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Eldrimner vill lyfta mejeriernas kvinnor 

Eldrimner har inspirerats av den kampanj som Neal´s Yard Dairy i Storbritannien har startat för att 
lyfta fram och hylla kvinnliga osttillverkare.  

Kvinnor har både i historisk och modern tid arbetat i mejerier och betytt enormt mycket för de ostar 
vi har idag. Initiativtagarna till det brittiska projektet upptäckte dock något underligt; endast ca 15% 
av sökningar om mejeri och ost på internet resulterade i kopplingar till kvinnor – ca 85% av de 
omnämnda personerna var alltså män. Detta speglar inte alls verkligheten och därför vill de göra 
något åt saken, som här:  https://www.nealsyarddairy.co.uk/category/women-in-cheese/  De 
kommer även att publicera artiklar på Wikipedia.  

Vi på Eldrimner vill nu bidra till att samma sak görs i Sverige.  
- Fram till i början av 1900-talet var det framför allt kvinnor som arbetade i mejerierna. När 
industrialiseringens maskiner nådde mejeribranschen tog männen över. Det är alltså till stor del 
dessa kvinnors kunskap, hantverk och hårda arbete som ligger bakom den ost vi äter idag. Nu när fler 
och fler hantverksmejerier startar i Sverige ser vi också att en majoritet av dessa drivs av just kvinnor. 
Det är dags att både de som verkade förr och de som verkar nu får sin plats i historieskrivningen, 
säger Sofia Ågren, mejeriansvarig vid Eldrimner. 
Med start nu kommer vi att samla in information, uppmana fler att göra samma sak och skriva 
artiklar om svenska kvinnliga mejerister. På internationella kvinnodagen, den 8 mars 2018, summerar 
och firar vi.  

För mer information kontakta:  
Sofia Ågren, sofia@eldrimner.com, 010-225 32 55 

Eldrimner 
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och 
inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig 
som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att 
mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten. Eldrimner har, via Länsstyrelsen i 
Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara 
kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram. 
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