisk
mathantverksbutik med café och
restaurang. De har egen förädling och
många samarbeten med odlare och
producenter runt om i Skåne och i
Europa.
DÄR SKÅNE SLUTAR och Halland
börjar, i närheten av Laholm landar
jag på Skogaby lantbruk. Här har
mathantverk stor betydelse i
gårdens omställning från storskalig
köttproduktion till en hållbar
hantverksmässig produktion
av bär, frukt och grönsaker.

Köttproduktionen finns kvar i
mindre skala med köttlådeförsäljning
direkt till kund. De har också
korvtillverkning i samarbete med ett
närliggande gårdscharkuteri.
I den välbesökta gårdsbutiken
säljs bär och grönsaker direkt från
odlingen och andra mathantverkare
i trakten säljer sina produkter som
kaffe och chokladpraliner.
DJURENS BÄSTA går alltid först
på gården, men filosofin om att
varje kund ska ha det lilla extra
känns påtaglig när Josefin och
Markus generöst delar med sig
av sina kunskaper. De berättar att
livet ser helt annorlunda ut efter
omställningen på gården och de
har som ett resultat fått ett fint pris
från Laholms kommun som årets
hållbara företag. Det har gjort att
allt fler skeptiker i omgivningen
blivit övertygade om värdet av
verksamheten. Det går att göra på ett
nytt och annorlunda sätt och ändå
få lönsamhet, har paret på Skogaby
bevisat.

PÅ TIRAHOLMS FISK har
mathantverket en 40-årig
tradition. Från början var fisket och
fiskförädlingen en del av gårdens
verksamhet, men sedan 20 år tillbaka
kretsar allt kring den egenfiskade
hantverksmässigt förädlade fisken.
Råvaran finns i sjön Bolmen, ett
stenkast från den stora populära
restaurangen med insjöfisk på menyn.
De har också en gårdsbutik full av
förädlade fiskprodukter och tillbehör.
Att fisken kommer från Bolmen och
att den röks för hand med ved är
en självklarhet. I familjeföretaget
har man hållit fast vid att sälja all
fisk själva direkt till kund, även om
grossister och restauranger ofta
hör av sig. ”De får bygga upp egna
varumärken på eget renommé”, tycker
familjen som månar mycket om varje
kund som besöker Tiraholm.
nr 03-2021 MATHANTVERK 35

 REPOR TAGE 

DET ÄR 3 GRADER, regn och blåst
och dags att ta sig genom mörka
Småland. Cykelvägar är inte lika
självklara här, men det är däremot
leriga krokiga skogsvägar med
oändligt många uppförsbackar.
Här undrade jag många gånger vad
jag gett mig in på. Det var ju en
eventcykel jag hade köpt och den
är inte alls gjord för landsvägar och
den är definitivt inte optimal på
leriga skogsvägar i spöregn. Några
milslånga avstickare för att besöka
mathantverkare i den här trakten
kändes inte alls lockande, vilket är
synd för jag vet att ni finns. När jag
passerar Rumperyd tänker jag att
byarna ändå heter som den ömma
kroppsdelen och känner mig lite
välkommen. Nåväl, efter regn kommer
solsken, i Jönköping fick cykeln lite
service och jag fick avlösning och vila
på sträckan upp till Gränna.
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I GRÄNNA TRÄFFAR jag Polkagriskungen och möter ett hantverk
som har anor i Gränna sedan
1800-talet, men som nuförtiden mest
betraktas som en turistattraktion.
Men varje polkagris som säljs är
hantverksmässigt tillverkad i små
batcher, ofta mitt framför ögonen
på besökaren då de små kokerierna
har glasfönster in till de små
beredningsköken.

FÖR MIG SOM bär-, frukt- och
grönsaksförädlare vore det en dröm
att kunna skapa en produkt som lever
kvar i 100 år och försörjer så många
anställda under sommarhalvåret.
Visserligen används smaktillsatser
i recepten, som kanske inte är helt
naturliga, men det är ett fantastiskt
svenskt hantverk med en riktigt
intressant historia om kvinnligt
företagande i Sverige. Änkan Amalia

Larsson var en av de första kvinnorna
i Sverige som fick tillstånd av
borgmästaren att öppna bageri för
att försörja sig och sin dotter på sitt
hantverk.

ATT TA CYKELN ÖVER till Visingsö
känns naturligt när man är i Gränna
och att cykla genom skogen med de
kungliga ekarna ut till Persgårdens
gårdsbutik och café, det blev en fin
upplevelse. Det är tyst och folktomt
på grund av det ruskiga vädret
och eftersom turistsäsongen ännu
inte har börjat. I gårdsbutiken
fann jag hantverksvinäger från
ön, fantastiskt god äppelsenap
och mullbärskarameller. Längs
turistvägen vid Vätterns strand,
cyklade jag rakt in i en välbekant doft.
En slänt proppfull med vackert grönt
milt vitlöksdoftande ramslök. Tack
naturen!
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PÅ ÖSTGÖTASLÄTTEN duggar
gårdsbutikerna tätt, men
mathantverkarna var förmodligen
på annat håll. Det finns stora och
små obemannade gårdsbutiker
och gårdscafeer, med riktigt fina
produkter.

TILL KVÄLLEN MUMSAR jag på
chips från Skedevi som är fantastiskt
goda. Om de fanns i min butik, skulle
jag aldrig äta andra chips. I en liten
gårdsbod vid Krusbäsgården hittar
jag hantverksmarmelad och magisk
hemkokt kola att suga på.
DET HAR NU GÅTT tolv dagar,
hemlängtan börjar tränga på och
avstickarna från huvudrutten
blir färre. Nära 60 mil känns i
kroppen i allmänhet och i baken
i synnerhet och så snart jag når
gränsen till mitt ljuvliga Sörmland,

blir det kortaste vägen hem. Jag
konstaterar, bara på min korta och
begränsade resa i landets södra delar:
Mathantverkssverige är fantastiskt!
MATHANTVERKET förenar
människan och naturen och ökar
lusten till samarbete i byar och
städer. Få människor har så bra
koll som mathantverkaren på de
bästa förutsättningar för fisket
i sjön, djuren på betet och den
bästa dagen att skörda sina frukter
bär och grönsaker. Kvaliteten på
produkterna håller hög klass och har
starka band till just den platsen de
är tillverkade på, i nästan alla fall.
Hantverkskunskapen ger produkter
som håller länge och har högt
näringsinnehåll, utan tillsatser och
med god smak. När någon småskalig
mjölkbonde i Nederländerna eller
pilsnerbryggare i Bayern får tillverka

produkter med mathantverkarens
renommé, sker det med de varmaste
samarbetena och insyn i produktion
och råvaruhantering. Framtidens mat
må vara baljväxter, insekter eller tång,
men mathantverkarens kunskaper
borde värderas högre. Bättre
förutsättningar för mathantverkares
verksamhet borde skapas, om vi
vill ha ett samhälle med hållbar
produktion och konsumtion av mat.

VI ÄR NOG MÅNGA som har starka
minnen av smaker och dofter från
våra barndoms kök. Förändringarnas
vindar blåser upp till omställning
och allt fler återerövrar konsten att
ta tillvara det vi kan odla här och
det som växer i naturen, med både
urgamla och nya innovativa metoder.
Kanske det blir trendigt med hemkokt
saft i återbrukad sirapsflaska på skolutflykten. Man kan alltid hoppas. //
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